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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Halk Ozanı Aşık Mahzunî Şerifin 2 nci ölüm yıl
dönümüne, 

Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun uygulamalarının 
yatırım ve istihdam alanında ülke genelinde yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere, 

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu cevap verdi. 

Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Kerkük ve Kuzey Irak'taki son gelişmeler ile bölgede 
yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 

Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 milletvekilinin, oto tamirciliği ile uğraşan 
küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının (10/195), 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 milletvekilinin, Türk Hava Yollarında son 
günlerde yaşanan sorunların (10/196), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve ön-
görüşm el erinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tez
keresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 110 uncu 
maddesine göre, Komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir heyetle birlikte Romanya'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 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), 

7 nci sırasında bulunan, Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili 
Şükrü Onder'in, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşlann 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendi. 
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5 inci sırasında bulunan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/292,2/244) (S. Sayısı: 466), 

6 ncı sırasında bulunan, Basın Kanunu Tasarısının (1/781) (S. Sayısı: 456), 
Görüşmelerini müteakiben kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

TBMM Genel Kurul çalışmalanran, 10 Haziran 2004 Perşembe günü, saat 14.00'te baş
lamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

10 Haziran 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 00.03'te son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Suat Kılıç Türkân Miçooğulları 
Samsun İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

10 Haziran 2004 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Trakya'nın çevre sorunlarıyla ilgili söz isteyen, Edirne Milletvekili Rasim 

Çakır'a aittir. 
Buyurun Sayın Çakır. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'in, Trakya'nın çevre sorunlarına ve alınması gereken ted

birlere ilişkin gündemdışı konuşması 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, hepinizi 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Geçtiğimiz günlerde, Dünya Çevre Günü kutlamalarını yaptık. Bu etkinlikler çerçevesinde, 

Sayın Çevre Bakanımız ve hükümet ve sivil toplum örgütleri çeşitli kutlamalar yaptı. 
Benim düşünceme göre, özel günler kutlanırken aslolan, o özel günlerin anlamı gereği, o 

konuyla ilgili durumun yeniden gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve 
çözüme yönelik öneriler üretilmesidir. 

Özel günleri sadece törenlerle kutlamak, maalesef, sorunların çözülmesi yönünde çok önemli 
katkı yapmaz. Bu bakımdan, salı günkü oturumda, bir arkadaşım, Dünya Çevre Günüyle ilgili söz 
aldı ve konuştu. Ben de ısrarla, Dünya Çevre Günü nedeniyle, çevremizde yaşadığımız sorunları 
Parlamentoda bir kez daha dile getirmek için söz talebinde bulundum; Sayın Başkana, bana söz ver
diği için huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugünlerde, Trakya'da, Istrancalarda İstanbul'un içmesuyunu temin mak
sadıyla, eskiden beri yürütülen projenin devamı olarak Longoz ormanlarının yok edilmesi, Demir
köy Barajının inşaatına yeniden başlanılması ve Longoz ormanları kesilerek taş ocağının yeniden 
faaliyete geçmesi durumuyla karşı karşıyayız. 

Hepinizin bildiği gibi, bu Longoz ormanları ve onların altındaki Longoz gölleri, Trakya'nın 
yeraltı sularını besleyen, Dünya Bankası tarafından krediyle desteklenip özel koruma altına alınan 
ormanlardır. Trakya kara parçamız, maalesef, yeraltı ve yerüstü su zenginlikleri bakımından çok 
zengin bir bölge değil ve yeraltı suyunun yüzde 97'si, şu an, sanayi, içmesuyu, kullanma suyu ve 
tarım suyu olarak kullanılıyor. 

Havadaki suyun yeraltına inmesini sağlayan, Trakya'nın yeraltı sularını tanzim eden böylesine 
önemli bir doğa parçasının yok edilmesini biz Trakyalılar doğru bulmuyoruz, uygun bulmuyoruz, 
Sayın Çevre Bakanımızı bu konuda müdahale etmeye çağırıyoruz. 

Bunun yanında, yine Trakya'nın önemli bir doğa parçası güneyindeki Gala Gölüdür. Maalesef, 
son günlerde, daha önce, 1991 yılında Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararlar değiştirilerek, 
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RAMSAR Sözleşmesine göre koruma altına alınan, SİT alanı ilan edilen Gala Gölü çevresi yeniden 
tarıma açılmaya çalışılıyor. Gala Gölü de aynen Longoz ormanları gibi, Trakya'nın yeraltı suyunu 
tanzim eden, besleyen çok önemli bir doğa parçasıdır. Gala Gölü ile Istrancalar arasında, Trak
ya'nın en önemli akarsuyu durumunda olan Ergene Nehri var. 

Değerli oylarınızla, 22 nci Dönemin başında, Ergene Nehrinin kirliliğinin araştırılmasıyla ilgili 
bir komisyon kurduk. Komisyonumuz çok güzel çalışmalar yaptı, Meclise raporunu verdi ve raporu, 
oybirliğiyle kabul ettiniz. 

Bunun anlamı bence şudur: Millî irade, Ergene Nehrinin sorun olduğunu görmüş, göstermiş, 
raporuyla tespit etmiş ve hükümete, bu konuda çözüm üretmesi yolunda da görev vermiştir; ama, 
maalesef, bugüne kadar, Ergene'yle ilgili, nehir yatağının ıslahı dışında, kirliliği giderme yolunda 
önemli hiçbir adım atılmamıştır. Trakya Üniversitesinin hazırlamış olduğu Ergene Havza Planı, hâlâ 
Çevre ve Orman Bakanlığında onay beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Trakya'da yaşanan sorun, artık basit bir çevre sorunu değildir. Yirmi yıl 
önce Trakya'ya gelen sanayici, 20 metreden yeraltı suyu kullanıyor ve tesisini işletiyordu. Bugün, 
yeraltı suyu 300 metreye inmiştir. Bu nüfus yoğunluğu, bu nüfus artışı devam ettiği noktada, eğer 
ciddî bir önlem alınmazsa, on yıl sonra, Trakya'da, ciddî içmesuyu sıkıntıları ortaya çıkacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çakır, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
RASİM ÇAKIR (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Nasıl, Japonya'da, su, bir kanunla Sular İdaresine bağlanmışsa, Trakya'nın suyunun da bir mer

kezî idareye bağlanma zorunluluğu vardır. Sorun küçükken daha ucuz ve daha kolay çözülür, sorun 
büyüdüğünde bunu çözmek mümkün değildir. Trakya'nın, doğal olarak, İstanbul'a verebileceği faz
la 1 bardak suyu yoktur. Bu Longoz Projesinin alternatifi de, Lalapaşa Suakacağı Barajı Projesidir. 
Bu proje hayata geçirilirse, Longoz ormanları kurtulur, hem Trakya sulamasuyuna kavuşur hem de 
İstanbul içmesuyuna kavuşur. 

Değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili anlatacağım çok şey var; fakat, gündeminizi daha fazla 
meşgul etmek istemiyorum ve Ergene ve Trakya'nın çevre sorunlarıyla ilgili bir daha bu Mecliste 
söz talebinde bulunmayacağım; ama, şunu çok iyi biliniz ki, Trakya halkıyla beraber, bundan son
ra, bu sorunların çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içerisinde olacağız. Sayın 
Çevre Bakanımdan bir aydır randevu talep ediyorum bu sorunları konuşmakla ilgili, Çevre Komis
yonu üyesi olarak, maalesef, Sayın Bakanımdan randevu alabilme şansım olmadı. Bize, Çevre ve 
Orman Bakanlığı birleştirilirken, burada iyi şeyler olacağı söylendi; ama, maalesef, Çevre ve Or
man Bakanlığı birleşmedi, Çevre Bakanlığı kapatıldı. 

O bakımdan, ben, imza verdiğiniz, oy verdiğiniz, sorun olarak gördüğünüz bu meselenin takip
çisi olmaya devam edeceğim; Yüce Meclisimizin de bu noktada hassas olduğunu gayet iyi 
biliyorum. Bugüne kadar olan desteğinize de teşekkür ediyorum; hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Gündemdışı ikinci söz, zeytin üretimi ve tarım sigortası sorunu hakkında söz isteyen Bursa 

Milletvekili Mustafa Özyurt'a aittir. 
Buyurun Sayın Özyurt. 
2. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, olumsuz hava koşullarının Marmara Bölgesinde zey

tin ürününe verdiği zarara, zeytin üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
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MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; doğa 
olaylarının üreticimize verdiği zararların bir örneğini, geçtiğimiz günlerde, Malatya milletvekili ar
kadaşlarım, kayısıya verdiği zararı bütün yönleriyle dile getirdiler. 

Bugün, ben de size, Marmara Bölgesinde üretilen zeytin üreticisine doğa olaylarının verdiği 
zararı dile getirmek istiyorum. Marmara Bölgesinde yaklaşık olafak 52 000 zeytin üreticisi vardır 
ve her evde 4 kişinin olduğunu varsayacak olursak, yaklaşık olarak 200 000 kişiyi ilgilendiren bir 
konuyu dile getirmek istiyorum. Tabiî, yalnız üreticiyi dile getirmek değil, hepimizin sofrasında her 
sabah yediğimiz zeytinden söz etmek istiyorum. Bu yıl yaşanan uzun ve yoğun kış olayının zeytin 
üreticisine verdiği zararı sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum; bu bağlamda, hepinizi en 
içten saygılarımla selamlamak istiyorum arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, zeytin hasat mevsimi kış aylarında olur; özellikle kasım, 
aralık, ocak ve şubat aylarına denk gelmesi nedeniyle kışın en yoğun olduğu, soğuğun en yüksek 
olduğu döneme rastlar. Bu bakımdan da, zeytinin hem hasat dönemi hem de zeytinin verimli hale 
gelmesi için geçecek olan zamanda doğa olayları çok önemli şekilde zeytini etkiler. Buna bir örnek 
verecek olursam; 1991 yılında Erdek, Edincik, Marmara Adası ve Mürefte bölgesinde -burası, yak
laşık olarak Balıkesir ve Tekirdağ'ı kapsamaktadır- karın uzun sürmesi ve yoğun kar yağışından 
dolayı, yaklaşık olarak, zeytin üretiminin yüzde 70'i zarar görmüş ve bunlar sofralık zeytin niteliğini 
tamamen kaybetmiş; hepsi yağlık olarak kullanılmıştır. 

2000-2001 yılı zeytin toplama döneminde İznik, 2001-2002 döneminde Gemlik ve Mudanya, 
2002-2003 hasat döneminde de özellikle Mürefte bölgelerinde, yine, kışın çok uzun sürmesi ve 
özellikle de dondurucu olayların arka arkaya gelmesinden dolayı zeytin üreticisi çok zarar görmüş
tür. Bu yıl. yani geçtiğimiz 2003 kış döneminde de, yine, hepimizin yaşadığı gibi, kışın çok uzun 
sürmesi ve dondurucu günlerin olmasından dolayı özellikle Marmara Bölgesindeki zeytincimizin 
hemen hemen yüzde 50'si zarar görmüştür. Zaten kıt kanaat geçinen, zar zor geçinen bu üreticimiz 
bundan nasıl kurtulurum diye çare aramaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yaşadığımız modern çağda tabiat olaylarını bırakalım, yağmur böyle 
yağdı, kar böyle yağdı, soğuk böyle oldu diye bırakalım çiftçimiz başının çaresine baksın dersek, 
bu, modern çağda en kolay yol olur. Özellikle, Avrupa Birliğine girme sürecinde olduğumuz bugün
lerde, sayın hükümetin her beş cümleden birinde "Avrupa Birliği böyle istiyor, Avrupa Birliği böy
le dedi" dediği bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten, Avrupa Birliği ülkelerinde bütçelerinin büyük 
bir kısmı tarım üreticisine ayrılır; bizde ise, bildiğiniz gibi, hükümetin böyle bir politikası yoktur. 
Bize gelince, devlet, doğa olayları karşısında çiftçiyi tek başına bırakmaktadır, başınızın çaresine 
bakın, ne yaparsanız yapın denilmektedir. 

Peki, bunun çaresi yok mu arkadaşlar; var tabiî. Dediğim gibi, modern devletlerde "tarım sigor
tası" diye bir olay var. Bizde tarım sigortası diye bir olay henüz yerleşmiş değil. Şu anda tarım sigor
tası için başvuran 62 tane şirket olmasına karşılık, bunlardan yalnız 9'u aktif olarak çalışmaktadır. O 
bakımdan, tarım sigortası, bizim ülkemizde... Özellikle, zeytin üreticisi için söylüyorum bunu. Bugün
lerde şeftali üretimi de bundan çok büyük zarar görmüştür. Bunlara herhangi bir sigorta yapılmamış
tır ve başlarının çaresine bakması için gereken neyse, herkes kendi başının çaresine bakmaktadır. 

Benim, bu tarım üreticisi, daha doğrusu zeytin üreticisinin bir milletvekili olarak burada söy
lemek istediğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyurt. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - ...hükümetten istediğim, tarım sigortasını bir an önce 

önümüze getirsin. Parlamentoda her zaman Avrupa Birliği yasalarında desteğimizi isteyen 
hükümete bu konuda da destek vereceğiz. 
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Ben, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak söylüyorum; bir an evvel tarım sigortasını 
getirecek olursa, elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah, bu sorunun çözül
düğü günü görür, yine bu kürsüde sayın hükümete teşekkür ederim. 

Bu vesileyle, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun arkadaşlar. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
Gündemdışı konuşmaya Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Ozyurt'un gündemdışı konuşmasına cevap vermek 
üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, sayın milletvekilimiz, Bursa bölgesinde meydana gelen don afetiyle ilgili olarak, 
özellikle zeytin üreticilerinin uğradığı zarardan bahsettiler. İki gün önce, Kırıkkale ve Yozgat'ta bir 
başka tabiî afetle karşılaştık. 2004 yılının ilk beş ayında afete maruz kalan il sayımız da 51 olmuş
tu; bugün itibariyle bu sayı 53'e ulaştı. Dolayısıyla, gerçekten, yoğun tabiî afetlerin yaşandığı bir yıl 
içerisindeyiz; çiftçilerimiz bu bakımdan büyük sıkıntı içerisindeler. Ben, Sayın Mustafa Ozyurt'un, 
başta bölgesindeki zeytin üreticileri olmak üzere, sebze ve meyve üreticilerinin zararlarıyla ilgili 
düşüncelerini, daha geniş anlamda, tüm çiftçilerimiz adına alarak, derin üzüntü içerisinde ol
duğumuzu belirtiyorum ve bir bakıma, içinde bulunduğumuz durumu ifade eden sözlerimi de, ben, 
defalarca burada tekrar ettiğimi hatırlıyorum. 

Evet, gerçekten, kamunun bu hususta yerine getirmesi gereken görevinin, maalesef, üç dört yıl
lık bir süre içerisinde, arzu edilen şekilde yapılamadığını biliyoruz. 2001 yılından itibaren, kesin
leşen tabiî afet zararlarının ödenmesi söz konusu olmamıştır; çünkü, bunun için geçmişte bir fon 
oluşturulmuş; bu fonların kaldırılmasını müteakip, kanunu yürürlükte olmasına rağmen, maalesef, 
çiftçilerimize bu ödemeler yapılamamıştır. Aslında, şöyle bir yanlış anlamaya da gidilmektedir: Bir 
anda, afet sonrasında, tarım teşkilatımız, yöneticilerimiz, bu afet bölgelerine giderek ölçümler yap
makta, tespitler yapmakta, âdeta, çiftçilerimiz, bunun akabinde kendilerinin zararlarını telafi edecek 
bir uygulamanın geleceğini de düşünmektedirler; ama, maalesef, bu husus, bir müddet sonra, 
buradaki hayal kırıklığını da artırmaktadır; yani, bu işin hakikat tarafı böyledir. 

Yapılabilen ise, hepinizin bildiği gibi -daha önce de defalara söyledim- çok sınırlı şeylerdir. 
Sosyal Yardımlaşma Fonundan, Acil Destek Fonundan, duruma göre, bu bölgelere yardımlar yapıl
mış; ancak, bunlar, toplam zararın çok cüzi bir kısmını oluşturmuştur. Dolayısıyla, derde derman bir 
çözüm yoktur. 

Şimdi, dolu afetinden dolayı benzer sıkıntıları çeken Yozgat ve Kırıkkale'deki çiftçilerimize de, 
bu vesileyle, geçmiş olsun diyorum. 

Bugüne kadar yapılan destekler konusunda, doğrudan gelirin erkene alınması, Ziraat Bankası 
ve tarım kredi borçlarının ve faizlerinin ertelenmesi, primlerin erken ödenmesi gibi tedbirler söz 
konusu olmuştur. 

Sayın Mustafa Ozyurt'un belirttiği tedbir, benim de defalarca söylediğim gibi, bugün için 
getirebileceğimiz en makul çözümdür. Şu anda, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür-
lüğündedir. Buraya gelmeden önce aldığım bilgiyi aynen aktarmak istiyorum. Başbakanlık, ilgili tüm 
kuruluşların görüşlerini toparlamış, alternatif görüşleri iki noktaya indirmiştir. Bunlarla ilgili nihaî bir 
değerlendirme yapılarak, imzaya açılıp, hükümetin teklifi olarak Meclise intikali söz konusudur. 

Ben, bu konuyla ilgili artık daha fazla bir gecikmenin olmayacağı ümidi içinde olduğumu, 
dolayısıyla, çiftçilerimizin maruz kaldığı tabiî afetlerle ilgili olarak, bundan sonra daha rasyonel iş
leyen ve bir bakıma, daha modern bir sistemin Türk tarımına ve çiftçisine kazandırılmasına, peşinen, 
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burada belirttikleri gibi, desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah, ahenk içerisinde, çok 
hızlı bir çalışmayla, kısa sürede, bu kanunu, Türk toplumuna, Türk çiftçisine kazandırırız. 

Ben, konuyla ilgili değerlendirmeleriniz ve gündeme taşımanız bakımından gösterdiğiniz il
giye tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Konya İlinde turizm ve Derbent Festivaliyle ilgili söz isteyen, Konya 

Milletvekili Sayın Ahmet Işık'a aittir. 
Buyurun Sayın Işık. 
3. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya'nın turizm potansiyeli ile Derbent İlçe Festivaline 

ilişkin gündemdışı konuşması 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya turizmini anlatmak ve 

Derbent İlçe Festivalinden bahsetmek üzere gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, MÖ 7000 yıllarından başlayıp yerleşim merkezi haline dönüşerek 
değişik medeniyetlere zemin oluşturmuş Konya, en eski yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır. 
Anadolu Selçuklu Devletinin iki asır başkentliğini yapmış, Osmanlı Devleti zamanında ise cazibe 
merkezi olma özelliğini korumuş olan ilimiz, günümüz dahil, tüm süreçlerde etkinliğini sürdürmüş
tür. İlimiz sınırlarındaki Çatalhöyük, dünya platformunda, ilk defa ateşin kullanıldığı, yemek kül
türünün başladığı merkez olarak bilinmektedir. MÖ 7 ile 2 nci Asırlar arasında Persler, Büyük İsken
der, Roma ve Emeviler tarafından da, belli süreçlerde, Konya'da hüküm sürülmüştür. Bizans eyaleti 
olarak 10 uncu Yüzyıla kadar gelen Konya, 1072 ya da 1074 yılında Türk egemenliğine girmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmde büyük etkiye ve katkıya sahip ilimizde, Sırçalı 
Medrese, İnce Minareli Medrese, Alaeddin Camii, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, Sultan 
Selim Camii, Karatay Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi, Sille Aya 
Elena Kilisesi, Obruk Han, Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi, Aziziye Camii, Şemsi Tebrizî Camii 
ve Türbesi yüzlerce eserden yalnızca bir kısmı olup, tarihî süreçte Konyamız "muhteşem Türk şeh
ri" unvanını da almıştır. 

Değerli milletvekilleri, Konya İlimiz 12 nci Asırda ilim ve sanat merkezi haline gelerek dünyada 
seçkin bir yere kavuşmuş, Kadı Siraceddin Urmemi, Sadrettin Konevi, Şemsi Tebrizî, Muhyiddin 
Arabî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî gibi büyük düşünürler eserlerini Konya'da yazarak dünyaya ışık 
saçmışlardır. Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin dünya görüşü ve hayat felsefesi, Nasreddin Hoca'nın 
nükteleri, ibret ve mana dolu cevapları, insanlığın ortak kültürüne büyük katkıda bulunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; inanç turizminde Topkapı Sarayından sonra en çok turist 
alan, şehrimizdeki Mevlânâ Müzesi olup, 2002 yılında yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı 1 
345 500, 2003 yılında ise 1 238 480 kişi olmuştur. Coğrafyamızda bulunan Kilistra başka bir önem
li inanç turizm merkezidir. İsmil, Ilgın ve Köşk Kaplıcalarıyla termal turizmi, Beyşehir, Hadim, Taş
kent, Ilgın, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir bölgelerimizde av turizmi ve yayla turizmi, doğal güzel
liği ve çevre özelliğiyle Beyşehir Gölü ve Kıreli Havzası alternatif turizm bölgesi olup, her geçen 
gün yerli ve yabancı birçok insanın ilgisini çekmektedir. 

Tarihî ve günün özellikleri dikkate alındığında ilimizin kültür ve cazibe merkezi haline getiril
mesi, ayrıca Ilgın Kaplıcasının termal turizm merkezi ilan edilmesi, şehrimiz ve ülkemiz açısından 
çok büyük önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya, ülkemizin nüfus olarak 4 üncü, yüzölçümü 
olarak 1 inci büyük şehri olup 31 ilçesi bulunmaktadır. Konya İlimizdeki 31 ilçeden birisi de Os
manlı belgelerine göre eski adı Tatlarhisarı olan Derbent'tir. 1930 yılında belediyelik, 1990 yılında 
ise ilçe statüsüne kavuşmuş olan Derbent İlçemiz, 442 kilometrekarelik yüzölçümüne, 10 kilomet
rekaresi sulanabilen 156 kilometrekarelik araziye, 19 120 nüfusa ve 1 480 metre rakıma sahiptir. 
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Türkiye genelinde ilçeler dikkate alındığında, millî gelirden en az pay alan ilçelerimizden bir 
tanesi olan Derbent'in kamu yatırımlarından ve kamu hizmetlerinden yeterince pay alamamış ol
ması ve gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olmakla birlikte halkın doğal ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzak uğraşı nedeniyle, yaz aylarında Derbentimiz çalışma amaçlı göç vermektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Işık. 
AHMET IŞIK (Devamla) - Anadolu insanının tüm özelliklerini hamurunda barındıran ilçe in

sanı, kalkınmayı, kamu yatırımlarından ve kamu hizmetlerinden tatmin edici pay almayı umutla, 
inançla beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Derbent halkının kısa zamanda sevgisini kazanan genç ve çalışkan 
Kaymakamı, yine Derbent'in ve Derbentlinin umudu haline gelmiş tecrübeli ve başarılı Belediye 
Başkam ve Derbentliler Dayanışma Derneğinin organize ettikleri, Derbent Yaylarında 27 Haziran 
2004 tarihinde yapılacak olan geleneksel festivale tüm milletvekillerimizi davet ediyor, Yüce Mec
lisi, tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araş

tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Genel Kurulun 20.4.2004 tarihli 75 in
ci Birleşiminde kurulan (10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyelik
lerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Kâtip Üyenin oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım: 
Çocukları Sokağa Düşüren Nedenler ile Sokak Çocuklarının 

Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi 

(10/111, 160, 180) 
Adı Soyadı Seçim Çevresi 

AK Parti (8) 
Recep Garip (Adana) 
Reyhan Balandı (Afyon) 
Ali İhsan Merdanoğlu (Diyarbakır) 
Serpil Yıldız (İzmir) 
Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
Orhan Erdem (Konya) 
Öner Ergenç (Siirt) 
Cevdet Erdöl (Trabzon) 
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CHP (4) 
N. Gaye Erbatur (Adana) 
Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Güldal Okuducu (İstanbul) 
Canan Arıtman (İzmir) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

V. - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adlî Yargı ilk 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) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî 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 Yanmadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4. - Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

içişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S.Sayısı: 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasannın müzakeresini erteliyoruz. 
Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güven
liklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

5. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenlik
lerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 467 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 467 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzmir Milletvekili 
Sayın Hakkı Ülkü; buyurun. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenlik
lerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geneli üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, devlet-toplum ilişkilerini doğrudan belirleyen bir konudur. 
Devlet tarif edilirken, kısaca "meşru güç kullanma tekeli" olarak tanımlanır. Toplumsal barışın 
korunması için, sadece devlet güç kullanır. Devlet, bu yetkisini kimseyle paylaşmaz ve paylaşamaz. 
Devletin en temel görevlerinden biri, tüm yurttaşlarını aynı şemsiye altında korumaktır ve bunun 
için gerekli olan önlemleri almakla yükümlüdür. Güvenlik topluma eşit şekilde sunulur ve herkes 
eşit oranda yararlanır; ama, tasarı, bir bakıma, şemsiyeyi bir tarafa bırakarak, pardösü ya da yağ
murluklarla korumayı yeterli görmektedir. Gerçi, Grubumuz olumlu oy verecektir bu tasarıya; ama, 
şunları da söylemeden geçemeyeceğiz: 

Adına 2495 sayılı Yasa dediğimiz bu yasa, 1981 yılında, stratejik öneme sahip kurum ve 
kuruluşların güvenliğinin daha sıkı bir biçimde, lokal güvenlik teşkilatı tarafından sağlanması 
hususunu Türk idare hukukuna sokmuştur. Böylece, Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu bazı 
kurum ve kuruluşlar için kendi bünyelerinde güvenlik teşkilatı kurmaları zorunlu tutulmuş ve ilgili 
birimler kurulmuştur; ancak, 1989 yılından itibaren, dünyada yaşanan malum gelişmeler güvenlik 
nosyonunda değişiklik yaratmış, güvenlik hizmeti piyasadan temin edilebilir hale gelmiştir. 

Özel güvenlik sektörü, 1990'lı yılların başlangıcından itibaren dünyada çığ gibi büyüyerek yıl
da aşağı yukarı 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Türkiye'de özel güvenlik, 1990'lı yıllardan 
itibaren anlam değiştirmiş ve büyük ölçüde de özelleşmiştir. Yasası olmadan yönetmelikler 
aracılığıyla özel güvenlik hizmeti veren şirketler alabildiğine fazlalaşmıştır. Bugün, hâlâ, özel 
güvenlik hizmeti veren şirketlerin yasal bir zemini de yoktur. Şu anda görüşmekte olduğumuz yasa 
tasarısı, fiilî durumun yarattığı bu yasal boşluğu doldurabilmek için hazırlanmış bir yasa tasarısıdır. 
Güvenlik teşkilatlarının kurulması yerine, özel güvenlik şirketlerinden hizmet alınması bu yasa 
tasarısına göre, âdeta, âdet haline getirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısının amacı, kamu güvenliğini tamam
layıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belir
lemektir; oysa, bu kanun tasarısı, kamu güvenliğini ikame edici mahiyettedir; yapmakla yükümlü 
olduğu görev ve kullandığı yetkiler ile özel güvenlik şirketlerinin yapacağı görevler ve kullanacağı 
yetkiler kimi yerlerle örtüşmektedir. 

Genel anlayışla ilgili olarak, suçu oluşundan evvel önleyici tedbirler almak, polisin görevleri 
arasındadır; teklife göre, özel güvenlik görevlileri de korudukları yerlerde bu yetkiyi kullanmak
tadırlar. Polis, sinema, tiyatro gibi yerlerde, toplu çıkışlarda suçlann oluşmasını önler ve bunun 
dışındaki zabıta hizmetlerini görür; bu görev de, özel güvenlik tarafından yerine getirilecektir. Böy
lece, önleyici nitelikteki özel kolluk görevleri de, özel güvenlik görevlileri tarafından yerine 
getirilebilecektir. 

Madde 7'nin (g) bendinde "suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete al
ma" (i) bendinde de "kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıy
la yakalama" denilmekte; Emniyetin web sitesinde de, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün şu sözleri yer almaktadır: "Devletin görevlerinin başında, ülke içerisinde güvenlik, adalet 
ve huzurun önemli bir yeri vardır." Bu görevler, devletin, bazı yetkilere ve bunu sağlayacak -vatan
daşın kişi olarak yapamayacağı- kuvvetlere sahip olmasını gerektirir, hatta, vatandaşların kısmen bile 
olsa yapmaya kalkmaları uygun değildir, o zaman anarşi doğar, devlet otoritesi olmaz. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerinde özel güvenlik personeli görevlendirmeleri 
halinde, bunların bağlı oldukları statü ve özlük haklan belirtilmemiştir; oysa, bu konu tasarıda var
dı, galiba unutuldu; bu da, tasarının, özel güvenlik hizmetlerinin, kurum ve kuruluşlarca kendi bün
yelerinde oluşturulmasını değil, dışarıdan hizmet alımı şeklinde sağlanmasını, yani, bir nevi 
dayıbaşılığı amaçladığım göstermektedir. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının gerekçesinde ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan açık
lamalarda, 2495 sayılı mevcut Kanunun, özel güvenlik şirketlerinin bu alandaki faaliyetlerine izin 
vermediği; ancak, özel güvenlik hizmeti veren şirketlerin fiilen çalıştığı ve bunlara ilişkin denetim
lerin ve yaptırımların yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde kişi ve 
kuruluşların, hem özel güvenliklerini sağlayabileceklerini hem de devletin bu konuda belirleyici ol
maktan çıkıp, kişilerin ihtiyaç ve taleplerine bağlı olacağını iddia etmektedirler. Bu ek güvenlik is
teyen kişi ve kuruluşlara bu imkânı tanıyarak ve buna ek olarak binlerce insana iş olanağı sağ
lanarak, daha fazla huzur ve güven içinde yaşayacağımız da bu yasa tasarısında savunulmaktadır. 
Güvenlik hizmetlerinin ihtiyaç ve talepler sonucunda piyasadan temin edilmesi, serbest piyasa 
ekonomisi kuralları içerisinde, ilk bakışta kendi içerisinde tutarlı görünmektedir. Buna göre "güven
lik hizmeti, her mal ve hizmet gibi serbestçe piyasada alınıp satılabilir" denilmekte -buraya kadar 
anlaşılmayan herhangi bir husus olmadığı da bilinmektedir- ancak, bu noktadan sonra "güvenlik 
tuzağı" diyebileceğimiz ya da "güvenlik paradoksu" diyebileceğimiz bir hususa geliyoruz. Güven
lik ihtiyacı ne kadar artarsa, doğal olarak güvenlik maliyetleri de o kadar artacaktır. Güvenlik 
maliyetlerinin artışı üretim maliyetlerinin de artışı olacaktır. Bugün, Amerika Birleşik Devletlerin
de özel güvenlik için yılda 50 milyar dolara yakın bir para harcanmaktadır. Güvenlik ihtiyacı azal-
mamakta, aksine daha da artan oranda yükselmekte, bireylere de ekyük getirmektedir. Serbest 
piyasa fikrinden hareketle, devletin, güvenlik hizmetini piyasaya bırakması gerektiği fikri, bireylere 
toplumda daha fazla maliyet yükleyecek, ileride, belki de üretimin maliyet hesaplamasında vaz
geçilmez bir unsur olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının gerekçesinde bazı zayıf halkaların da olduğu 
görülmektedir. Kurulan özel güvenlik şirketlerinin, özel alanı dışında da yetkilerini kullanmaları. 
Bu durumda, temel hak ve özgürlükler saldırıya uğramaktadır. Diyebilirsiniz ki, tasanda ceza yap
tırımları var; ama, hak ve özgürlükler bakımından önemli olan uygulamadır. 

İkincisi, teklifte, devletin mekanizmasının etkili biçimde yer almamasıdır. Uygulamada, az 
sayıda memur ve en alt rütbede amirler eliyle denetim yapılmaya çalışılıyor. Son derece saygın bir 
özel güvenlik sistemi getirilecekse, mutlaka, denetim örgütünün yasaya aynntılı olarak geçmesi 
gerekir. Teklif, bu konuyu boş bırakmış. İçişleri Bakanlığında böyle bir yapı kurulabilmesi için, 
yasal bir dayanak gerekir. O yüzden, denetim örgütü yönüyle eksiklik tamamlanmalıdır. Aksi hal
de, yetersiz denetim, hem kamu haklarını tehdit edebilir hem de üniformalı mafya olarak karşımıza 
çıkabilir. 

Üçüncüsü, bir başka konu, silahlı güvenlik görevlileri konusudur. Toplumsal yaşamda silahlı 
insan sayısını en az düzeye indirmek, toplumsal bansın sağlanması ve suçlann önlenmesi bakımın
dan bireysel silahsızlanmayı sağlamak amaç olmalıdır. Bu bakımdan, valilerin, silahlı özel güven
lik görevlisi izni verirken, güvenlik yönünden zorunluluk bulunması koşulunu aramaları gerekir. 
Uygun bulmak yetmez, zorunluluk aranmalıdır. 

Dördüncüsü, işçi-işveren ilişkilerinde denge sağlanamamasıdır. Yürürlükten kaldırılan 
2495 sayılı Yasa, 12 Eylül koşullarının antidemokratik hükümlerini içeriyordu. Sendika ve dernek 
üyelikleri çalışanlara yasaklanmıştı. Teklif, yasaklardan söz etmiyor, biçimsel bir eşitlik sağlıyor. 
Gerçekte öyle değil; çünkü, özel güvenlik emekçilerinin dernek kurma ve üye olma haklarını, yine, 
bir 12 Eylül yasası olan 2908 sayılı Dernekler Kanunu 4 üncü maddesinin birinci bendinde yasak
lıyor. 2495 sayılı Yasayı yürürlükten kaldırmakla, emekçileri dernek hakkına kavuşturmuş olmuyor
sunuz. 
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Yine, kamuda çalışan güvenlikçilerin sendika üyesi olması 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sen
dikaları Kanununun 15 inci maddesi (j) bendinde yasaklanmıştır. Bu teklif, emekçilere sendika öz
gürlüğü de getirmiyor; oysa, işverenlerin hem derneği hem de sendikaları var. İşveren Derneği ve 
TÜSİAD üyeleri, gerek komisyon gerekse altkomisyon toplantısına katıldılar; ama, emekçiler, ne 
yazık ki, yoktu. 

2908 sayılı Dernekler Yasasıyla, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında da yasak
ların kaldırılması yönünde değişiklik yapılması, bu amaçla teklife hüküm konulması, demokratik 
hukuk devleti ilkeleri bakımından zorunludur. 

Beşinci olarak, güvenlik cihazları konusuna değineceğim. Bu cihazların bir standardı yok ve 
tümü de ithal edilmekte. Teklifte, güvenlik cihazları standardından hiç söz edilmiyor. Türkiye'nin 
bilimsel ve teknolojik birikimi bu cihazların üretilmesini gerçekleştirebilir. Öyleyse, ülkemizi, bir 
ithalat cenneti ve güvenlik alanını da standardı bulunmayan cihazlar çöplüğü haline gelmekten 
korumalıyız. 

Teklifte, Türkiye'nin güvenlik cihazları ihracatçısı haline getirilebilmesine yönelik kurallara 
gereksinim de duyuyoruz ayrıca. 

Altıncı ve son olarak, yaşamsal önemde bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Özel güvenlik 
konusu, pimi çekilmiş bir el bombası gibi Türkiye'nin kucağında bulunmaktadır. Basına intikal et
tiği kadarıyla, Türkiye'deki bir güvenlik şirketi, emekli asker ve polislerden paralı asker toplayarak, 
Irak'ta, işgalci ABD ve müttefiklerinin hizmetinde çalıştırmaktadır. 1 Nisan 2004 tarihli Milliyet 
Gazetesi, bu kişilere ayda 15 000 dolar verildiğinden bahsetmektedir. Aynı tarihli İhlas Haber Ajan
sı "Türk lejyonerler Irak'ta" haberini geçti. 9 Nisan 2004 tarihli TRT bülteninde, Irak işgalindeki 
paralı askerler ve özel askerî şirketlerin faaliyetlerinden bahsedildi. Türk Ceza Kanununun 124 ve 
148 inci maddeleri, asker toplama eylemini, devletin şahsiyetine karşı suç sayarak cezalandırmak
tadır. Olay kamuoyuna yansımıştır; ama, basında açıkça adı ve soyadı geçen özel güvenlik şirketi 
yöneticileri hakkında kamu davası açıldığını duymadık. Türk Ceza Kanununa göre, yabancıların 
hizmetinde savaşmak amacıyla asker toplamak, hükümetin onayı bulunmadıkça suçtur. Hükümet, 
yurtiçinden bazı vatandaşlarımızın paralı asker olarak emperyalistler safında yer almasına onay ver
mekte midir acaba diye sormak lazım. Irak'a asker göndermeyi reddeden Parlamentoya karşı, 
birileri, siz tezkereyi kabul etmezseniz, biz de Irak'a paralı asker göndeririz, savaşa öyle katılırız 
mesajını mı veriyor? 

Türkiye, dünya dışpolitikasının yoğunlaştığı coğrafyada bir istikrar adası olmak istiyor; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iradesi de bu yöndedir. O halde, sadece Türk hukukunun herkese 
tanıdığı hakları kullanmak üzere kurulması öngörülen özel güvenlik şirketlerinin dışpolitika, istih
barat, askerlik gibi devletin olmazsa olmaz alanlarına girmeleri kesinlikle ama kesinlikle önlen
melidir. 

Özel güvenlik şirketlerinin katılacakları yurtdışı ihaleler, yurtdışında üstlenecekleri güvenlik 
hizmetleri konusu teklifte boş bırakılmıştır. Bu boşluk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi 
dışında savaş tehlikesiyle karşı karşıya getirilebilecek niteliktedir. Aksi halde, savaş ilan etme yet
kisini Türkiye Büyük Millet Meclisine veren Anayasa askıya alınmış olacaktır. Hükümetin ve İk
tidar Partisinin böyle kötü niyetli bir komploya katıldıklarını hiçbir zaman düşünmek bile is
temiyorum. Tezkere oylamasındaki gibi, Yüce Meclisin yasama yetkisine ve ulusun kaderine sahip 
çıkması için, teklifin önerilerimiz doğrultusunda yeniden yazılması yerinde olur diye düşünüyorum 

Değerli arkadaşlar, şimdi, şöyle bir soru da sorulabilir veya kendimize sorabiliriz hiç değilse: 
Özel güvenlik istihdamı bize ne fayda getirecektir? Bu ölçüde bir hizmetin piyasada sunulması, 
sonuç olarak, piyasaya aşırı bir yük getirecek kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasına neden 
olacaktır ve teklifin arkasından gelecek olan dedektiflik yasası da çıkarsa, işte, o zaman farklı şey
lerle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. 

- 3 1 7 -



T.B.M.M. B : 100 10 . 6 . 2004 O : 1 

Bakın, hepimizin dikkatini çekmiştir; geçen hafta Ankara Ticaret Odasının yayımlamış olduğu 
"Türkiye'de Mafyalaşma" isimli bir rapor var. Bu rapora göre, ülkede 100'e yakın alanda faaliyet 
gösteren mafya örgütü var. Bunlar, ülke bütçesinin, aşağı yukarı, dörtte l'ine denk düşen -ki, 60 mil
yar dolar olduğu söyleniyor- bir paraya hükmetmektedirler. Bu da gösteriyor ki, küreselleşmenin 
sonuçlarından belki de en önemlisi, bizim gibi ülkelerde mafyalaşmaya giden yolun açılmasıdır; 
çünkü, kamunun giderek zayıflatılmasıyla koruma ihtiyacı da zaten ortadan kalkmaktadır. Bu 
duruma göre, özel kişilerin veya özel sektörün veya şirketlerin, holdinglerin korunması daha önem
lidir artık. 

Bu taslak hazırlanırken, önce geçmiş dönem komisyonlarından, çeşitli ülkelerdeki uy
gulamalardan esinlenerek hazırlanmaya çalışılmıştır; ancak, son anda, sadece bir işveren 
kuruluşunun hazırladığı bir taslak haline dönüşmüştür. Yani, Danıştaya sorulacağı yerde, çalışanlara 
sorulacağı yerde sadece bir işveren örgütüne sorularak hazırlanan taslakta, tabiî ki, doğal olarak 
böyle aksaklıklar çıkacaktır. 

Bu yasayı sağlıklı yapamazsak, özel güvenlik birimlerinin, önce çetelere daha sonra çapulcu 
ordularına sonra da ülke yönetimine hâkim olmaya çalışacak olan mafya örgütlerine ya da bir baş
ka deyimle, korku imparatorluklarına dönüşmesi kaçınılmazdır. 

Kolombiya bu anlamda en çarpıcı örnektir. Nikaragua'yı da mahveden bunlardır. Türkiye'de de 
epey yol alanlar yine bunlardır, en somut ve en yaygın örnek de, yakın zamanda ortaya çıkmış olan 
Susurluk olayıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İtalya, özellikle Sicilya, mafyalaşmanın âdeta doğum 
yeridir. Orada olan bitenleri, filmlere çok konu olması nedeniyle, aşağı yukarı hepimiz bilmekteyiz. 
Yakın tarihi taşıdığı için, bu yasa taslağı hazırlanırken esinlenildiğini bildiğim için ve idarî yapımızı 
onlardan aldığımız için, isterseniz Fransa'yla karşılaştırmalar yapalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, toparlayabilir misiniz. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Sayın Başkan, şahıs adına konuşma hakkını da ben alacağımdan; 

o süreyi de eklerseniz... 
BAŞKAN - Şahsınız adına talebiniz yok Sayın Ülkü. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Fransa'yla karşılaştırmalar yaptığımızda... Buna geçmeden önce, 

bir nevi Susurluk'un devamı niteliğinde sayabileceğimiz, kendilerine "ülkücü mafya" denilen grup
ların Paris banliyölerinde neler yaptıklarını da hatırlamak gerekir. Bu konuda bir Fransız yazarın 
yazdığı "Kurtlar İmparatorluğu" adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Gerçi, Fransızların yaşam 
biçimleri, refah düzeyleri, kültürel düzeyleri ile bizim yaşam biçimimiz ve kültürel değerlerimiz 
pek uymaz; ama, olsun, biz uydururuz!.. 

Bakın, geçmişte, 12 Mart döneminde Fransa'da bulunduğumda, Fransızlarla olan farklılığımızı, 
yaşadığım bir olayla, örnek olsun diye size anlatmak istiyorum. Fransızlar farklıdır, bizler farklıyız; 
onların toplumsal yapısı farklıdır, bizlerinki farklı. Fransa'da bir dokuma fabrikasında dokumacı 
olarak çalıştığım yıllarda, benim masuracım, Fransız işçi, müsaade istemek için, bana bakıp, el kol 
hareketleri yapıp, kolunu kıvırarak, yumruğunu da havaya kaldırarak, bana doğru yöneldiğinde, ben 
Fransızın üzerine yürüdüm. Başka arkadaş, bizi takip ederek, bu durumu gördüğünden dolayı bizi 
ayırdı ve bana dedi ki: "Fransızlarda, öylesine bir hareket, ben bir yere gidiyorum anlamını taşır." 
Oysa, Türkiye'de böylesine bir hareket, ben birisini dövmeye gidiyorum ya da sana bilmem neyi 
gösteririm demektir. Dolayısıyla, iki kültür arasındaki farklılığı bu çarpıcı örnekle belirtmek gerekir 
diye düşünüyorum; ama, yine, özel güvenlik anlamında araştırma yaptığımızda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Ülkü, AK Parti Grubunun söz talebi var. AK Parti Grubu konuşmadan, size 
şahsınız adına söz vermemiz söz konusu değil; ayrıca, sizin talep etmeniz gerekir. 

HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Grup Başkam/ekilimizin talebi var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, anladım. AK Parti Grubunun söz talebi var, AK Parti Grubu 

konuşacak, sonra siz konuşacaksınız. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika müsaade ederseniz, bitiriyordum zaten. 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, usul bu, Tüzüğe uymak zorundayız. 
Buyurun yerinize Sayın Ülkü. 
AK Parti Grubu adına, söz isteyen, Yalova Milletvekili Sayın Şükrü önder; buyurun. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 467 sıra sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı ve teklifimizle ilgili konuda Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Az evvel, Cumhuriyet Halk Partisinin Değerli Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü Bey gerçekten 
bazı çarpıcı şeyler söyledi; ancak, hemen şunu ifade etmeliyim ki, kendisiyle hem İçişleri Komis
yonunda hem altkomisyonda birlikte çalıştık. Özellikle altkomisyonda beraber olduğumuz zamanlar
da bu endişelerini dile getirdiğinde, kendisine, yaptığımız işler hakkında bilgi vermek suretiyle kar
şılıklı bilgi alışverişi sonucu bu meraklarını veyahut da bu endişelerini giderdiğimizi zannediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, özel güvenlik teşkilatı nedir, nasıl doğmuştur, nerede başlamıştır; 
çok kısa ve öz olarak sizi bilgilendirmek istiyorum. 

Şüphesiz ki, bilinen bir şey, insanların, varoluşlarından bu yana kendi güvenliklerini sağlama 
içgüdüsü daima önplanda gelmiştir. İlkel insanlar gerekli silahlarla veyahut da yaşadıkları yerin 
çevresine birtakım fizikî engeller koymak suretiyle bu güvenliklerini sağlama cihetine gitmişlerdir. 
Modern devletlerde bu işler resmî güvenlik güçleri tarafından yapılmıştır. 

Özel güvenlik teşkilatı, polisiye hizmetlerin yeterli olmadığı veyahut da araç gereç ve mal
zemenin yeterli olmadığı yerde devreye girmiştir. Bilhassa, Amerika Birleşik Devletlerinde, Birin
ci Cihan Harbinden önce ve Birinci Cihan Harbinde, gelişen teknoloji sonucu özellikle demiryol
ları ağlarının gelişmesi bu özel güvenlik teşkilatlarının kurulmasına vesile olmuştur; çünkü, mevcut 
polis teşkilatı yetmeyince, çok uzun mesafelerde devam eden demiryollarının korunması, kollan
ması konusunda özel şahıslara görev verilmeye başlanılmış ve bu şekilde bunun temeli atılmıştır. 
Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde 1 800 000 kişi özel güvenlik teşkilatı personeli olarak görev 
yapmaktadır; bu sayı, resmî polis teşkilatının 3 katıdır. 

Doğal olarak, bu alanda verilen hizmetlerin kalitesini artırmak için çeşitli dernekler kurulmuş
tur. Bu dernekler, daha sonra, sadece demiryolu taşımacılığının ötesinde, kişilerin korunmasına, 
taşınabilir mallar ve gayrimenkullerin korunması, nakil esnasında para ve kıymetli malların korun
ması, spor müsabakaları, sahne gösterileri, fuar ve her türlü sosyal etkinliklerde koruma tedbir
lerinin alınması, sivil havacılık güvenliğinin sağlanması, liman güvenliğinin sağlanması, güvenlik 
sistemlerinin kurulması, bakım ve yönetimi gibi çeşitli dallarda faaliyet alanlarını genişletmişlerdir 
ve özel güvenlik teşkilatı gün be gün güçlenmiştir. 

Bugün, ülkemizde 11 745 şirket vardır ve 106 940 kişi bu şirketlerde görev yapmaktadır. Bu 
şirketler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerdir. 

Az evvel Sayın Ülkü'nün de ifade ettiği gibi, 1990'lı yıllardan itibaren, özel güvenlik şirketi adı 
altında, ancak, hiçbir yasal dayanağı bulunmayan birtakım şirketler kurulmak suretiyle, bu güven
lik hizmetleri verilmeye çalışılmıştır. Bugün, bu tür şirketlerde 50 000 kişinin görev yaptığı tahmin 
edilmektedir. 
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Bizim yapmak istediğimiz, gayrikanunî bir şekilde kayıtdışı çalışan bu şirketlerin ve kayıtdışı 
olan bu personelin hepsinin kayıt altına alınmasıdır. 

Hükümetimizden gelen tasarı değerlendirilmiş; ancak, 2495 sayılı Kanunun genel mantığı 
korunarak bu tasarıda istediğimiz değişikliğin yapılmayacağı konusu gündeme gelince, yeni bir tek
lif hazırlanmıştır. Hazırladığımız teklif de, son derece şeffaftır, katılımcıdır, demokratiktir ve çoğul
cu bir düşünceyle meydana getirilmiştir. 

Bilhassa, özel güvenlik ve kamu güvenliği arasında ayırım yapılmakta, özel güvenlik hizmet
leri özel alana bırakılmakta ya da özelleştirilmektedir. 

Özel koruma isteyen özel kişilerin korunması, bu kişilerin talebine bağlı hale getirilmektedir. 
Kıymetli eşya, para nakli ve taşınabilir malların korunması sağlanmaktadır. 
Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla malî 

sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmektedir. 
Yine, özel güvenlik şirketinde çalışacak kişilere çeşitli sorumluluklar getirilmekte, en önemlisi, 

bu görevlilerin eğitime tabi tutulmalarını zorunlu kılmaktadır. 
Özel güvenlik şirketi kurucusu ve yöneticisi olacaklarda, sadece hizmetin özelliğinin gerektir

diği nitelikler aranmakta, belirli meslek gruplarına ayrıcalık tanınmamaktadır. 
Yabancı sermayeyi sınırlayan hükümler kaldırılmakta ve bu konuda, sadece, genel ilke olan 

mütekabiliyet ilkesine yer verilmektedir. 
Özel güvenlik şirketlerinin güvenlik boyutunda bulunması dolayısıyla, şirketler İçişleri Bakan

lığı tarafından titizlikle denetlenecektir. Yasadışılıkların önlenmesi için, suçun ağırlığına göre adlî 
ve idarî para cezaları öngörülmüştür. 

Teklifte, özel güvenlik görevlilerinin, eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih 
oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde, özel toplantılar ve spor müsabakalarında, sahne gösterileri 
ve benzeri etkinliklerde silahlı görev yapmaları yasaklanmıştır. 

Kurulacak özel güvenlik komisyonuna ticaret odası başkanlığının, sanayi odası başkanlığının 
üye olarak katılımı yanında, özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için 
başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisinin ilgili toplantıya üye olarak katılımı sağlanarak, şeffaf ve 
demokratik bir ortam amaçlanmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, az evvel konuşmacı arkadaşımızın ifade ettiği bazı hususlardaki en
dişesini, yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabiî ki, devlet asayişten sorumludur. Anayasanın 5 in
ci maddesinde, devletin, vatandaşın can güvenliğini ve vücut sağlığını sağlamakla yükümlü olduğu 
açık bir dille belirtilmiştir. İllerde bu işlem yapılırken, ayrıca, ilin asayişinden birinci derecede 
sorumlu olan mülkî amirin, vali veya kaymakamın 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa göre bu hak
ları ve yükümlülükleri saklıdır, birinci derecede sorumludur ve hazırladığımız teklifte vali veya 
kaymakam denetlemekle yükümlüdür; alınan tedbirlerin yeterli olmadığı yerde gerekli tedbirleri al
makla veyahut da mevcut güvenlik kuvvetleriyle alınan tedbirleri takviye etmek suretiyle asayişi 
sağlamakla yükümlüdür. 

Özellikle silahlı görev yapma konusunda Sayın Milletvekili arkadaşımızın, başından beri bir
takım endişeleri var. Ancak, 2495 sayılı Kanuna bakıldığında 8 inci maddede "özel güvenlik teş
kilatı 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre silah taşır" deniliyor. Aslında bu kapsam, 
geniş bir kapsam. Biz, bunu, tam tersine, 2559'dan çıkardık, valinin yetkisine verdik ve siz de güzel 
bir noktaya değindiniz; vali, lüzum gördüğü takdirde bu şahıslara silah vesikası verecektir. 6136 
sayılı Kanun kapsamında verilecek olan silah taşıma ruhsatlarının kullanma alanı çok daha kısıtlı 
ve çok daha etkindir. Kaldı ki, bu tür görev yapan personel, yine, 2495 sayılı Kanunda, ucu açık bir 
şekilde görev alanı dışına çıkabilmekte, silahını taşıyabilmektedir; ancak, hazırladığımız teklifte, 
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sadece ve sadece görev alanında taşımaktadır. Bir istisnaî durum, yine, valinin uygun göreceği, bir 
cenaze konvoyu veyahut da kıymetli eşya nakli, para naklinde, güzergâh belirlenmek suretiyle, 
sadece belli güzergâhlarda bu silahını taşıyabilecektir. 

Tasarı, gerçekten, oldukça şeffaftır ve dikkatli bir şekilde yazılmıştır. Mutlaka eksiklikler, nok
sanlıklar vardır; ancak, gerek altkomisyonda gerekse İçişleri Komisyonunda milletvekillerimizin 
yapmış olduğu katkılarla, tasan, teklif, en iyi hale getirilmiştir. Bu haliyle yasalaştığı takdirde, 
eminim ki, Türkiye'de, kayıtdışı olarak çalışan ve herkesin endişeyle takip ettiği özel güvenlik teş
kilatları kayıt altına alınacak; adedi, sayısı, rakamı bilinecek ve bu şekilde belli bir disiplin altına 
alınmış olacaktır. 

Ben, teklifimizin destekleneceğini umarak, hepinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Önder. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Ülkü. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kaldığım yerden devam ederek, 

fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız, Meclis kürsüsünden konuşan arkadaşlarımızın, özellik
le muhalefet partisinden olanların hepsinin, burada çıkarılacak olan yasaların daha sağlıklı, daha an
laşılabilir, daha kolay uygulanabilir olmasına dikkat ettiklerinden ve o katkıyı koymak istemelerin
den dolayıdır ki, zaman zaman, benim gibi 20 dakikayı bile kullanamamaktadırlar; yetmemektedir 
yani. O nedenle, Meclis Başkanımızın da, bu anlamda, biraz daha toleranslı olmasını, ben, şahsım 
adına, kendisinden özellikle rica ediyorum. 

Konuşmanın akışı içerisinde -kesildiği için, nasıl başlayacağımı da bilemiyorum; ama- Fransa 
ve Türkiye arasındaki farklılığı anlatacaktım sizlere. Demin, onların karakteristik yapıları, huyları 
ve davranış biçimleriyle ilgili bir örnek anlatmaya çalışmıştım; tekrarlamak istemiyorum; ancak, 
onlarda, 2003 yılında değiştirilerek tekrar yürürlüğe sokulan Özel Güvenlik Yasası neler getirmiş, 
ne gibi değişiklikler getirmiş, bizimkilerle kıyaslanıldığında neler var ve hangi çarpıcı noktaları gör
mek mümkün, onlardan bazı pasajlar vermek istiyorum sizlere. 

Fransız yasalarında, özel güvenlik şirketine faaliyeti için verilmiş olan bir izin, kuruma veya 
bundan faydalanan şahıslara hiçbir ayrıcalık sağlamaz. Bu izin, hiçbir şekilde kamu yetkilerinin 
devredilmesi gerektiği anlamını da taşımaz. Bizdeki çıkarılacak olan yasada ise, çalışanlar, kamu 
görevlisi gibi değerlendirilmektedir; ama, zaten, taslak hazırlanırken de onlara, onların vakfına 
davet çıkarılmadığından bu bellidir. Dün, o vakfın üyeleri, bir grup arkadaş gelip kendi sorunlarını 
anlatmışlar idi; ama, bunların hiçbirisinin komisyonlarda görüşüldüğünü ben duymadım; zaten, 
kendileri de yoktu. Yani, tarafların her biri olmadığı nedeniyle benim eleştirilerim var. 

Yine, Fransız yasalarında -bununla ilgili yasalarında- "hiçbir durumda, bir eski polis veya bir 
eski asker, bu tip bir müessesenin yöneticileri ya da çalışanları olamaz" hükmü, devlet ile özel 
güvenlik şirketleri arasındaki ilişkileri belirlemesi açısından temel bir faktördür; çünkü, eski polis 
veya askerlerin, özel güvenlik şirketi bünyesinde yönetici veya çalışan olarak bulunması, üzerinde 
özenle durduğum, sık sık tekrarladığım, altını çizdiğim mafyalaşmanın önünü açabilecek nitelik
tedir. Yasa tasarısının komisyona havale edilen ilk halinde, şirkette yönetici olarak çalışacak per
sonelin en az üçte Tinin emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, yargı veya mül
kî idare mensubu olması zorunluydu. Şu andaki yasa tasarısında bu hüküm kaldırıldı; ancak, eski 
emniyet veya silahlı kuvvetler personelinin özel güvenlik şirketlerinde çalışmasının önünde şu an
da da hiçbir engel bulunmamakta. 

Bir başka şey, Fransız Özel Güvenlik Yasasında, kişi hak ve hürriyetlerini koruma altına almak 
amacıyla "bunların, aynı şekilde, siyasî, felsefî veya dinî ya da şahısların sendikalara üyeliğiyle il-
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gili görüşlerin beyan edildiği gösterileri gözetlemeleri bile yasaktır" hükmü getirilmiştir. Bizde ise, 
bu tarz bir yasaklamadan ziyade, özel güvenlik personelinin kendisinin hangi eylemlere 
katılamayacağı sayılmıştır, mülkî idare amirinin isteği doğrultusunda acil bir durum halinde nasıl 
davranacağı belirtilmiştir. 

Özel güvenlik personelinin haklan konusunda eski kanuna göre gelişme gösterilmiş olsa da, ör
gütlenme, toplusözleşme gibi haklardan yararlanma konusunda büyük eksiklikler bulunmaktadır. 

Yine, Fransız Özel Güvenlik Yasasında, özel güvenlik görevlileri üst araması yaparken, arama 
yaptıkları kişiyle aynı cinsiyette olmalan zorunluluğu getirilmiştir. Oysa, bizim tasanda bu yoktur 
ya da unutulmuştur. 

Fransızlar, güvenlik konusunda, adlî polis, belediye polisi ile özel güvenlik ayırımı öngörmüş; 
sanat, spor ve toplumsal etkinlikleri, belediye polisinin faaliyet alanına sokmuş; özel güvenlik şir
ketlerinin diğer güvenlik birimleriyle eşgüdümlü olmasını şart koşmuştur. Ülkemizde bu yoktur; 
çünkü, böyle bir örgütlenme de yoktur. 

Şimdi, biz, bu yasa tasarısına, başta da söylediğim gibi, oy vereceğiz de, işsizin sayısı ve yüz
desi kurumların tahminine göre değişen, kişi başına düşen payın alabildiğine az, genç nüfusun Av
rupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar çok olduğu, gelir dağılımı adaletsizliğinin dünyada başka 
bir örneği bulunmadığı kadar bozuk olan bir ülkede, parası olan güvencede olacak, olmayanlar hapı 
yutacak. Önceleri ne deniliyordu; devletin ekonomide ne işi var. Şimdi ne denilmek isteniliyor; 
mafya varken, devletin güvenlikte ne işi var. Daha sonraki günlerde de, giderek bu felsefe, sadece 
özel güvenlik, sadece özel dedektifliği değil, aynı zamanda, özel bilirkişiliği, özel adlî tıp hizmet
lerini, özel kriminal laboratuvarlarını ve hatta, özel cezaevlerini de gündeme getirecektir. 

Kısaca, zengin-yoksul çatışmasının tohumları hızla ekilmektedir. Bakalım, özel güveniikçiler, 
daha sonraki zamanlarda, sans-culotte'ların yanında mı yer alacaklardır, nerede yer alacaklardır, 
bunu zamanla göreceğiz; ama, hep, kazanan, mafya ve bağlantılı olarak da silah tüccarlan olacaktır. 

Arkadaşlar, önümüzde ciddî bir sorun var. Ülkemizde çok geniş bir kesim, mafyayı kabullen
me, hatta, sahiplenme olgusu içerisinde. Çokça vatandaşımız, bir gün kendisine de lazım olur 
düşüncesiyle, ağabeyle ilişkide bulunmayı çıkarına uygun görmektedir. Yaygınlaşan bu düşünce 
"Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganında ifadesini bulmaktadır. Hatta, bu durum öylesine yay
gınlaşıyor ki, televizyon dizilerine konu olmaya başlıyor. Nitekim, yüzbinlerce çocuk, gece yat
madan önce, Kurtlar Vadisindeki Çakır olma hayaliyle, televizyon başında oturuyor. Dizide Çakır 
ölüyor, bir grup genç gazete ilanı veriyor; kendi aralarında maç düzenleyen bir grup genç, maç baş
lamadan önce, Çakır'ın ölümüne yas tutup, saygı duruşunda bulunuyorlar. 

Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasın
da, Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret eden çocuklar, Başkanlık tarafından düzenlenen -şu ar
ka tarafımızda- panolara, içlerinden gelen çeşitli düşüncelerini yazmışlar. Ben onların birçoğunu 
okudum. Bu düşüncelerden, bu notlardan birini size okumak istiyorum. Çocuğun birisi diyor ki: 
"Süleyman Çakır'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.". 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şiddete yatkın bir toplumun oldukça geniş bir kesiminde 
bilinçaltına işlenmiş olan kodlar, mafyayı toplum nezdinde meşru kılmakta ve önemli bir manevî 
zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, bu yasanın getirişinden çok, ileride götürüşü de olacaktır. Yol
suzluk ve yoksulluk silahla değil, karın tokluğuyla giderilebilir. 

Faili meçhullerin çoğalmaması dileğiyle, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Tasarının tümü üzerinde, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu söz istemişlerdir 
Buyurun Sayın Aksu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Sayın Şükrü Önder tarafın
dan verilen Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluş
ların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
daki Kanun Tasarısıyla ilgili söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisimizin siz say
gıdeğer üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Malumunuz, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlan
ması Hakkında Kanun, kabul edildiği 1981 yılı şartlan dikkate alındığında, son derece ileri bir 
aşamayı ifade ediyordu; ama, aradan geçen yirmiüç yıllık süre zarfında dünyada gelişen yeni güven
lik konsepti karşısında, yeni bir bakış açısına, yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu da açıkça kabul 
etmemiz gerekmektedir. Nitekim, bugün huzurunuza gelen yeni model, halen yürürlükte bulunan 
yasanın öngörmediği pek çok yaklaşımı içermesi bakımından, son derece önemli bir adım olmuştur. 

Esasen, toplumsal dinamikler, kimi zaman biz kanun koyucuların öngörülerini aşabilmektedir. 
Bir başka deyişle, toplumsal ihtiyaçların hızla değişmesi, bu değişimin hızına ve yönüne uygun 
yasal zemin oluşturma ihtiyacını da bizlerin önüne getirmektedir. Özel güvenlik alanı da, böyle bir 
ihtiyacın başgösterdiği bir alan olmuştur. 

Bilindiği üzere, kamu kuruluşları dahil pek çok hükmî şahsiyet, kendi özel koruma ihtiyacını 
karşılamak üzere arayış içerisinde olmuş, 2495 sayılı Yasanın dar kalıpları içine sığmayan çözüm 
arayışı içerisinde olmuş ve kendilerine göre çözümler bulmuşlardır. Öyle ki, 2495 sayılı Yasayla, özel 
güvenlik hizmeti sağlayan işletme kurulmasına izin verilmemesine ve her şirketin mutlaka kendi özel 
güvenlik teşkilatını kurması zorlanmış olmasına rağmen, şirketlerin, işletme maliyetleri nedeniyle, 
hızla, yalnızca güvenlik hizmeti üreten yerlerden hizmet satın almasına da şahit oluyoruz. 

Biliyorsunuz, dünyanın her yerinde olduğu gibi, gerçek kişilerin de güvenlik ihtiyacı 
olabileceği, 2495 sayılı Yasa sistematiğinde gözardı edilmiştir. Bu tutuma da, kamunun can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasının, devletin en önemli görevi olduğu düşüncesi gerekçe olarak gösteril
miştir. Elbette, can ve mal emniyeti devletin en önde gelen görevidir; bundan hiçbir biçimde kuşku 
duymuyoruz; ama, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kişilerin kendilerini koruma hakkına Tür
kiye'de de saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuyla alakalı olarak, fakat, benim şu 
konuşmamın sınırları içerisinde söz etmem mümkün olmayan ihtiyaçlar ile modern devlet an
layışındaki gelişmeler, klasik devlet teorisinin en hassas olduğu alan olan güvenlik sektöründe bile 
kimi liberal değişiklikleri yapma konusunda bizleri âdeta zorlamaktadır. Kaldı ki, teklifin içeriğin
de de çok net bir şekilde yer aldığı üzere, özel güvenlik sağlanması, devletin genel güvenliği sağ
lama yetki ve sorumluluğunu da ortadan kaldırmış değildir. Devlet, yine, yetkili mülkî amirler 
vasıtasıyla kamu güvenliğini ve esenliğini sağlamaya devam edecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, esasen, sağlıklı bir şekilde düşünüldüğü takdirde, bu geliş
menin devlet açısından da ciddî yararları olacağını söylememiz gerekmektedir. İlk akla gelen fay
da, koruma ve gözetim hizmetlerinin kamunun denetiminde kısmen özelleştirilmesiyle birlikte, 
özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadro yığılmalarını önleyecek olmasıdır. Bunların yanın
da, özel sektörde yeni istihdam imkânları oluşacak, vergi gelirlerini artıracaktır. 

29 maddeden oluşan bu teklif, esas itibariyle, sorunu bütüncül bir yaklaşımla çözmeye yönelik 
imkânlar içermektedir. Doğal olarak da bu teklifle bazı yeni yaklaşımların benimsendiğini de ifade 
etmek istiyorum. 

Geçmişteki yalnızca kurum ve kuruluşların korunmasına ilişkin konsept terk edilerek, bunun
la birlikte kişilerin korunması, konser, tiyatro, spor müsabakaları gibi kısa süreli güvenlik hizmet
leri de, bu teklif kapsamına alınmıştır. 

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmış; 
uygulamaya ilişkin bütün işlemler için, valiler, yetkili merci olarak tespit edilmiştir. 
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Özel güvenlik şirketlerinin kuruluş usul ve esasları, faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, 
kurucuları ve çalışanları hakkında yapılacak işlemler ile eğitim ve denetimine ilişkin hususlar, bu 
teklifle düzenlenmiştir. 

Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitimlerinin İçişleri Bakanlığınca veya Bakanlığın denetim 
ve kontrolünde kurulan özel eğitim kursları tarafından yerine getirilmesine de imkân tanınmıştır, 

Özel güvenlik teşkilatlarının üçüncü kişilere verdiği zararlar için zorunlu sigorta oluşturulması, 
yeni bir yaklaşım olarak ortaya konulmuştur. 

Özel güvenlik alanında faaliyet göstermek için belirli eğitim ve tecrübe şartları getirilmek 
suretiyle, güvenlik hizmetinin doğasına uygun bir zemin oluşturulmuştur. 

İşlemler için büyük bürokratik formaliteler yerine, basit ve fakat, etkili bir yöntem tercih edil
miştir. Böylece, güvenlik ihtiyacının zamanla yanşan yönü de ihmal edilmemiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif, çağdaş bir özel güvenlik teşkilatı için gerek duyulan bütün 
temel düzenlemeleri ihtiva etmektedir. 

Tine, bu teklif, Türk özel sektörüne devletin duyduğu güveni ifade etmesi bakımından da ay
rıca önem taşımaktadır. Zira, özel güvenlik alanı, sağladığı katma değer bakımından, hizmetler sek
töründe ön sıralarda yer alan bir çalışma sahasıdır. Türk özel sektörünün, teklifin sağladığı karşılık
lılık prensibinden de yararlanarak, uluslararası arenada çok kısa sürede etkili hizmet verebilecek 
seviyeye geleceğinden de hiç kuşku duymuyorum. 

Bu teklifle birlikte, Bakanlığımın ana görev alanı olan emniyet ve asayişin sağlanması 
konusunda, bu alanlarda sağladığımız tasarrufla daha etkili hizmetler sunacağımıza da inanıyorum. 
Bir anlamda, devletin ilgi alanlarının daraltılarak, aslî görevinde daha aktif ve etkili olmasının da 
mümkün olacağını düşünüyorum. 

Sonuç olarak, toplumsal bir ihtiyacın giderilmesi için en uygun çözümler üreten bu teklif ve 
tasarıya katkıda bulunan, öncelikle, İçişleri Komisyonumuzun bütün saygıdeğer üyesi arkadaş
larıma ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşerek katkıda bulunacak olan siz değerli 
arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyor, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesine oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik 

hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve 

kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özel güvenlik izni 
MADDE 3. - Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 

özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik 
komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri 
etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, Komisyon kararı aranmak
sızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. 

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hiz
metinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel 
güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir 
kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik 
şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir. 

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya 
taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini; gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli 
güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik 
tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. 

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla 
komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Adıyaman Mil
letvekili Şevket Gürsoy?.. Genel Kurulda yok. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özel güvenlik komisyonu 
MADDE 4. - Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları al

mak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il 
jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi 
odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel 
güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun tem
silcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oy
ların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Özel güvenlik şirketleri 
MADDE 5. - Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iz

nine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet 
alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, 
şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde 
Bakanlığa bildirirler. 

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel 
güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir. 
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Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve 
(d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, 
Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belir
tilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik gideril
mediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir. 

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hiz
metleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve 
geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ek önlemler 
MADDE 6. - Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile 

spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güven
lik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yet
kilidir. 

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakam
lara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel 
güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorun
dadır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Özel Güvenlik Görevlileri 

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 
MADDE 7. - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: 
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme; bu 

kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalan X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 
geçirme. 

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve 
düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, 
eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. 

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve 
yakalama nedeniyle orantılı arama. 

d) Görev alanında, haklannda yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet karan bulunan kişileri 
yakalama ve arama. 

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş
yeri ve konutlara girme. 

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, 
duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalan X-ray cihazından veya 
benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. 
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g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya 
delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma. 

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. 
ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 

yakalama. 
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci 

maddesine göre yakalama. 
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk 

Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerine göre zor kullanma. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Silah bulundurma ve taşıma yetkisi 
MADDE 8. - Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulun

durulabileceği komisyon tarafından belirlenir. 
Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunlan işletmelerinde, içkili yer

lerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplan
tılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. 

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafın
dan temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güven
lik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanıl
mak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, Komisyonun 
kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Görev alanı 
MADDE 9. - Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre için

de ve görev alanlarında kullanabilirler. 
Özel güvenlik görevlileri silahlanın görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı 

veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldınlara karşı tedbir 
alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlar
da güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon karanyla genişletilebilir. 

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yet
kili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar 
MADDE 10. - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
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c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 

olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, res
mi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza 
tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, 
uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulun
mamak. 

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Çalışma izni 
MADDE 11.- Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde 

ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik 
soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen 
özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmeleri şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. 
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. 

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bil
dirilir. 

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 
14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması 
zorunludur. 

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalış
ma izni iptal edilir. 

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra 
kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl 
süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki "özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmeleri şartıyla" cümlesinin "özel 
güvenlik eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla" şeklinde değiştirilmesini ve birinci fıkranın 
sonuna gelmek üzere "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır" cüm
lesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Salih Kapusuz Hamit Taşçı Haluk İpek 
Ankara Ordu Ankara 

Bayram Özçelik Ali Yüksel Kavuştu 
Burdur Çorum 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Özel güvenlik görevlisi olacak aday kişiler hakkındaki güvenlik soruşturmasının, özel güven

lik eğitimi tamamlandıktan sonra yapılması zaman kaybına yol açacaktır. Yapılan değişiklikle, 
eğitime alınan adayların eğitimi devam ederken, güvenlik soruşturmasının yapılabilmesine imkân 
sağlanmaktadır. Aynı şekilde fıkraya eklenen cümleyle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştır
masının belli bir sürede tamamlanması öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Kimlik 
MADDE 12. - Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görev

linin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. 
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya 

takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan 
yetkileri kullanamazlar. 

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün 
içinde valiliğe bildirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kıyafet 
MADDE 13. - Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. 

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına 
komisyon izin verebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Eğitim 
MADDE 14. - Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluş

mak üzere yüzyirmi ders saatinden, yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere 
düzenlenir. 

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın 
izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve 
yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır. 

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak 
şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güven
liklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına eklenmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Hamit Taşçı Haluk İpek 
Ankara Ordu Ankara 

Bayram Özçelik Ali Yüksel Kavuştu 
Burdur Çorum 

"Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde 
güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölüm
lerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aran
maz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz?.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Halen Kocaeli Üniversitesi bünyesinde Güvenlik Yüksekokulu bulunmakta ve bu okulda 40 

öğrenci eğitim görmekte, bir dönemde toplam 1 440 saat eğitim almaktadırlar. Bu okul, ilk mezun
larını 2004-2005 eğitim yılında verecektir. 

Bu okul, sektöre orta ve üst düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Diğer üniversitelerin de bu paralelde meslek yüksekokulu ve/veya fakülte açma girişimleri 

bulunmakta olduğundan, bu bölümlerden mezun olan kişiler için ayrıca eğitim almaları gerek
memektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Tazminat 
MADDE 15. - Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güven

lik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya 
toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel 
hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, 
iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. 

- 3 3 0 -



T.B.M.M. B : 100 10 . 6 . 2004 O : 1 

Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında öden
mesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakat
lanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına, iş 
sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yasaklar ve Ceza Hükümleri 

Görev dışında çalıştırma yasağı 
MADDE 16. - Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri 

dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir, 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Grev yasağı 
MADDE 17. - Özel güvenlik personeli greve katılamaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Görevden uzaklaştırma yasağı 
MADDE 18. - Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Adlî suçlar ve cezalar 
MADDE 19. - Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır: 
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik 

görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altımilyar 
lira ağır para cezası verilir. 

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde 
bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan 
özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü mad
desinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir 
yıla kadar hapis ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel 
güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üçmilyar lira 
ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan 
her kişi için altımilyar lira ağır para cezası verilir. 
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d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptır
madan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine is
tihdam ettikleri her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. 

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik 
eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 
altı aya kadar hapis ve onmilyar lira ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
İdarî suçlar ve cezalar 
MADDE 20. - Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezalan şunlardır: 
a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belir

tilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için birmilyar lira 
idarî para cezası verilir. 

b) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir. 

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya 
görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik 
görevlisine birmilyar lira idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler 
bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. 

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir. 

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, 
kurum ve kuruluşlara her eylemleri için birmilyar lira idarî para cezası verilir. 

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri 
süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar lira idarî para cezası verilir. 

Bu maddede öngörülen idarî para cezalan o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ 
edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine 
itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen 
kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlar 
kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi 
üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye 
Bakanlığınca tahsil olunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası 
MADDE 21. - Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik 

görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorum-
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luluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve 
usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk 
sigortası, Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu 
sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yüküm
lülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. 
Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 22. - İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güven

lik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yet
kilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre 
içinde giderilmesi zorunludur. 

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve 
özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya 
kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren 
kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Ceza uygulaması 
MADDE 23. - Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur 

sayılır. 
Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi 

cezalandırılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Ruhsat harcı 
MADDE 24. - Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet 

izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmil-
yon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Yeniden değerleme oranının uygulanması 
MADDE 25. - Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci maddesin

de belirtilen idarî para cezaları, 21 inci maddesinde belirtilen idarî para cezası, 24 üncü maddesin
de belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belir
lenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 26. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 27. - 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş 

olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle 
çalışma izni verilmiş sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 28. - Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz 

ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova 

Milletvekili Şükrü Onder'in; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 

252 
251 

l(x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakanım. (Alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

biraz önce, oylarınızla, gerçekten, özel güvenlik konusunda yeni bir konsept, yeni bir anlayışla, top
lumsal gelişmeleri de içeren bir yasa kanunlaşmış oldu. 

Ben, bu yasanın İçişleri Komisyonunda görüşülmesi sırasında, gerek altkomisyonda gerek üst-
komisyonda, gerçekten uyum içerisinde, ahenkle çalışan ve katkılarda bulunan İçişleri Komis
yonumuzun değerli üyelerine huzurlarınızda öncelikle teşekkür ediyorum ve daha sonra, buradaki 
görüşmeler sırasında da siz değerli arkadaşlanmm katkıları ve oylannızdan dolayı da hepinize 
teşekkür ediyorum; hayırlı olsun diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.00 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.12 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Şimdi, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

6. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 508 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Osman Coşkunoğlu... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Grubumuz adına Sayın İzzet Çetin konuşacaklar. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İzzet Çetin konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Çetin. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADTNA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuş

mama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunmaktayım. 
Bildiğiniz gibi, Telekomun özelleştirilmesi olarak da değerlendirebileceğimiz bu tasarı, ülkemiz 

açısından, geleceğimiz açısından son derece önemli bir tasan. Tasarıyla ilgili genel olarak konuşmama 
geçmeden önce, Telekomun özelleştirilmesine ilişkin olarak 1993'ten günümüze kadar 6 kez girişim
de bulunulduğunu; ama, her seferinde, bunun, yargı engeline takıldığını hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama, 9 uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in, 5 
Temmuz 1994 tarihinde KİT'lerle ilgili olarak yapmış olduğu bir konuşmasından alıntıyla başlamak 
istiyorum. Şöyle diyor Sayın Demirel: "KİT'leri, 1980 yılında pırıl pırıl bırakmıştık; 1991 yılında 
iktidarı devraldığımızda, tanınmaz halde bulduk. Bu güzelim tesislerin 1987 yılına kadar zararı yok
tu." Önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'in belirttiği gibi, 1980'lere kadar zarar etmeyen 
kamu kuruluşlarımızı, 1980'li yılların ortalarından itibaren, şimdi, hemen özelleştirilmesini, elden 
çıkarılmasını isteyişimizin altında yatan nedir? Halkımızın seksen yıldır çalışıp çabalayarak ve 
dişinden, tırnağından artırarak kurduğu fabrikaları, işletmeleri ve açtığı madenleri tezelden satıp 
savma çabasındaki düşünce, dayatma nedir? Dayatmacılar kimlerdir? 

Değerli milletvekilleri, yirmi yılı aşkın zamandan beri, KİT'lerin ve kamu kuruluşlarının, 
bilerek borçlandırıldığını, bu nedenle, bugün zarar ettiğini; ama, bu zararın, işletme faaliyetlerinden 
değil işletmedışı faaliyetlerden doğduğunu, zaman içinde pek çok KİT'in devletten olan alacak
larının bile verilmediğini, bilerek bankalara borçlandırıldığını, piyasa koşullarının çok üstünde faiz-

(x) 508 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lerle alınan borçlar nedeniyle bazı özel bankalar kalkınırken, KİT'lerin borç batağına saplandığını 
hep söyleyegeldik. Önceleri, yalnızca zarar ediyor diye KİT'lerin özelleştirilmesi gerektiğini söy
leyenler, sıra, kârlı KİT'lere, stratejik KİT'lere geldiğinde, gerekirse üste para bile verir özelleş-
tiririz, yeter ki devlet piyasadan çekilsin diyerek gerçek niyetlerini ortaya koydular. Devlet et satar 
mı, süt satar mı diye başlayan propagandanın sonucunda, önce yem fabrikaları, ardından et kom
binaları, sonra da süt fabrikaları özelleştirildi. Gelinen noktada, et ve canlı hayvan ihracatçısı olan 
Türkiye, delidana etine, kanguru etine mahkûm edildi. Devlet marangozluk yapar mı diye ORÜS, 
ardından devlet bez satar mı diye Sümerbank işletmeleri özelleştirildi. Ardından, ekonomik sıkın
tıların suçlusu olarak gösterilen, karadelik olarak ilan edilen pek çok sanayi kuruluşumuz, kamu 
kuruluşumuz özelleştirildi. Sonra, sıra,.elektrik ve maden sektörüne dönük stratejik özelleştirmelere 
geldi. Çayırhan'dan Yatağan'a, Murgul'dan Divriğ'e stratejik madenlerin kapatılması ya da devredil
mesi gerçekleştirildi. 

Onsekiz aylık devri iktidarınızda, siz de, sizden önceki hükümetlerin yolundan gitmektesiniz. 
Sayın Emin Çölaşan'ın deyimiyle söylüyorum. Siz de özelleştirme denen oyuncağı yanlış kul
lanıyorsunuz. 

Telekoma geçmeden önce iki özelleştirmenizden örnek vermek istiyorum. Bunlardan ilki, 
Balıkesir SEKA. Balıkesir SEKA İşletmesi, 192 000 000 dolara kuruldu; yenisini yapmaya kalk
sanız, 260 000 000 dolara kurabileceksiniz. Tesisin piyasa değerinin 56 000 000 dolar olduğu, res
mî raporlarda mevcut. Ayrıca, tam 1 740 dekar arazisi, 201 lojmanı, fabrikaları, depoları, hangar
ları, sosyal tesisleri, çalışır durumda yüzlerce makinesi var. 

Devletin ve milletin malı olan bu ulusal değerimiz, tarafınızdan, 1 100 000 dolara Albayrak-
lara verildi. Albayraklar kim; Yeni Şafak Gazetesinin sahibi; iktidarınıza her gün, her koşulda des
tek veren ve işler alan, Trabzon Limanını da alan destekçiniz. Selüloz - İş Sendikası yargıya baş
vurdu ve satış iptal oldu; yargı uygulanmıyor. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Kim söyledi destekçimiz olduğunu, kim ? 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Gidip bakarsınız, gidip öğrenirsin; çıkar burada konuşursun. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Nasıl destekçimiz olur bizim, olur mu böyle bir şey?!. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibe müdahale etmeyelim 
İZZET ÇETİN (Devamla) - On gün önce 1 100 000 dolara Albayraklara verdiğiniz Balıkesir 

SEKA'nın, bir deposundaki hurdalar 1 300 000 dolara satıldı; yani, 1 740 dönüm arazisi, tesisleri, 
lojmanları, ormanı her şeyiyle 1 100 000 dolara verdiğiniz SEKA Balıkesir Tesisinin bir deposun
daki hurdalar 1 300 000 dolara satıldı; üstelik, satış işleminden sonra mallar teslim edilmediği için 
jandarma müdahale etmek zorunda kaldı. 

İkinci örnek TÜPRAŞ; Türkiye'nin, Millî Piyango İdaresiyle birlikte altın yumurtlayan iki 
tavuğundan birisi. Önümüzdeki aylarda Millî Piyangoyu da elden çıkaracağınız için, bu Millî 
Piyangoyu da söylüyorum. 

TÜPRAŞ, 27 600 000 ton hampetrol işleme kapasitesiyle Türkiye'deki rafineri kapasitesinin 
yüzde 86'sına, toplam depolama kapasitesinin yüzde 50'sine sahip; Türkiye'deki tek lastik hammad
desi üreticisi. Deniz tankerleriyle petrol ürünleri taşımacılığı yapan kârlı DİTAŞ'ın yüzde 80'i TÜP-
RAŞ'ın. 2003'te 13 500 000 000 dolarlık ciro karşılığı 24 000 000 ton petrol ürünü satmış. 635 000 
000 dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. 1 700 000 000 dolarlık modernleşme yatırımı yapmış. 2003 
yılında, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer vergiler aracılığıyla, hazineye 7 700 000 000 dolarlık ver
gi intikali sağlamış. Avrupa'nın 7 nci, Ortadoğu ve Orta Avrupa'nın en büyük rafinerisi. Dünyanın 
en büyük 500 şirketi listesinde 480 inci sırada. Bugün kurmaya kalksanız, 10 000 000 000 dolar 
yatırmanız gerekiyor. Borsa değeri 2 300 000 000 dolar, 4 500 000 000 dolara sigorta etmişsiniz. 
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Şimdi soruyorum: Bu işletmeyi kaça sattınız; cevap, 1 300 000 000 dolar. Kime sattınız; karan
lık işlerin merkezindeki borçlu bir tabela şirketi ile son anda ihaleye sokulan bir sermaye grubunun 
ortaklığına. Nasıl sattınız; Tataristan'a gizli seferler düzenleyerek. Ayıptır, yazıktır, günahtır!.. 
Bereket, TÜPRAŞ'ın satışım, Petrol-İş Sendikası yargıya intikal ettirdi ve bu satış yargıda iptal edil
di. 

Şimdi, sırada Telekom var. Yine, Telekoma geçmeden önce, onsekiz yıllık özelleştirme 
serüvenine kısaca bir bakalım: 1985'ten 2003 sonuna kadar geçen sürede 221 kurum özelleştirildi. 
Özelleştirme sonucunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 000 000 000 dolarlık kaynak elde etti, 
9 700 000 000 dolar harcadı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, 27 şirketin satış sözleşmesinde değişik
lik yaparak, görevini kötüye kullandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, ayrıca, alıcıların borç ödeme 
planlarını 40 kez değiştirdi ve borçları dokuz on yıl erteledi, öteledi. Bu soygunla devlet borç altına 
sokuldu ve kamu zarara uğratıldı. İmtiyazlı hisseler süresinden önce kaldırılarak, hukuk ihlalleri 
yapıldı. Ülkeyi yönetenler, onsekiz yıldır özelleştirmenin her şeyi çözeceğini söylediler. Peki, neyi 
çözdüler? Ne işsizliğe çare bulundu ne de halkın gelir düzeyi artınlabildi. Özelleştirilen kuruluşlar
dan bir tane numune söyleyemezsiniz, eskisinden daha çok istihdam sağlayan, daha çok üretim 
yapan, daha verimli çalışan. Bugün, özelleştirilen kurumların büyük bölümü üretimden koparılmış, 
kapısına kilit vurulmuş durumda. 

"Özelleştirme, yeni iş alanları yaratacak" denildi; günümüzde işsizlik, cumhuriyet tarihinin en 
yüksek oranına ulaştı; üniversite mezunlarımızın bile yüzde 30'dan fazlası işsizlik bunalımı içerisin
dedir. 

"Kamu kurumları ekonominin sırtında kambur, onun için özelleştirilmesi şart" dediler; ama, 
yapılan özelleştirmelerle, ekonominin sırtındaki kambur küçülmedi, daha da büyüdü. Özelleştir
melerle, az önceki örneklerde ve Telekom örneğinde olduğu gibi, en çok kâr eden ve en çok kamu 
hizmeti üreten kuruluşlar peşkeş çekildi. 

Özelleştirmelerle ekonomiyi darboğazdan kurtaracaklarını söylediler ve borçlan ödeyeceğiz 
dediler; ama, geçen onsekiz yıl gösterdi ki, bütün bunlann hepsi koskoca bir yalan. Türkiye'nin 
borçlan azalmadı, çoğaldı. 2003 yılı sonu itibariyle, Türkiye'nin dışborcu 140 milyar doları aşarken, 
içborcu da 150 milyar dolan aştı. Sadece, devri iktidarınızda, yani onsekiz ayda, Türkiye'nin borç
ları 60 milyar dolara yakın çoğaldı, arttı. Bugün, faizlerle birlikte, Türkiye'nin bütçesinin büyük bir 
bölümü, borç ödemeleriyle yerli yabancı tekellerin kasalanna aktanlmaktadır. 

Telekomun özelleştirilmesi çabalan da bu ortamda yürütülmektedir. Kuruluş amacı kamu hiz
meti vermek olan, ülkemizin çağ atlamasında öncülük eden, yüzaltmış yıllık deneyimiyle faaliyetini 
sürdüren bu ulusal varlığımız, yaklaşık, 21 162 000 sabit telefon hattı kapasitesine sahip. Halihazır
da 19 000 000'dan fazla abonesi var, 1 100 000 kabloİu televizyon abonesi var, 80 000 ankesörlü 
telefonu, 420 000 internet abonesi var; 90 000 kilometre fiber optik kablo hattı ve yaklaşık 3 mil
yar dolar değerinde menkul ve gayrimenkul değerleri var. Dünyanın 13 üncü büyük şebekesine 
sahip Türk Telekom, ekonomiye 13 milyar dolarlık bir katmadeğer sağlamakta. Bu denli önemli 
ekonomik büyüklüklere sahip Telekom, yapılan düzenlemeyle, ne yazık ki, yabancılara satılmak is
teniliyor. Bu amaçla, 406 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası madde metninden 
çıkanlıyor; çünkü, bu hüküm, yabancılann Türk Telekomdaki hisse oranlannı yüzde 45'le sınır
lıyordu. Oysa, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararları ortada. Sizin de, iktidara gelmeden önce, 
geçtiğimiz dönemde, Telekomdaki bu haksızlığı gidermek için Anayasa Mahkemesine başvur
duğunuzu hatırlatmak istiyorum. Siz de, iktidara gelmeden önce "Telekom ulusal varlığımızdır, 
satılamaz" derken, iktidar olduktan sonra, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlann dayatmalarına 
boyun eğmek zorunda kaldınız. 

Bakınız, Anayasa Mahkemesinin 1994/45 sayılı kararında "kalkınmayı hızlandırmak için, el
bette, dış borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan yararlanmak gerekir; ancak, özelleş-
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tirme yoluyla giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması ülke bağımsızlığı yönünden kabul 
edilemez. Bu gerçek, özelleştirme politikası uygulayan gelişmiş kimi ülkeleri bile önlem almak 
zorunda bırakmıştır" denilirken, ulusal varlıklarımızın yabancılaştırılması konusuna dikkat çekil
miştir. Yine, Mahkemenin aynı kararında "telekomünikasyon ve elektrik gibi stratejik öneme sahip 
kamu hizmetlerinin yabancılaşması, ülke savunması, güvenliği ve bağımsızlığı yönünden sakın
calıdır" denilmektedir. 

Ülkemizin milyarlarca dolarlık birikimi yabancı tekellere teslim edilemez. Bu özelleştirme, 
özel sektör tekeli oluşmasına yol açacak, keyfi ücretlendirme, fiyat artışlarıyla rant grupları 
kasalarını dolduracaktır. Gözünü kâr hırsı bürümüş bir avuç yabancı tekel ve işbirlikçilerini mem
nun etmek için Telekom elden çıkarılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız, 1980'li yıllardan önce telefon edebilmek için, şehirlerarası, 
milletlerarası konuşabilmek için postanelere gidilir, telefon numarasını yazdırdıktan sonra uzunca 
bir süre beklenir, daha sonra, santral memurları "3 dakikanız doldu; devam ediyor musunuz" diye 
uyarırlardı. 

1980'den sonra bu alanda yapılan hızlı yatırımlarla, telefon numaralarımız bir anda 4 rakam
dan 5 rakama, 6 rakama, sonra 7 rakama çıktı. Bu ilerlemeye, kuşkusuz, çok sevindik. Biz de, ar
tık, dünyanın medenî memleketleri gibi olmuştuk; evimize iki günde dijital telefon bağlanıyor; is
tersek, şehirlerarasını açtırıp, milletlerarasını kapattırabiliyor; 900'lü hatlardan erotik öyküler din
leyebiliyorsunuz; kimin kiminle konuştuğunu yakalayabilmek için dökümlü fatura alabiliyor; 
sabahlan, telefonun uyandırmasını sağlayabiliyorsunuz; üstelik, ilerleyen yalnız telefonunuz değil, 
anten derdinden de kurtuldunuz. 

Yani, şunu anlatmak istiyorum: Telekom, son yıllarda çok büyük yatırımlar yaptı ve bu alanda 
dünyanın 13 üncü büyük firması konumuna geldi. 

Madem, teknolojimizi böylesine geliştirmiş ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilir hale 
gelmişiz, niye, ille de, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Avustralya'da hizmet sunan altyapı 
sahibi uluslararası temel telekomünikasyon işletmecisi arıyoruz?! Madem, amaç teknoloji geliştir
mek, neden geri kaldığımız iddia edilen alanlarda yatırım yapmıyor da, ileri sayılan şirketleri 
çağırıp, ortaklıklara girmiyor, kadrolaşma gibi ucuz yalanlan üretiyorsunuz?! 

Yok, amaç para ise, T'nin satışı Türkiye'yi kurtaracak ise, neden, diğer şirketler ya da gelişmiş 
ülkeler gibi, ulusal ve uluslararası borsalarda hisselerin bir bölümünü halka arz etmiyor da, bazen, 
hissenin üçte l'ine, şirketin tamamını vermeye kalkışıyorsunuz?! 

Değerli arkadaşlarım, Türk Telekomun verimli bir kuruluş olarak çalışması için, Türk 
Telekomun özelleştirilmesinden vazgeçilmesi gerekir. Kurumun, siyasî etkilerden bağımsız, sağlık
lı bir çalışma ortamına kavuşması sağlanmalıdır. Ciddî bir planlamayla kurumun, kısa, orta ve uzun 
vadede yapacağı tüm yatırımlar belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

Kurumun bünyesinde uzun yıllar görev yapmış, bilgi ve deneyim sahibi kadroların partizan uy
gulamalarla görevden uzaklaştırılmasına son verilmeli, deneyimli kadrolar eski görevlerine iade 
edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, içinde yaşadığımız dünya, ne yazık ki, egemenlerin dünyası. 
Bugün, IMF gibi, Avrupa Birliği gibi, Dünya Ticaret Örgütü gibi, Dünya Bankası gibi kuruluşlar, 
bizim gibi gelişmekte zorlanan ülkelere birtakım politikaları dayatıyorlar. Bu ülkelerde, bizim gibi 
ülkelerde, üzülerek söylüyorum, politikaları, içdinamikleriyle belirlenmiyor; yeni dünya düzeni 
savunucuları emperyalistlerin, küreselleşmecilerin nasıl geldiğini göremiyorlar. Bunlar, yüzünüze 
güle güle, sırtınızı sıvazlaya sıvazlaya geliyorlar. Onları kırmızı halılar, törenler, ikramlarla kar
şılıyorsunuz; telkin ve önerilerine uyuyorsunuz. Önce sinsi ve yumuşak, sonra küstah ve terbiyesiz-
leşiyorlar. Kendi ülkelerinde üçüncü, dördüncü sınıf teknisyenler, doğrudan bakanlarınızla 
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görüşüyor, ekonomiyi nasıl yöneteceğinizi söylüyor, emirler veriyor, tehditler yağdırıyor. Başka ül
kelerde görev yaptıklarında, geldiğini ya da gittiğini kimsenin duymadığı, halkının adını bile bil
mediği IMF ya da Dünya Bankası memurlan sizin ülkenizde medyanın başköşelerinden inmez, bir 
dediği iki edilmez oldu. Sat derse satıyorsunuz, at derse atıyorsunuz. Onlar sat der, elektrikten 
madene, petrokimyadan petrole, SEKA'dan TÜPRAŞ'a, ne varsa s'atar; at dediklerinde de 10 000'ler-
ce işçiyi işten atar, memuru devlet kapısından kovarsınız. Sonra devlet kurumlarınız yavaş yavaş 
yabancılann eline geçmeye başlar; çünkü, zaman, bir ülkeyi fiilen işgal etme zamanı değil; dolaylı 
olarak kendine bağlama, bağımlı kılma, sömürgeleştirme zamanı. Evet, değerli arkadaşlanm, Tür
kiye, iktidannız döneminde adım adım sömürgeleştirilmekte; bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de bunu IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla gerçekleştiriyorlar. Telekomun 
özelleştirilmesini bundan dolayı önemli buluyorum; çünkü, satılmasını isteyenler için de satışa karşı 
çıkanlar için de şimdi satılmak istenen Telekomun T'si değil, Türkiye'nin T'si. Karşı çıkmak da baş
ta Telekom çalışanlan, onların örgütleri olmak üzere tüm yurtseverlere düşen bir görev. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasannın özüne bakıldığında, yine geçmiş düzenlemelerde olduğu 
gibi Anayasaya aykın pek çok hükümle karşı karşıyayız. Bu konuda Anayasa Mahkememizin ver
miş olduğu önemli kararlar var. Bu kararlarda, özellikle, Anayasaya aykınlık Anayasanın 167 nci 
maddesinde kendisini gösteriyor. Türk Telekom tekel niteliğinde stratejik bir kuruluş. Daha önceki 
yasal düzenlemelerle Telekomun tekel olma niteliği kaldınlmıştır; ama, Anayasanın 167 nci mad
desine göre devlet piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi ön
lemekle görevlidir. İmtiyazlı hissenin yetkilerinin sınırlandınlması, işlevsiz hale getirilmesi bu 
açıdan Anayasaya aykındır. 

Değerli arkadaşlanm, bakınız, şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerin ülkemize hiçbir yarar 
sağlamadığını biraz evvel söyledim. Gerçekten, ülkemizde uygulanan politikalar, borcu borçla 
çevirme politikaları. Borçlan azaltacağız ya da faiz yükünden kurtaracağız diye bu kamu kurum ve 
kuruluşlannı yok pahasına elden çıkarırsanız, çok kısa süre içerisinde satacak kamu kuruluşu 
bulamayınca neyi satmaya kalkacağınızı, kimi satmaya kalkacağınızı merak ediyorum. 

Gerçekten, Telekom Türkiye açısından son derece önemli, stratejik bir kuruluşumuz. O neden
le, sizleri bu özelleştirme sevdasından vazgeçmeye çağınyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Samsun Milletvekili Mustafa Demir; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu raporu hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Ben, sözlerime, hemen, Sayın Çetin'in (T) benzetmesinden başlamak istiyorum. Evet, 
Telekomun baş harfi (T), Türkiye'nin de baş harfi (T); baş harfi (T) olan Telekom, hızla özelleştiril
melidir; geçmiş çalışmalann da gösterdiği budur; ama, baş harfi (T) olan Türkiye'nin satılmasını, 
bu ülke vatandaşlarından, isteyecek, teşebbüs edecek, düşünecek bir fert yoktur. Bunun bilinmesini, 
Yüce Heyetiniz huzurunda dile getirmeyi uygun görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye, 1980 yılına kadar kapalı bir ekonomi 
izledi; Sayın Çetin de bahsetti. 1980 yılına kadar, kamuda, kamu işletmeciliğinde, zarardan, ziyan
dan pek söz etmek söz konusu değildi; çünkü, sınırlarını kapatmış, dünyadan kopmuş bir Tür
kiye'yle karşı karşıyaydık; ama, Türkiye'yi, 1980'li yıllara, 1980 yılından sonraki gelişmelere 
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götüren, dünyadaki gelişmelerin zorlamasıdır. Ticarette ve sanayide, kamu yönetiminde, kendisini, 
artık götüremez, yönetemez, ayakta kalamayacak konuma gelmesinden kaynaklanan zorlamalardan 
sonra, Türkiye, 1980 yılından itibaren dünyaya açılma, serbest piyasa ekonomisini yerleştirme, onu 
bütün kurum ve kuruluşlarıyla işler hale getirme yoluna hızla girmiştir. Zaten, Türkiye'de de özel
leştirme, 1980'li yıllardan itibaren söz konusu olmuştur; 1984 yılında başlayan özelleştirme çalış
maları, 2004 yılına gelene kadar birçok süreçten geçmiş. Kaldı ki, Türkiye ölçeğindeki bir ülkenin, 
yönetim zihniyeti açısından hem sanayide hem kamuda, özelleştirmede bugüne kadar birçok ülke 
özelleştirmesini tamamladığı halde, bugün Türkiye'nin henüz bu konuda daha belli bir mesafe 
katedememiş olması veya gelmesi gerektiği yere gelememesinin altında yatan en büyük neden, ser
best piyasa ekonomisini uygulamaya geçmekle birlikte, bu konuda gereklerini yerine getirme nok
tasında zihniyet eksikliğinin, yetersizliğinin söz konusu olduğu gayet açıktır. 

Kamu kuruluşları zarar ettirilmedi; dünya şartlarına ve serbest piyasa ekonomisine hem 
yönetimde hem yatırımda hem işletmecilikte uyamadıklan için doğal olarak zarar ettiler. 

"Telekom kâr ediyor..." Telekomun 2003 yılı sonu itibariyle tekel olma özelliği artık ortadan 
kalktı; yani, hızla, kârlıyken kâr etmez duruma ve yakın bir gelecekte de zarar eder duruma, hatta, 
ileride, bir Telekom levhasıyla karşı karşıya kalma konumuna gelebiliriz. 

Aslında, TÜPRAŞ'ta da aynı şey söz konusudur. Çok Değerli Sayın Çetin yine bahsetti; 
10 milyar dolara, bugün, o TÜPRAŞ'ı yapamayabiliriz; ama, kendisi söyledi; piyasa değeri 2 300 000 000 
dolar; bugünkü ihalede ulaşılmış olan miktar 1 300 000 000 dolar. Eğer, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
yakın gelecekte şayet gerçekleşemezse, kim bilir önümüzdeki yıl belki 500 000 000- 600 000 000 
dolarlara satmakta zorlanabiliriz; TÜPRAŞ'ın tabelasının elimizde kalmasıyla karşıya kalabiliriz. 

ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Niçin satıyorsunuz?! İhtimaller üzerine konuşuyorsunuz... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Niye satıyorsunuz, onu açıkla!.. 
MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elektrik üretimi 

konusunda, şu anda dünyada en pahalı elektriği tüketen ülke Türkiye. Sanayicimizin, enerji fiyat
ları dolayısıyla, dünya piyasasında rekabetini büyük ölçüde kaybettiği bir konumda -geçenlerde, 
Yüce Meclis huzurunda, mobil santrallarla ilgili de bir görüşme yaptık- biz, hâlâ, Türkiye'nin yap
tığı yanlış yatırım politikaları ve yanlış alım politikaları dolayısıyla, bugün görüyoruz ki tazminat 
ödüyoruz; ama, elektriği almıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu girişten sonra, Telekom konusuna girmek is
tiyorum. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Aria ve Aycell'in hesabını verin! 700 000 000 dolara mal oldu; 
onun hesabını verin!.. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Dam üstünde saksağan! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dinler misiniz. 
MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Ben, sizin konuşmanızı gayet güzel dinledim ve Sayın 

Çetin'in yaptığı konuşmalardan da şunu anladım. Aslında, söylediği her söz, Türkiye'de özelleştir
menin bir an önce, acilen yapılması gerektiğini teyit eder mahiyetteydi; eğer, tutanakları alıp okur
sak, bunu, orada, pekala görebiliriz. 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Dinlememişsin sen, işine geldiği gibi dinliyorsun! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Özal'dan örnekler veriyorsunuz. 
MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Hükümetimiz, özelleştirme konusundaki kararlılığını ve cid

diyetini Türk Telekomun özelleştirilmesi sürecinde de göstermekte ve bunu her yönden başanyla 
tamamlamak için, değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla görüşülmekte olan bu 
tasarıyı hazırlamış bulunmaktadır. Türk Telekomun, telekomünikasyon şebekeleri üzerinden 
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sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerinin tekel olarak yürütül
mesine ilişkin hak ve yetkisi 1.1.2004 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu sebeple, Türk Telekomu 
özelleştirme çalışmalarında gelinen noktada, özelleştirmenin tam olarak istenen amaca ulaşması 
için birtakım ilave düzenlemelere ve yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Temel amaç, şüphesiz ki, 
özelleştirmenin gerçek değerinde ve en uygun koşullarda gerçekleşmesidir. Telekomünikasyon sek
töründe rekabetin yoğun olarak yaşanmaya başladığı bir zamanda, beklenen özelleştirmenin ülke 
için en uygun şartlarda gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Telekom konusunda geçmişte yapılan uygulamaların Anayasa Mahkemesinden ve yargıdan 
dönmesinin altında yatan en büyük neden, bilindiği gibi, Anayasa Mahkememizin, hizmetlerin 
doğal ve hukuksal tekel olduğu varsayımından hareket etmesidir. Bu sebepledir ki, 1990'h yılların 
başına kadar telekomünikasyon hizmetleri rekabete açılamamıştır; fakat, 406 sayılı Kanunda 
zamanla yapılan değişikliklerle Yüksek Mahkemenin endişeleri giderilmiştir. Unutulmaması 
gereken nokta şudur ki, Yüksek Mahkemenin kararını verdiği tarihteki şartlar ile bugünkü şartlar 
farklılıklar göstermektedir. Günümüzde değişen şartlarla, Türk Telekomun tekel hakkı tamamen or
tadan kalkmış, telekomünikasyon sektörü tam rekabete açılmış, mobil telefon ve internet gibi yeni 
hizmetler üçüncü kişilere de sunulmaya başlanılmış ve yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri or
taya çıkmıştır. Pek çok işletmecinin faaliyet gösterdiği bir sektörde sadece bir işletmeci olan Türk 
Telekom hisselerinin yüzde 45'inden fazlasının ya da tamamının yabancı gerçek veya tüzelkişilerin 
eline geçmesi, telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin olarak, çoğunluğu ele geçirmesi anlamına gel
memektedir, çünkü, Türk Telekom, artık, pazarın sadece belli bir kısmına hitap etmektedir. Şu nok
ta unutulmamalıdır ki, devletin bu hizmetler üzerindeki denetim ve düzenleme yetkileri devam et
mektedir. Bu amaca ulaşmak için, 4502 sayılı Kanunla Telekomünikasyon Kurulu oluşturulmuş ve 
faaliyete geçmiştir. 

Düzenlemeyle amaçlanan asıl hedef, hiç kuşkusuzdur ki, Türk Telekom hisselerinin mutlaka 
yabancı yatınmcılara satılması olmayıp, Türk Telekom gibi çok büyük bir sermayeye sahip olan bir 
şirketin, yabancı yatırımcıların da katılacağı bir ihale sürecini gerçekleştirerek, değerinde veya 
mümkünse değerinin üzerinde satılmasını temin etmektir. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden önce, Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili usul ve esas
lar 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 406 sayılı Kanunun ek 
17 nci maddesinde, Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili olarak, kapalı zarf usulü öngörülmüştür. 
Tasarı, özelleştirme aşamasında çok etkili bir ihale usulü olmayan kapalı zarf usulünü değiştirerek, 
yabancı yatırımcıların ihaleye katılması yoluyla rekabet ortamının tam sağlanması ve çok önemli 
bir konuda, sağlıklı bir özelleştirme yapmak amacıyla pazarlık usulünü getirmektedir. 

Kanun tasarısının değiştirme ihtiyacı duyduğu diğer bir nokta ise, 406 sayılı Kanunun ek 29 
uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi gereğidir. Özelleştirme sürecinde, Türk Telekomun per
sonel yapısı tekrar gözden geçirilmelidir. Dünyadaki telekomünikasyon şirketlerinde ortalama 20 
000 - 25 000 çalışan bulunduğu halde Türk Telekom ölçeğindeki bir telekomünikasyon şirketinde, 
bizim Telekomda 63 000 kişi istihdam edilmektedir. 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Diğer ülkelerde kaç kişi çalışıyor? Bilmeden konuşuyorsun, milleti 
kandırıyorsun. 

BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen.. Niye heyecanlanıyorsunuz. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Doğruyu söylemiyor. 
MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Bunların sadece 1 000 civarında olanı kalifiyedir. Etkili ve 

verimli hizmet sunmak adına, personel yapısının yeniden düzenlemesiyle ilgili olarak, istihdam faz
lası olan nakle tabi personelin başka kurum ve kuruluşlara nakil işlemleriyle ilgili bir düzenleme ön
görülmüştür. 
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Ayrıca, bu değişikliğe paralel olarak 406 sayılı Kanuna 3 madde eklenmiştir. Ek 32 nci mad
dede yapılan düzenlemeyle mevcut personelin iş mevzuatına geçmesine imkân sağlandığı gibi, ay
rıca mevcut statüsünde çalışmaya devam edenlerin kazanılmış hakları da korunmuş, boş ve 
boşalacak kadrolar iptal edilmek suretiyle geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
madde kapsamında ek 31 inci maddedeki düzenlemeyle Tel ekomun diğer işletmelerle eşit şartlarda 
rekabet edebilmesi amaçlanmış, ek 33 üncü maddeyle Türk Telekomca yürütülmekte olan uydu hiz
metlerinin de ayrı bir anonim şirket tarafından yürütülmesine olanak sağlayan ayrıntılı bir düzen
leme yapılmıştır. 

Anonim şirket statüsüyle uluslararası uydu operatörleriyle ortaklıklar yapılması sağ
lanabilecek, dahası, yerli ve yabancı üretici ve işleticilerle ülke dışında yatırım ve işletme yapılabil
mesi, ihalelere girebilmesi sağlanacaktır. 

İhtiyaç duyulan diğer bir düzenleme ise telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomisindeki 
önemi nedeniyle, herhangi bir nedenle kurul üyelerinde birden fazla eksilme olması halinde, karar 
alma sayısında yaratacağı risk nedeniyle Telekomünikasyon Kurulu Üyelerinin sayısı artırılmış ve 
bu maddeye paralel olarak düzenlenen 5 inci maddede üyelerin atanma usulleri belirlenmiştir. 

Türk Telekomun tekel hakkının sona ermesiyle, Telekom bünyesindeki Telsiz İşletme Müdür
lüğünün tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, mal varlığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanal
ları, tüm ölçü al etleri,motorlu araçlar, teisiz sistemleri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve 
aleyhte açılmış ve açılacak olan dava ve icra takiplerinin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşlet
meleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Bu değişiklikle amaçlanan nokta ise, 
Telsiz İşletme Müdürlüğünün Türk Telekom üzerinde yarattığı menfi etkinin bertaraf edilmesidir. 

Düzenlemeyle ihtiyaç duyulan diğer bir husus da, Bankalar Kanunu uyarınca yönetim ve 
denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca devralınan şirket ve iştiraklerden olan devlet alacak
larının bir an önce tahsilini sağlamak için, şirket ve iştiraklerin mal varlıklarının satışına ilişkin 
düzenlemeye gerek görülmüş olmasıdır. Tüm bu usul ve esaslar, Fon tarafından belirlenecektir. 

Kanun tasarısında, 8 inci madde kapsamında düzenlenen diğer bir husus ise şöyledir: Türk 
Telekomda, şu anki yapı itibariyle 5 ayrı statüde çalışan personel bulunmaktadır. Bu statülere iliş
kin işlemlerin takibi ve farklı düzenlemelerin yapılması ve bunlara ilişkin aksaklıkların giderilmesi 
amacıyla, Türk Telekomun, statü gereği sadece iş mevzuatına tabi personel çalıştırmasına imkân 
sağlayan bu düzenlemenin yapılması uygun bulunmaktadır. Bu yeni düzenleme gereği uygulama 
imkânı kalmayan hükümler de ayrıca yürürlükten kaldırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Telekom, mevcut telekomünikasyon altyapısıyla, en yeni tek
nolojileri ülkemize başarıyla getirip uygulayarak, hem yeni teknolojileri hizmete sunmayı başarmış 
hem de bunları ülkemizin en ücra köşelerine kadar götürmüştür. 

2003 yılı sonunda, Türk Telekomun, telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve 
uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetleri ve her türlü telekomünikasyon altyapısının 
kurulması ve işletilmesi tekeli sona ermiştir. Tekelin sona ermesiyle birlikte, sektör tamamen 
rekabete açılmış ve Telekomünikasyon Kurumunca verilen lisanslarla yeni işletmeciler telefon hiz
metleri sağlamaya yetkili kılınmışlardır. Zaten bilindiği gibi, tekelin sona ermesinden önce GSM iş
letmecilerinin pazara girmesiyle telefon alanında başlayan rekabet önemli büyüklüklere ulaşmıştır. 
Örneğin, 2003 yılında bir cep telefonu işletmecisinin tek başına sahip olduğu abone sayısı, Türk 
Telekomun abone sayısını geçmiştir. Cep telefonu işletmecilerinin toplam trafiği ise, yine Türk 
Telekomun trafiğini aşmıştır. 

2003 yılı sonunda tekelin sona ermesiyle, bugüne kadar tekel statüsünde kârlı bir işletme ol
mayı başarmış olan Türk Telekom, yeni döneme zorluklarla birlikte başlamıştır. Rekabetle birlikte, 
en iyimser senaryolara göre iki yıl içerisinde Türk Telekomun uluslararası ve şehirlerarası gelir
lerinde azalma beklenmektedir. Bunun yanı sıra, serbestleşmeyle birlikte pazarda oluşacak rekabet, 
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hem tüketicilere hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Nitekim, rekabete açılan sektörde 
faaliyet gösterecek yeni işletmeciler, ekonomik anlamda yaratacakları katmadeğer ile tüketicilere 
kaliteli ve ucuz hizmet sağlamanın yanı sıra ilave istihdam ve vergi geliri de sağlayacaklardır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, dünya örneklerine baktığımızda Avrupa Birliği üyesi 25 ül
kede, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs'ın dışında tüm ülkelerin telekom operatörlerinin özelleştirilmiş 
olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin tamamında telekom sektörü serbestleşmiş durumdadır. Diğer bir 
deyişle, sektörü serbestleştiği halde telekomu özelleşmemiş olan ülke olarak neredeyse Türkiye 
kalmıştır. 

Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili olarak olası yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca firmalara Türk Telekomun mevcut durumuyla ilgili olarak bir 
bilgilendirme kitapçığı verilmiştir. Bilgilendirme süreci, Türk Telekomun hukukî, operasyonel ve 
malî durumunu içerirken, ayrıca, potansiyel yatırımcıların özelleştirme sürecine ilişkin görüşlerini 
almayı hedeflemiştir. Bilgilendirme süreci 15 Temmuzda tamamlanacaktır. Bu nedenle, Türk 
Telekomun başarılı bir şekilde özelleştirilmesine imkân tanıyacak bu tasarının Yüce Meclisimizce 
kabul edilmesi ülkemiz için hayırlı bir görev olacaktır. 

Bu ideale ulaşmak temennisiyle kanun tasarısının yasalaşmasını ve hepimize hayırlı olmasını 
diliyor; hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demir. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türk Telekom Anonim 

Şirketinin özelleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla önümüze getirilen tasarıyı tartışıyoruz. 
Daha da önemlisi, yeri geldiği zaman bilgi toplumu, bilgi çağı dediğimiz, içinde bulun

duğumuz çağın altyapısını oluşturan Telekomun, bundan sonra Türkiye'de alacağı şekli tartışıyoruz 
burada. Bu bakımdan, son derece önemli, stratejik ve kritik bir tasarıyla karşı karşıyayız ve ne yazık 
ki, sadece tasarının kendisi değil, gerekçeleri de çok ciddî yanlışlarla doludur. Bu yanlışları bir bir 
sayarak, sizlere anlatmaya çalışacağım. 

Birincisi, Türk Telekomu özelleştirerek, bir rekabet ortamı, bir verimli çalışma ortamı 
yaratılacağı iddia ediliyor. Rekabet ortamını yaratmak için özelleştirme gerekli değildir. Rekabet or
tamı, serbestleşmeyle; yani, lisans, ruhsat, izin gibi hizmetleri serbestleştirmeyle sağlanır. 

Türk Telekomda, 1 Ocak 2004 tarihinde tekel bitmiş olmasına karşın, serbestleşme henüz 
tamamlanmamıştır. Yerel ağın paylaşıma açılmasından tutun, tüketici haklarıyla ilgili düzen
lemelere kadar, kablolu TV hizmetlerine ilişkin yetkilendirmeye kadar, çok sayıda konuda serbest
leşme altı ay ilâ onbir ay kadar gecikmiştir. 

Serbestleşmenin sağlanmadığı bir ortamda, rekabetin önünü açacak serbestleşmenin sağlan
madığı bir ortamda, piyasa düzenleme gücüne kavuşturulmamış bir telekom kurumunun olduğu bir 
ortamda, özelleştirmenin sakıncalarını benim burada anlatmaya zamanım yok; fakat, düşünen bun
ları görebilir. Rekabetse, serbestleştiririz. 

Serbestleştirmede gecikme oluyor, 1.1.2004'te serbestleştirilmiş olması gereken Telekom alt
yapısı hâlâ beklemektedir; ama, özelleştirme öne geçmektedir. Neden; değeri düşermiş... 

Değerli arkadaşlarım, Türk Telekomu serbestleştirince bunun değeri düşer diye şimdiden 
satalım anlayışı... Sattığımız insan, sattığımız kuruluş ahmak mı allahaşkına, bu değeri düşecek şeyi 
alsın?! Bir apartman dairesi satın alırken bile, o mahallenin geleceğini gözönüne alıyorsunuz; Türk 
Telekomun geleceğini gözönüne almadan "değeri düşüyor, şimdiden satalım" anlayışı kadar garip 
bir anlayış duymadım. 
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Neden serbestleşme bu kadar gecikti diye sorduğumuzda "serbestleşmeyi yaparsak, Telekomu 
ucuza satarız..." O zaman, sattığımız kuruluş Telekomu alınca serbestleştirmeyi yapmayacak 
mısınız?! Yani, biz, kamu tekelinden bir özel tekel mi yaratmaya uğraşıyoruz?! Lütfen... Hiçbir cid
diyeti olmayan argümanlar, iddialar... 

Ayrıca, şu anki değeri gerçek değerinin çok altındadır, çok yanlış bir zamanlama söz konusudur 
satmak için. Bunun iki gerekçesi var; biri konjonktür. Dünyada telekom şirketlerinin fiyatları düş
müştür. Bunun nedeni de, teknolojideki gelişme sayesinde, yatırımlar sonucu ortaya çıkan çok faz
la kapasitedir. 1998-2002 arasında, fiber kablo dünyada 5 kat arttı; fakat, o fiber kablonun uçlarına 
konulan cihazlardaki teknolojik gelişme sayesinde, o fiber kablodan geçen kapasite 100 kat arttı. Ne 
oldu; 500 kat arttı kapasite 4 yıl içerisinde. Aynı dönemde, talep sadece 4 kat arttı. Şimdi, böyle 
olunca, elbette düşer. Bu daha yeni oldu; elbette, telekom şirketlerinin fiyatı düşer. Şimdi, böyle bir 
ortamda satmanın sakıncası da aşikâr olmalı. 

Ayrıca, Türkiye'de, her ne kadar kârı çok yüksek gibi görünse de Türk Telekomun, işletilmesin
de olan birtakım sorunlar nedeniyle -hesaplara biraz daha yakından bakarsak- abone başına geliri 
291 dolardır. Avrupa'da, Türkiye'den sonra abone başına geliri en düşük olan Polonya'dır, 650 dolar
dır; 2 mislinden fazla. Denilebilir ki: "Polonya'nın, Polonyalının satın alma gücü daha fazla; onun 
kişi başına düşen geliri daha fazla." Onu da hesapladım; Polonya'nın kişi başına düşen geliri satın 
alma paritesine göre Türkiye'ninkinin 1,5 katıdır. Bu hesabı da yaptıktan sonra, bunu da hesaba kat
tıktan sonra, Türkiye'nin, Polonya düzeyinde abone başına geliri olmamasından senede kaybettiği 
miktar 2 500 000 000 dolardır; gelirden kaybı 2 500 000 000 dolardır. Şimdi, böyle bir ortamda, 
böyle bir durumda satmaya kalkmak... 

Diğer bir iddia "herkes özelleştirdi, biz kaldık." Olaya slogan olarak bakmayalım. Birincisi, 
herkesin özelleştirdiği sırada Telekomun değeri fazlaydı, şimdi dibe vurmuş; biz satalım diyoruz. 
İkincisi, şu anda önemli olan, fiziksel altyapı değil, satmaya uğraştığımız şey değil -o altyapının 
stratejik önemi var, o ayrı- fakat, esas ekonomik açıdan önemli olan, bu altyapının üzerinden verilen 
hizmetlerdedir. Bu hizmetleri biz serbestleştirerek ancak, geliri ve verimliliği artırabiliriz. Bakın, 
herkes özelleştirdi, biz özelleştirmedik derken, herkesin özelleştirmesini inceleyen bir Dünya Ban
kası çalışması vardır, bir iççalışma; geçen sene -yayımlanmadı, bir iç memodur -benim elime geç
ti; arzu edene gönderebilirim. Bu çalışmaya göre, şimdiye kadar yapılan özelleştirmenin hepsinde, 
eğer, şu sıra izleniyorsa özelleştirme başarılı olmuştur, izlenmiyorsa başarısız olmuştur; o sıra da 
şudur: Önce serbestleşme sağlanır. Onunla beraber, piyasaları düzenleyici kuruluşun, yani, bizdeki 
Telekom Kurumunun etkinliği sağlanır, ki, piyasaları düzenleyebilsin, yeni tekel yaratmasın. İşte, 
ondan sonra özelleştirme gündeme gelebilir. Türkiye'de ne serbestleştirme tamamdır ne Telekom 
Kurumu piyasaları düzenleyebilecek güçtedir; biz, özelleştirmeye çalışıyoruz... Son derece yanlış
tır. 

Ayrıca her yerde özelleştirildi derken de ne kadar özelleştirildi?.. Bu tasarıyla, biz, yabancıların 
satın alabileceği hisse oranını yüzde 95'e kadar izin veriyoruz. Devlet hissesi Almanya'da yüzde 
58'dir, Fransa'da yüzde 63,5'tir, İsviçre'de yüzde 65,5'tir; yani, kamu, oralarda, stratejik nedeniyle 
kontrolü elinde tutmayı düşünebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir iddia, yanlış iddia şudur: "Efendim, özelleştirelim de, daha 
verimli bir işletme anlayışıyla Telekom Kurumu çalışsın." Daha verimli işletme anlayışı için özel
leştirmeye, o kabloyu satmaya gerek yok ki. 85 000 kilometrelik Kablo-TV, şu anda, yüzde 5 
kapasiteyle kullanılıyor. 1 Ocak 2004'te verilmiş olması gereken izinleri, verin lisanslılara, onun 
üzerine işletmecilerimiz verimli çalışmalarını yapsınlar; bunun için, o kabloyu satmaya gerek yok 
ki. Hem o kablonun üstünde gerçekten verimli çalışabilecek işletmelere izin verilmiyor, ondan son
ra da, verimlilik adına "biz bu kabloyu satalım" anlayışı var. Yanlıştır, çok yanlıştır, çok kritik bir 
hatadır. 
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Ayrıca, diğer bir şikâyet de, Türk Telekom üzerine siyasî baskı olması, işte, 60 000'in üzerin
de personeli olması vesaire. Eğer, Türk Telekomun üstündeki siyasî baskıyı önleme gücünden yok
sun bir Telekom kurumu varsa, bu Türk Telekom bir özel tekel haline geldiği zaman, onun bir özel 
tekel olarak çalışmasını nasıl önleyecek aynı Telekom Kurumu?.. İşte, bunun için, Telekom 
Kurumunun, yani, piyasaları düzenleyici kuruluşun daha güçlü olması önem taşıyor. 

Şimdi, özelleştirme yöntemi de yanlış; onu da geçeyim; ama, size bir şey okuyayım: "Tasarı, 
Telekom özelleştirmesi ismiyle iki yıldır uluslararası sermaye kuruluşları tarafından Türkiye'ye bas
kı vasıtası olarak kullanılmakta..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - "...yapılacak yardımlar, bu özelleştirmenin yapılması 

şartına bağlanmaktadır." Kim yapıyor bu iddiayı biliyor musunuz; bunu, altında, şu anda Sayın 
Meclis Başkanımız olan Bülent Arınç'ın imzasının olduğu, yine AKP'nin yöneticilerinden olan 
Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat'ın olduğu 11 Mayıs 2001 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporun
dan alıyorum. Üç sene önce, bunun, yabancı sermayenin baskısı altında yapıldığını iddia edenler, 
şimdi bunu önümüze getiriyorlar. 

Devam ediyorum aynı muhalefet şerhinden: "Türk Telekomun acele özelleştirilmesini isteyen 
uluslararası kuruluşlar, aslında çokuluslu şirketler için kârlı bir pazarı açmak istemektedirler." İki 
yıl önce böyleydi de şimdi böyle değil mi?! "Türk Telekom özelleştirilince hâkim olacak çokulus
lu şirketler, Türkiye'de -bakın, bunlar hep doğru- haberleşme teknolojisinin gelişmesini ve üretimi 
de caydıracaklardır." Doğru. Teletaş'ta da bu olmuştur. Sizin partilileriniz de bunu iki sene önce, 
başka partililer özelleştirmeye kalkınca söylemiş, şimdi, iktidar olduktan sonra, IMF emrediyor 
diye satmaya yanaşmak doğru değildir. Bu yasa, uzun vadede... Sayın Bakana o konuda bir örnek 
verdim. Elli yıl önce, komünist işidir diye demiryollarına izin verilmedi, Türkiye'de karayolları 
geliştirildi; stratejik bir hata yapıldı; fiyatını çok pahalı ödedik. Bugün yapılan bu stratejik hatanın 
da önümüzdeki on yıllarda fiyatını çok büyük ödeyeceğiz. 

Bu bakımdan, sayın AKP milletvekillerinin de bize katılıp bu yasaya destek olmamalarını 
diler; hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde, Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmeleri münasebetiyle söz al
mış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Bu 10 maddeden oluşan tasarıyla ilgili en önemli ve komisyonda da üzerinde ağırlıklı olarak 
durulan konu, Türk Telekomun özelleştirilmesinde yabancı yatırımcılara getirilen yüzde 45 sınır
lamasının kaldırılmasıyla ilgilidir; yoksa, Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili doğrudan bir 
düzenleme içermemektedir. 

Esasen, Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin yasal düzenleme, 1995 yılında çıkarılan 
4107 sayılı Yasayla halen mevcuttur ve bu yasa çerçevesinde birkaç kez teşebbüs edilmiş; ancak, 
özelleştirme gerçekleşmemiştir. 

Kamuoyunda, Türk Telekomun özelleştirilememesi nedeniyle değerindeki kayıptan dolayı ül
kenin kaybettiklerinin, zaman zaman, çeşitli platformlarda, çeşitli kuruluşlar ve kişiler tarafından 
gündeme getirildiğini hepimiz biliyoruz, hep konuşuluyor. 
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Değerli arkadaşlar, hakikaten, telekomünikasyon sektörü, 1990'lı yılların başından itibaren 
dünyada çok hızlı gelişti ve GSM lisanslarının verilmesiyle birlikte oldukça parlak bir dönem geçir
di; ancak, geçen süre içerisinde, GSM lisanslarının normal bedellerinin çok üzerinde verilmiş ol
masından ve 1990'h yılların sonuna doğru yaşanan global krizden dolayı sektördeki gerilemenin et
kisiyle, zamanla, tüm dünyada ve ülkemizde de telekom sektörü olumsuz etkilenmiş ve ülkemizin 
çok önemli birikimine sahip, çok önemli kuruluşu olan Türk Telekom da, bu anlamda, değer kay
bına uğramıştır. Bu bir hakikattir, sadece Türk Telekoma mahsus bir konu da değildir ve dünyadaki 
değişime paralel olarak aynı sonuç Türk Telekomda da olmuştur. 

Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili geçmiş sürece baktığımızda, 1995 yılında bir teşeb
büs var; ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal etmesiyle bu özelleştirme gerçekleştirilememiş; daha 
sonra, 2000 yılında bir başka deneme yapılmış; ancak, burada da, ne yazık ki, ilan edilen değerden 
teklif veren kimse çıkmamıştır. 

Peki, 1995'teki özelleştirmeye iptal gerekçesinde Anayasa Mahkemesi ne tespitler yapmıştı; is
terseniz, buna bir göz atalım. 

Bunlardan en önemlisi, stratejik önemine binaen Türk Telekomun özelleştirilmesinin mahzur
ları üzerinde durulmuş ve telekomünikasyon sektörünü denetleyen, düzenleyen bir kuruluşun ol
maması önemli gerekçe olarak gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, imtiyazlı hissenin bulunmayışı 
nedeniyle strateji ve güvenlik açısından mahzur doğuracağına dikkat çekilmiştir. Diğer bir husus da, 
GSM sektörünün yeterince gelişmemiş olmasına, halen, Türk Telekomun stratejik bir değer ifade 
ettiğine vurgu yapılmıştır. Son bir husus olarak da, uydu sisteminin özelleştirmeden mutlaka ayrı 
düşünülmesi gereğine dikkat çekilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bugün duruma baktığımızda, bu gerekçelerin tamamı ortadan kalkmıştır; 
çünkü, bildiğiniz gibi, ilkönce gelir paylaşımı esasına göre GSM şirketleriyle anlaşma yapılmış, bu 
anlamda, Türk Telekom dışında telefon hizmetini GSM'le vermenin yolu açılmıştır. O günden 
bugüne, daha sonra bunlar imtiyaz sözleşmesine dönüştürülmüş ve piyasaya giren 4 şirket bu hiz
meti vermeye başlamıştır. Bugün itibariyle GSM abonelerinin oluşturduğu toplam abone sayısı 29 
000 000 iken, Türk Telekomun sabit abone sayısı 19 000 000'da kalmıştır; yani, cep telefonu şirket
leri, artık, sabit telefonun önüne geçmiştir. 

Diğer önemli bir gelişme de, 2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu, piyasayı düzenleyip 
denetlemek amacıyla kurulmuş ve bugün, serbestleşmeyle ilgili faaliyetlerini başarıyla yürütmek
tedir. 

Yapılan bu düzenlemede, bu değişiklikte, imtiyazlı hisse konusu da korunmuş ve imtiyazlı his
senin sınırları, kullanılacağı durumlar açıkça tarif edilmiştir. 

Yine, uydu hizmetleri de telekomünikasyon bünyesinden çıkarılmak suretiyle, Anayasa Mah
kemesinin daha önceki iptalinde dikkati çektiği hususlar da tamamen yerine getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, özelleştirmede, ne yazık ki başarılı değildir. Bunu hepimiz 
biliyoruz. Komünist sistemle yönetilen ülkelerin bile, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra, serbest kalır 
kalmaz ilk yaptıkları iş, stratejik denen ve önemli sayılan bütün kurumları çok kısa sürede özelleş
tirmeleridir. 

Şimdi, özelleştirmeye bakışımızı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Özelleştirmeyi peşkeş çek
me, talan etme, birilerine rant sağlama gibi görmeye devam edersek, biz, hiçbir alanda başarılı 
olamayız. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Çekilmiyor mu?! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Özelleştirme çözüm mü Sayın Bakan! Hangi özelleştirme 

başarılı oldu ki bu olsun! 
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RECEP KORAL (İstanbul) - Hâlâ orada mısınız?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Efendim, şimdi, bakın, özelleştir

me... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Delik büyük, yama küçük! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu ülkenin kay

nakları bu ülke insaninindir. İster kamunun elinde olsun, ister özel şahıslar elinde olsun, bu ülkede 
üretilen mal ve hizmetler, bu ülke insanının refahı için harcanacaktır. Bunu, böyle bilmemiz lazım. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Faize gidecek hepsi Sayın Bakanım. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Cumhuriyetin kuruluşundan 1950'li 

yıllara kadar, hakikaten, devlet, kamu eliyle çok büyük hizmetler ifa etmiş ve bu kuruluşlar, tarihî 
görevlerini başarıyla sürdürmüşlerdir; ancak, Türkiye'de, 1950'li yıllarda, daha doğrusu, etkin 
olarak 1980'den sonra başlayan özel teşebbüs ve özel girişimin süratle gelişmesi sonucu, artık, 
kamu kuruluşlarının özel şirketlerle rekabet etmesi zorlaşmıştır; bunu görmemiz lazım. 

Bu durum, bugün de devam etmektedir; çünkü, özel şirketlerin karar alma süreçleri çok hızlı 
çalışmakta, değişen ekonomik şartlara göre karar verebilmektedirler. Oysa, kamu kuruluşlarında, 
çeşitli denetlemeler, çeşitli prosedürler ve bürokratik engeller dolayısıyla, anında karar alınması 
gecikmekte ve çok başarılı bir kuruluş, çok kısa sürede, zarar eder, kamuya yük olur hale gelebil
mektedir. Dolayısıyla, yöneticilere... 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Bakan, siz icrasınız; önündeki engelleri kaldırın o zaman! 
BAŞKAN - Sayın Öktem, müdahale etmeyin. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Beceremiyor musunuz?! 
BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen, müdahale etmeyin. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bizim yaptığımız bundan ibaret. 
Sayın Vekilim, bakın... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
Buyurun. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Siz böyle yapmıyorsunuz, siz satışla meşgulsünüz! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Efendim?.. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Satışla meşgulsünüz... Bu özelleştirmelerde, kendi çocuğunuza 

ihale payı vermeyi düşünüyor musunuz?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Lütfen, söylediğinize dikkat edin! 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Dikkat ediyorum! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Burası ciddî bir Meclis, Sayın 

Vekilim. 
BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen!.. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Doğruyu söylemiyorsunuz, kamuoyunu yanıltıyorsunuz siz 

hepiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Saçmalama be! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kamuoyu bizi 

izliyor. Burada... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye... 
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Sayın Öktem, Tüzüğe göre, söz isteyip, burada düşüncelerinizi ifade etme hakkınız var; niye 
müdahale ediyorsunuz?! 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Doğruyu söylesin müdahale etmeyelim. 
BAŞKAN - İçtüzük hükümlerini uygulamak zorunda kalırım sonunda. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sağ ol Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, tabiî, biz, Bakanlık olarak, Hükümet olarak, bu konudaki görüşlerimizi, 

yaptıklarımızı, yapmak niyetinde olduklarımızı da, en açık şekilde, sizlere ve 70 000 000 in
sanımıza, burada anlatıyoruz. Burada, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli temsilcileri de, AK Parti 
temsilcileri de, bizler de, konuyla ilgili görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bizim vazifemiz, kamuoyunu 
doğru şekilde bilgilendirmek ve kamuoyunun, insanımızın yararına düzenlemeleri yapmaktır. Bu 
konuda, gerek komisyonlarda gerek komisyonlar öncesinde, gerekli katkıları alabilmek için, 
Anamuhalefet Partimizin yetkilileriyle de gerekli görüşmeleri yaptık. Sizlerin bu konudaki düşün
celerine, muhalefetine saygı duymakla beraber, bu konuyu şahsıma, aileme hakaret vesilesi yap
manızı kınıyorum! 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Hakaret etmiyorum; daha önceki örneklerden yola çıkıyorum ben. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, 

konumuza gelelim. 
Sayın Coşkunoğlu, benim değer verdiğim, uzman bir hocamızdır. Söylediği birkaç şey çok 

önemli; özelleştirmede serbestleşme sürecinin tamamlanmasına ve düzenleyici kurumun sağlıklı 
çalışmasının önemine işaret etti. Buna tamamıyla katılıyoruz ve esasen, bu şartların da, Türkiye'de 
tahakkuk ettiğini ifade etmek istiyorum. 

Telekomünikasyon Kurumu, 2000 yılında kurulmuş ve o günden bugüne, imtiyaz sözleşmeleri, 
genel izin, birinci, ikinci derece lisanslar gibi düzenlemeleri yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. 
Bugün itibariyle, sektörde her alanda serbestleşme gerçekleştirilmiştir; ancak, yıl içerisinde, uy
gulamayla ilgili olarak bunlar devam edecektir. Örneğin, uzak mesafe telefon hizmetleri lisansı 27 şir
kete verilmiştir. Kablo platformu, altyapının ortak kullanılması gibi daha önemli hususlar da bu yıl 
içerisinde, kurum tarafından, düzenlemelerle verilmiş olacaktır. Şu soru akla gelebilir: "Özelleştir
meyi, rekabet tam anlamıyla oluştuktan sonra yapacağınıza daha önce yapsaydınız, tekel hakkı varken 
yapsaydınız daha iyi olmaz mıydı?" O zaman tekrar plağı 1995'e çevirmemiz lazım. Orayı geri 
getiremeyeceğimize göre, bugünkü şartlarda en iyi olanı yapmak zorundayız. O da, bu özelleştir
meden beklenen sonuç da şudur: Türkiye'de telekomünikasyon pazarı çok küçüktür. Şu anda, cep 
telefonu şirketlerinin toplam cirosu Türk Telekomun cirosunu geçmiştir ve toplam ciro 7-8 milyar 
dolar olarak hesap edilmektedir. Halbuki, bu denli yaygın abone sayısına, çalışan sayısına sahip 
telekomünikasyon şirketlerinin cirosu bunun 5-10 katı kadardır. Bu özelleşmeyle birlikte sektörün 
pazar payının büyüyeceğini ve vatandaşın, telekomünikasyon hizmetlerinden, daha ucuz rekabet or
tamında, daha kaliteli hizmet olarak yararlanacağını söylemek kehanet olmaz. 

Diğer bir konu da, oluşturulacak yeni katmadeğerle yeni istihdam alanları oluşacak, yeni 
yatırımlar yapılacak ve bu da ülkemize bir kazanım sağlamış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, yabancıların bu sektöre giriyor olması bizi hiçbir şekilde endişelen-
dirmemelidir; çünkü, zaten, hangi alanda olursa olsun, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre 
Türkiye'de kurulmuş şirketlerin sahibi kim olursa olsun, özelleştirmeye girmeden bile, 
telekomünikasyon şirketi kurup Türkiye'de faaliyetlerini rahatça yürütebilirler. O bakımdan, bu 
yöndeki itirazları da çok anlamlı bulmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili öteden beri devam eden 
süreç, 22 Aralık günü itibariyle alınan Bakanlar Kurulu kararıyla bir takvime bağlanmıştır ve bu 
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takvim çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Türk Telekomun özelleştirilmesinin, 
diğer kurumların özelleştirilmesinden biraz daha farklı bir şekli ve statüsü vardır. Diğer kurumlar 
özelleştirileceği zaman, 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa göre, alınan Özelleştirme Yüksek 
Kurulu kararıyla Özelleştirme İdaresine devredilir ve ondan sonra tüm özelleştirme işlemi Özelleş
tirme İdaresi tarafından gerçekleştirilir; ancak, Türk Telekomun 406 sayılı Kanununda, özelleştir
menin nasıl yapılacağına dair bütün detaylar mevcuttur. Buna göre, Ulaştırma Bakanlığından 2, 
Hazinenin bağlı olduğu Bakanlıktan 2, Özelleştirme İdaresinden 2 üye olmak üzere teşkil edilen 
değerlendirme komisyonu, tüm özelleştirme işlemini başından sonuna kadar devam ettirir ve sonuç
landırır. Dolayısıyla, bu yönüyle, Türk Telekomun özelleştirilmesi, diğer kurumların özelleştirilme 
işlemlerinden oldukça farklıdır. 

Bakanlar Kurulunun son kararına göre şu anda işleyen takvime göz attığımızda, 15 Temmuza 
kadar, ilgi duyan firmaların -ki, bu tarihe kadar 11 firma müracaat edip, bilgi dosyası almıştır- sual
lerine cevap verme, bilgi alışveriş dönemi devam etmektedir. 15 Temmuzda resmen fiyat teklifi is
tenecektir, ondan sonraki süreç de değerlendirme ve sonuçlandırılma sürecidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Amacımız, daha önce denenen, başarısızlıkla sonuçlanan bu özelleştirme sürecinin başarıyla 

tamamlanması ve bu suretle hem telekomünikasyon sektörünün -bundan sonraki- data erişimiyle il
gili alanında gereken gelişmenin vaktinde sağlanması hem de vatandaşın, ulaştırmanın diğer alan
larında olduğu gibi, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve demiryollarında yaptığımız yenilikler
de olduğu gibi, ucuzlamanın ve kalitenin olumlu sonuçlarından yararlanması olacaktır. 

Sayın Coşkunoğlu az önce yine söyledi, demiryollarına 1950 yılına kadar çok önemli yatırım
lar yapıldı; ancak, 1950 yılından günümüze demiryolları ihmal edilmişti. Şimdi, artık demiryolları 
tekrar ayağa kalkıyor. Biliyorsunuz, Ankara-İstanbul arasında çift hat yapımı devam ediyor. Bu 
arada, Ankara-İstanbul arasındaki 7,5 saatlik yolculuğu 5 saate indirdik ve 10 500 kilometrelik 
şebeke tamamen elden geçiriliyor ve bir iki yıl içerisinde bütün hatlarda gereken iyileştirmeleri sağ
layacağımızı düşünüyorum. 

Bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Öncelikle, burada, iki farklı tartışma var. Her iki noktada tartışmak, bu işi, pancardan şeker 

imal eder gibi, bir tesisin özelleştirilmesi gibi görüşmek yanlıştır. Bir ayakkabı fabrikasının, bir iç
ki fabrikasının özelleştirilmesi değildir burada konuştuğumuz; burada, farklı bir kurumu 
konuşuyoruz, farklı teknik altyapıları olan, bütünlüğü olan bir konuyu konuşuyoruz; bunun, bir 
şekilde, böyle algılanması lazım. 

İkinci yanlış tartışma kârlılık üzerine yapılıyor. Yani, bir özelleştirmede, hiç kimse bana söy
leyemez ki, özelleştirmenin parasal değeri, o özelleştirmeyi başarılı kılmaz. Eğer, özelleştirme 
sonucunda elde ettiğiniz sosyal, ekonomik, toplumsal faydalar bir bütünlük içerebiliyorsa, özelleş
tirmenin o zaman faydalı olduğunu söyleyebilirsiniz. Sanırım, hepimiz aynı düşünüyoruz. Peki, 
bunlar var mıdır; birlikte bir bakalım. 

Önce, ekonomik yönü... Arkadaşlar, hep, özelleştirme tartışıldı; bu tür stratejik kurumların 
özerk kurumlar haline getirilip, modern, bağımsız bir altyapıyla teknolojik yönetimlere uydurulması 
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tartışılmadı. Bugüne gelinceye kadar, biz, bunu tartıştık. Deniliyor ki: "2003'ten sonra biz bu 
kurumu toparlayabilir miyiz?.." Hakikaten çok zor görünüyor. Şimdi, elinizde bir kurum olacak, 
bunun, fiber kapasitesinin dahi, sadece yüzde 3'ünü, yüzde 5'ini kullanabileceksiniz -sadece o kadar 
kullanıyoruz, diğeri kullanılmıyor; boşta, verilmiyor- internet altyapısına yatırım yapmayacaksınız 
ve haberleşmede insan yaşamını kolaylaştıracak teknik altyapıyı, düzenlemeleri yapmayacaksınız, 
idarî düzenlemeleri yapmayacaksınız "zarar ediyor" diyeceksiniz!.. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, şöyle düşünün: Biz milletvekili olduk, milletvekilliğine odaklanan 
bir işadamının iş yaparken başarılı olma şansı var mı? İş hayatı vardır, siyasal hayatı vardır; siyasal 
hayatını sürdürene kadar kendi iş yaşamının bir sorumluluğu vardır, onun gereğini yerine getirecek
siniz. Siz, özelleştirmeyi başlatmadan önce, yıllar önce yatırımı keserseniz, mantıklı, makul istih
dam yaratmazsanız, yapmazsanız, uzmanlığa önem vermezseniz, teknolojik yapılanmada yenilen
meye gitmezseniz, o kurumun kârlılığından veya varlığından söz etmeniz mümkün olabilir mi?! 
Türkiye'de bugüne şimdi gelinmiştir demiyorum, onbeş yirmi yıldır bir süreç buraya doğru geliyor. 
Sektörlerimiz yeniden yapılanma olmadığı için zarar ediyor zaten. 

Sosyal yanına bir bakalım. Arkadaşlarımız diyor ki: "Biz, stratejik açıdan -onu da konuşacağız 
birazdan- bu işin önlemini aldık, uydularımızı, uydu operatörlerimizi başka bir anonim şirkete 
vereceğiz, açacağız, buranın dışında olacak, stratejik açıdan kendimizi güvende hissedeceğiz. 
Bununla da kalmayacak -aynen gerekçedeki ibareyi okuyorum- yoğun teknoloji gerektiren, başka 
alanlara transferi mümkün olmayan, yetiştirilmesi uzun zaman alan, maddî kaynak tüketen kamuda 
istihdamında güçlükler bulunan personelin yerinde görevlendirilmesi de düşünülerek uydu 
operatörlerinin farklı bir şirket altında faaliyet göstermesi doğru bulunmuştur." 

Arkadaşlar, sadece uydu alanında değil, bu anlattığım personel Telekomun tüm sahasında var. 
Şimdi, devletin katılımı yüzde 50'nin altına düşmese bile, bu personel dağıtılabilecek; bir kısmı dev
let kurumlarına dağıtılacak, hakları sınırlanmış, -az sonra arkadaşlarımız da konuşacaklar- bir kıs
mı isterse emekli olacak, emekliliği gelmemiş olanlar da ayrılmak isterse haklan korunmuştur. 
Tamam, güzel; ama, düşünebiliyor musunuz, teknik bir adamı oradan koparacaksınız, bir başka 
kuruma göndereceksiniz; siz, bu ülkeye verdiğiniz her şeyi unutun, gidin orada bir yerde çalışın 
diyeceksiniz. 

Arkadaşlar, bu kurum özel bir kurumdur. Burada istihdam ettiğiniz bir dolu arkadaşımız bir 
başka kurumda kendi işini yerine getiremez; çünkü, onun eğitim alanı buydu, onun teknisyenliği 
buradaydı. Özelleştirdiğiniz zaman, bu insanların orada kalmasını sağlayamazsınız ve bir dolu in
san da huzursuz. Böyle bir gelişim, böyle bir açılım olmaz. 

Stratejik yanına geliyorum; stratejik midir? Hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar, bu yazılım 
altyapısıyla, ne uydu sistemimizin ne internet ve yazılım altyapımızın sosyal açıdan güvenliğinden 
söz edilebilir; ne ses ne veri ne data güvenliği vardır. Şimdi, yoktur, nedeni, yazılım altyapısıdır. 
Bunu iddia eden bir arkadaşım varsa, Sayın Bakanım "bu böyle değil" diyorsa, istediği platformda 
saatlerce bunu tartışmaya varım. Televizyon programında da varım; böyle bir güvenlik yoktur. 
Süratle, yazılım altyapısına yatırım yapılmalıydı; ama, yapılmadı. Süratle, kendi uzmanlarımızın 
kontrolü altında yeni yeni birimler oluşturulmalıydı; bu da yapılmadı; ama, gelindi, şimdi özelleş
tirilecek... 

Değerli arkadaşlar, uyduda da şunu yapamazsınız: Bu da yanlış tartışılıyor; sanki, uydu 
stratejiktir, ayırırsak güvenliği hallettik. Arkadaşlar, en güvensiz haberleşme alanı uydudur. Dün
yada herkes bilir ki, yeraltı kablolama sistemi, haberleşmede her zaman güvenlikte birinci sıradadır. 
Bu nedenle farklı tartışmayalım; sanki, uydu güvenli, kablo sistemi güvensizmiş gibi. Bu bakış 
açısı, bu anlayış yanlıştır. Ben, bu yanlıştan dönmek için sizinle bunları paylaşıyorum. 

Değerli arkadaşlar, üç ana tema saydım; biri, stratejik olması. Stratejik olması açısından, bu 
kurumun büyük bir bölümünün özelleştirilmesi, devletin yetkisinin, denetiminin bu kurumun 
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sadece içerisinden değil, yukarıdan yapılmaya çalışılması bir eksikliktir; birinci eksiklik bu. Sosyal 
politikalar açısından istihdamda bu kadar insanın aynı teknik verimlilikle başka bir kurumda değer
lendirilmesi mümkün değildir; sosyal politikalar açısından eksikliktir; iki. Üçüncüsü, değerli ar
kadaşlar, ekonomiklik. Biz, bu kurumu verimli işletebilirsek, inanın bana, Telekomünikasyon 
Kurumu, Türkiye'nin en kârlı kurumlarından biri haline gelir. 

Teknoloji çağında, bir sonraki dönemde, bizim, istihdam diye bir sorunumuz da olmayacak. 
Teknoloji geliştikçe istihdam sayınız azalıyor. Oradan açılan, boşalan yerlere siyasî kararlarla insan 
doldurmazsak, bu kurumu var olan yapısıyla yaşatmak mümkündür. Bu nedenle, tüm arkadaş
larımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. 

Bu kanunda, özellikle, sadece paraya odaklanarak yapılan bir özelleştirme anlayışının bizi doğ
ru yere götürmeyeceğine inanıyorum. 

İnternet altyapısının daha güvenli kullanılabilmesi için, yeterli yatırımın yapılmasını burada 
defalardır vurguluyorum. 

Aynı zamanda, kendi bünyesine alınmayan elektronik imza sağlayıcılarının da... Devletin ken
di işlemleri için, kendi bünyesinde yaratacağı bir elektronik imza servis sağlayıcısının olması 
gereğini özellikle vurguluyorum; diğerlerinin de denetiminin Türk Telekomünikasyon Kurumunun 
bünyesinde olmasını, Türkiye'nin veri güvenliği açısından da bundan sonraki ikili anlaşmaların 
güvenliği açısından da zaruret olarak görüyorum. 

Hepinizi, bu düşüncelerle, saygılarla selamlıyorum değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
İçtüzüğün 81 inci maddesine göre 20 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aracılığınızla. Sayın Bakanıma iki soru sormak istiyorum. Eğer, yanlış hatırlamıyorsam, Sayın 

Bakanımız, 22 Aralık 2003 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, telekomünikasyon sektörünün 
2004 yılı politika ve stratejilerini açıklayacağını söylemişti veya açıklanacağını söylemişti; bu, 
henüz açıklanmamıştır. Böylesine önemli bir sektörde politika ve stratejinin, özelleştirme öncesi, 
ihtiyaç olduğu konusunda benimle hemfikir mi Sayın Bakanımız? Bu, birinci sorum. 

İkinci sorum şu: Kablo TV şebekelerinin yatırımları, 1997 yılından bu yana, Türk Telekom 
Anonim Şirketiyle gelir paylaşımı sözleşmesi imzalamış 6 özel şirket -şu anda ya 5 ya 4 şirket kal
dı- tarafından yapılmakta. Bu şebekenin işletme, bakım ve müşteri desteği, yine, bu şirketler tarafın
dan yerine getirilmektedir. Türk Telekom ile bu şirketlerin imzalamış oldukları gelir paylaşımı söz
leşmeleri devam etmekte olduğundan, bu şirketlerin kurmuş olduğu şebekelerin mülkiyeti yine bu 
şirketlere ait bulunmamakta mıdır? Eğer, bu şirketler bir mülkiyet hakkına sahipse, olası bir özel
leştirmenin sonucunda çıkabilecek hukukî sorunlar üzerine, sizden, lütfen, bilgi rica ediyorum. Kal
dı ki, bu gelir paylaşımı sözleşmesi sahibi bu şirketler, şu anda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilmiş durumda, ait bulunmakta; bu arada, daha ileri düzeyde bir komplikasyon çıkaracak gibi 
gelir. Savın Bakanım buna katılır mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunoğlu. 
Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana sorularımı yöneltmek is

tiyorum. 
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Sayın Bakan, konuşmasında "özel şirketler karşısında kamu kuruluşları rekabet edemiyor" 
dedi. Acaba, Türkiye'de, dalında TÜPRAŞ'la rekabet edebilecek bir kurum ya da kuruluş var mı, 
söyleyebilir mi? 

İkinci sorum şu: "Özelleştirme, peşkeş çekme değildir" dediniz. Biraz önceki konuşmamda 
Balıkesir SEKA'nın varlıklarını söyledim, bu konuda yargı kararı da var ve yargı, bir nevi peşkeş 
niteliğinde gördüğü için o satışı iptal etti. Şimdi, bir deposundaki hurdaları 1 300 000 dolara satılan 
Balıkesir SEKA'nın tüm varlıklarıyla 1 100 000 dolara satılması peşkeş değil de nedir? Nasıl izah 
edebilirsiniz? 

Üçüncü sorum şu: Sayın Bakan, Türk Telekomun 8 ayrı şirket ve 1 holding olmak üzere 9 ay
rı bölüme ayrılacağı iki aydan beri basında çıkıyor. Şimdi, Türk Telekomun yeniden yapılandırıl
ması için bu konuyla ilgili görevlendirilen şirket, Amerika'nın en şaibeli, rüşvete adı karışmış bir 
danışmanlık şirketi olan Arthur Andersen. Raporu bu şirketin hazırladığı söyleniyor. Bu uy
gulamayla, Türk Telekom bölünerek en kârlı olan kısımlarından parça parça mı satılmaya baş
lanacak? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Buyurun Sayın Kepenek. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakandan, aracılığınızla, 3 soruya yanıt vermesini istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi şudur: Eğer, 1984'te Teletaş satılmasaydı, Türkiye'nin, Telekomun, sek

törün şimdiki durumu ne olurdu; bu konuda kendi ellerinde bir değerlendirme var mı? 
İkinci sorum şu: Türk Telekomun bu yılki, 2003'teki brüt kârı ne kadardır ve bunun ne kadarı 

devlete vergi olarak veya Hazineye ödenti olarak devredilmiştir? 
Üçüncü sorum da şu: Telekomun satışıyla ilgili olarak danışmanlık hizmetlerini yapan yaban

cı firma hangisidir ve bu firmaya ödenen para tutarı ne kadardır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Sayın Güler, buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanımdan öğrenmek istediğim, merak ettiğim; Aycell ile Arianm birleşmesinde 700 

000 000 dolara anlaşıldığı ve şu ana kadar da 350 000 000 dolar verildiği kamuoyunda söylenilmek-
tedir; bu, doğru mudur? 

İkincisi, özelleştirmeyi savunurken, bu kamulaştırma değildir de nedir diye soruyorum; çeliş
ki değil midir? 

Üçüncüsü, bu kanun içerisinde geçen, özellikle, Telsimin borcu olan Motorolanın alacağı mı 
ödenmek istenilmektedir? Bunu merak ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Coşkunoğlu'nun sorularını cevaplamaya başlıyorum. Aslında, 22 Aralıkta, 2004 yılı 

telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesiyle ilgili Bakanlık politikasını açıkladık. Buna göre, 
katmadeğerli telekomünikasyon hizmetleri işletmeciliği, sanal mobil şebeke hizmeti, uzak mesafe 
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telefon hizmetleri, karasal sayısal platform hizmetleri, altyapının müşterek kullanılması, kablo plat
formunun açılması ve geniş bant sabit tesis erişimi gibi alanlarda serbestleşmenin düzenlemesinin 
yapılacağını ilan etmiştik. Bu çerçevede, şu anda uzak mesafeyle ilgili düzenleme yapılmıştır ve bu 
konuda lisanslar verilmiştir. Diğerleriyle ilgili çalışmaların da birçoğunu Telekomünikasyon 
Kurumu, tamamlama aşamasına getirmiştir; ancak, bunlardan kablo platformu ve altyapının ortak 
kullanımı konuları 2004 yılının son çeyreğinde yapılacaktır. 

Kablo şirketleriyle ilgili -ifade ettiği gibi- geçmişte bazı şirketlerle gelir paylaşımı esasına göre 
sözleşme yapılmıştır. Bu gelir paylaşımı süresi üst limitlere varılınca dolduğundan, burada firmalar
la bazı anlaşmazlıklar zuhur etmiş ve bunun üzerine, söz konusu firmalar yatırımlarını devam ettir-
memişlerdir. Ancak, burada, mülkiyet, tamamıyla Türk Telekoma aittir, herhangi bir mülkiyet pay
laşımı söz konusu değildir; sadece, kablo platformunda yapılan yatırım karşılığı elde edilecek gelir
lerden paylaşım öngörülmüştür. O nedenle, mülkiyet açısından özelleştirmeyi olumsuz etkileyecek 
herhangi bir durum söz konusu değildir. 

Bunlar, yap-işlet modeliyle yaptıkları bu yatırımların işletim süreleri sona erdiğinde, aynen, 
yaptıkları yatırımla birlikte Türk Telekoma devredeceklerdir. Dediğiniz gibi, bunların bir tanesi 
daha önce özel bir şirkette olmasına rağmen, daha sonra TMSF bünyesinde kamunun eline geçmiş
tir; bu işlemler orada devam etmektedir. 

Sayın Çetin'in sorularını cevaplandırıyorum. "Özel şirketlere karşı kamu kurumları rekabet 
edemiyor. TÜPRAŞ'ın alternatifi var mı? Balıkesir SEKA'nın satışı peşkeş değil de nedir" şeklinde 
bir soru. 

Tabiî ki, TÜPRAŞ'ın rakibi yok; çünkü, tekel, başka kimse rafinericilik yapmıyor, o yüzden de 
alternatifi yok; ama, şunun bilinmesinde yarar var: TÜPRAŞ'ın, 10 milyar doların üzerinde cirosu 
olmasına rağmen, petrol işlemede, kâr marjları çok düşük olduğu için, kârı 400 000 000 dolar 
civarındadır. Cirosuna göre, aldanıp, kârının da çok yüksek olacağını hesap etmek en büyük yanlış
tır. TÜPRAŞ'ın rakibi tabiî ki yok. Eğer, tekel olursa gayet tabiî ki rakibi yok. Bunun cevabını böy
le vermek istiyorum. 

SEKA'nın satışıyla ilgili elimde bilgiler olmadığı için herhangi bir spekülasyona meydan ver
mek istemiyorum; ancak, özelleştirildikten sonra yürütmeyi durdurma suretiyle iptal edilen; ancak, 
işlemin tamamlanmasıyla geçerli olan onlarca örnek vardır, bu da onlardan bir tanesidir. 

Ayrıca, Türk Telekomun blok halinde mi yoksa 9 ayrı şirkete bölünüp özelleştirilmesi mi gibi 
konularda, danışmanlık firmalarının yaptığı çalışmalar vardır, doğrudur. 2001 yılında, geçmiş 
hükümetler döneminde, sözleşme imzalanmış bir firma vardır ve çalışma 2003 yılı başında tamam
lanmıştır. 8 ayrı işbölümü ve şirketleşme önerilmiş; ancak, özelleştirme öncesinde, Hükümetimiz 
böyle bir özelleştirme şeklini benimsememiştir. Bunun yerine, yine, aralık ayı sonlarında alınan 
Bakanlar Kurulu kararıyla, blok satış yoluyla özelleştirmenin denenmesi, akabinde de halka arz 
yöntemiyle özelleştirmeye devam edilmesi benimsenmiştir. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli)- Firma ismi verebilir misiniz Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul)- Özelleştirme danışmanı olarak iki 

firmayla -Ernst And Young firması ve Roth Schield firması- birlikte sözleşme yapılmış. 2001 yılın
da yapılmış ve çalışmaları 2003 yılında tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 1 995 000 dolar. 

Sayın Kepenek'in sorularını cevaplamak istiyorum. 1984'te Teletaş satıldı. Tabiî, soru, an
ladığım kadarıyla, Teletaş satılmasaydı veya satılmasından ülkenin kaybı nedir, bununla ilgili bir 
çalışma var mıdır şeklinde. Doğrusu, bir çalışma yoktur. Yani, Teletaş o dönemde satılmıştır. Onun 
getirdiği olumsuzluklar nelerdir, satılmasa daha mı iyi olurdu; bu konuda herhangi bir çalışmanın 
olduğunu zannetmiyorum, bilimsel bir çalışma yoktur. Ancak, şunu söylemek lazım. Türkiye'de 
telekomünikasyon sektöründe önemli bir problem var öteden beri. O da, telekomünikasyondaki fır-
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malar, ne yazık ki, üstyapıya yatırım yapmayı, yani, cep telefonu alıp satmayı veya teçhizat alıp sat
mayı tercih etmektedirler. Bunun tersini yapanlar, sadece, kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşlar
dır. 

Bu konuda sizinle hemfikirim; ama, özelleştirilmeme nedenini buraya bağlamak istiyorsanız, 
üzgünüm, bunda da hemfikir değilim hocam. 

Teşekkür ederim. 
Şimdi, Aria-Aycell konusu var. Yine, yılbaşından sonra 5071 sayılı bir kanun çıkarıldı. Bu 

kanun çıkarılacağı zaman, bu birleşmenin nasıl olacağı enine boyuna komisyonlarda tartışıldı; 
benim bildiğim kadarıyla, Cumhuriyet Halk Partisinin de bunda mutabakatı vardı; ancak, söy
lediğiniz gibi, 700 000 000 dolar gibi bir bedel söz konusu değildir. 300 000 000 doların yeni 
kurulan şirkete konulması kanunla belirlenmiştir. 

Peki, bunu neye karşılık koyacaktık; yeni birleşen şirketin, birleşmeden önceki İştim-Telekom 
İtalya ortaklığının ülkemiz aleyhine açtığı tahkim davasını geri çekmesi için; artı, bu konuda zarar 
eden iki kuruluşun birleşmesi suretiyle, bütün altyapısını ortak kullanması yoluyla daha yaygın hiz
met verilmesinin sağlanması ve ülkemize gelmekte tereddüt eden yabancı sermaye için gerekli 
güven ortamının hazırlanması için. Bu da, öyle bedavadan verilen bir para değildir. Tabiî, bunun 
sadece yüzde 40'ına verilmiş oluyor; çünkü, ortaklık oranında verilen bir miktardır. Kaldı ki, buna 
karşılık da, Türk Telekomun, ileride oluşacak kârdan, kendi payına düşenden yüzde 15 daha fazla -
on yıl süreyle- pay alması şartı getirilmiştir. 

Birleşmeyle ilgili 5071 sayılı Kanunda da yapılan düzenlemeler bunlardır. 
Diğer yandan, Sayın Kepenek'in, yine, Telekomun kârlılığıyla ilgili bir sorusu var. Türk 

Telekomun 2003 yılı brüt kân 2,8 katrilyon liradır. Devlete aktarılan kaynak, KDV, temettü, fon 
olarak 4,5 katrilyon liradır. Bu, önceki yıllara göre daha yüksek bir değerdir. Halbuki şu sorulabilir: 
Serbestleşme başladı, rekabet başladı, Telekom, bilhassa telefon gelirlerinden gittikçe kayba uğ
ramasına rağmen bu kârlılık nasıl başarıldı? Bu da bizim yönetim başarımızdır; bunu da ifade et
mek isterim. Ancak, bir husus var: Burada ihtilaflı olan, ara bağlantılardan devam eden, hâlâ da 
devam etmekte olan ihtilaflı alacaklar. Karşılıklı uzlaşma yoluyla 700 trilyon lira tahsilat yapılmış
tır. Bu kârlılık payının artmasında da bunun çok büyük katkısı vardır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.08 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

508 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamamıştı. Şim

di, tasarının maddelerine geçilmesini, tekrar, oylannıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım: 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.11 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

508 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada, karar yetersayısı bulunamamıştı. Şim

di, tasarının maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı vardır ve kabul edilmiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin 
(f) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

Bu Kanuna ve 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kurum tarafından verilen 
idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine tâbi olup, Kurumun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzmir Millet
vekili Bülent Baratalı; buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına sizleri saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci mad
desinin (f) bendiyle, Kurum, Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği 
genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbir
leri almaya; faaliyetlerin, mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya 
genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye; aykırılık halinde, ilgili işlet
mecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde 3'üne kadar idarî para cezası uygulamaya; mil
lî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbir
leri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz 
sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkili kılınmıştır. 

- 3 5 7 -



T.B.M.M. B : 100 10 . 6 . 2004 O : 4 

Üzerinde konuştuğumuz yeni düzenlemeye göre, (f) bendine yeni bir fıkra eklenmekte ve 
Kurum tarafından verilen idarî para cezalarının tahsili konusunda, Maliye Bakanlığı yetkili kılın
maktadır. Bu durum, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
gözetilerek yapılan bir düzenlemedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Telekomun satışını tartışacağız; Telekomun stratejik olup ol
madığını, piyasa değerinin ne olduğunu, 2 milyar dolar mı 20 milyar dolar mı veya arada bir dolar 
mı olduğunu konuşacağız. Bir görüşe göre, bilginin altyapısını kuran Telekom, stratejik vasfını 
korumaktadır; öyle ki, ekonomiyi çökertmek için sadece Telekomun verdiği hizmetleri kullanmak 
yeter. Bazılannca, bir süre sonra Türk Telekomu bedava verecek bir kimse veya kuruluş 
bulamayacaksınız denilmekte. Bazılarına göre, kamu tekeli kaldırılıyor; bazılarına göre de, özelleş-
tirilerek yeni bir tekel yaratılıyor. Bunlar tartışılacak ve bir karar verilecek. Bunlar tartışmalı; ama, 
kesin olan bir sonuç var; o da, Türk Telekomun, 1996-2000 yıllan arasında 22 milyar dolar gelir el
de ettiği, bunun 11 milyar dolanrun hazineye gelir olarak gittiği, son üç yılda toplam 13 milyar dolar 
katmadeğer ürettiği, 2003 yılında 1,9 milyar dolar kâr ederek Kurumlar Vergisi sıralamasında birin
ci olduğu ve tam 900 trilyon 126 milyar Türk Lirası vergi ödediğidir. Bu, kesin sonuçtur. İşte, bu 
Türk Telekomu satıyoruz, yabancılaştırıyoruz. 

Ne zaman bu satışa karar veriyoruz, ekonomi ne durumdadır; buna bakmak gerekli. Tür
kiye'nin bütçesi yaklaşık 150 katrilyon; bütçenin neredeyse tamamı faiz ödemelerine ayrılmış. 
Yatınmlara ayrılan pay 6,4 katrilyon, istenen ve kabul edilen faizdışı fazla yüzde 6,5 ve bu beş yıl
dır devam ediyor; reel faiz yüzde 16, büyüme hedefi yüzde 5, faizdışı fazla yüzde 6,5; yani, büyüme 
ve faizdışı fazla oranı reel faizin altında. Türkiye yatırım yapamıyor, bu nedenlerle borç yükü ar
tıyor ve işsizlik katmerleşiyor. Doğaldır ki, böyle bir ortamda, elde edilen gelir borç ödemeye 
gidecek; ama, delik o kadar büyük ki, bu yama devede kulak kalacak ve bugüne kadar olduğu gibi, 
Türkiye'nin biriktirdiği bir kurum daha, bir değer daha elden çıkacak ve her şeyden önemlisi yaban
cılaşacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu gidiş iyi bir gidiş değil, bu yönetim ve bu yöntem iyi bir yöntem değil. 
Oysa, Türkiye, daha iyi gidişler ve daha iyi yönetimler gördü. Türkiye, cumhuriyetin ilanından 
1950'li yıllara kadar iyi yönetildi. Ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuk alanlarında büyük reformlar 
yapıldı. Planlı ve programlı kalkınma hamlesiyle düzlüğe çıkıldı. Osmanlıdan kalan borçlar öden
di. İzmir-Aydın kasaba demiryolları millileştirildi. Limanlar millileştirildi. Fabrikalar kuruldu, 
sanayileşme hamlesi başladı. Tanmda makineleşme başladı. Yılda ortalama 200 kilometre demir
yolu yapılarak, Türkiye'nin demiryolu uzunluğu, 1950 yılına kadar, 10 000 kilometreye çıkarıldı. 
Köy enstitüleri kuruldu. Bütün komşulanmızla iyi ilişkiler tesis edildi, paktlar yapıldı, Türkiye İkin
ci Dünya Savaşına girmeyerek komşularıyla banş yaptı ve burada harcayacağı ekonomik ve insan 
kaynaklarını kalkınmaya yönlendirdi. Doğru şeyler yapıldı. Çokpartili siyasî sisteme geçildi ve 
seçimler yapıldı. 

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerde serbest iradeyle ve seçimlerle iktidar el değiştiril
di. O zamana baktığımız zaman, şöyle bir ekonomik tablo var Türkiye'de:. Türk Halkı daha enflas
yonu tanımamış, dolar 280 kuruş, içborcumuz yok, bütün dışborçların toplamı, millîleştirmeler ve 
Osmanlı borçları dahil olmak üzere 373 000 000 dolar civannda. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman, Türk Halkının başı dik, onurlu, sırtı pek, cumhuriyetin gelecek
ten endişesi olmayan yurttaşlan gururlu. Maalesef, daha sonra bu tabloyu pek sık göremiyoruz ve 
göremeyeceğiz gibi geliyor. 

1980 yılına geldiğimizde ise, dışborç stokumuz 16 227 000 000 dolar, 1 ABD dolan 76 Türk 
Lirası ve 1976 yılında Türk Halkı artık enflasyonla tanışmış bulunmakta. 

2002 Ekim sonu itibariyle ise, dışborç stoku 54 milyar dolar, içborç stoku 144 katrilyon Türk 
Lirası. Aradan geçen onyedi ay sonra, yani bugünlerde dışborç stoku 62 600 000 000 dolar, içborç 
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stoku 204 katrilyon Türk Lirası olmuş; yani onyedi onsekiz aylık AKP iktidarı yönetiminde içborç-
lar 60 katrilyon Türk Lirası artarken, kamu dışborç stoku 7 800 000 000 dolar artmış, toplam borç 
stoku ise 218 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Bu rakamlar, üstelik Mart 2004 rakamlandır. Bu 
sonuca göre AKP iktidan onsekiz ayda cumhuriyet dönemindeki borcun yarısı kadar borçlanmış 
bulunmaktadır. Sekiz yılda borçlanılan miktar kadar, onsekiz ayda, bu yönetim, bu iktidar, bu 
hükümet borçlanmıştır ve cumhuriyet döneminin toplam içborcunun yansı kadar Türkiye'nin içborç 
yükünü artırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1983-2003 yıllanna bir göz atarsak, 129 milyar dolar dışborç, 190 kat
rilyon içborç; toplam 208 milyar dolar borçlanılmıştır. Bu dönem içinde, dışborçlara 83 milyar 
dolar, içborçlara 175 katrilyon Türk Lirası olmak üzere, toplam 199 milyar dolar faiz ödenmiştir. 
Sonuçta, Türkiye ekonomisi, 1983-2003 yılları arasında 258 milyar dolar borç, 199 milyar dolar 
faiz olarak toplam 457 milyar dolarlık malî yük altına girmiş bulunmaktadır. 

Bir söyleme göre de, 42 milyar dolan bankalarda olmak üzere, Türkiye'de, 100 milyar dolar 
yolsuzluk yapılmıştır. Yine, diğer bir söyleme göre ise, Türkiye'nin toplam gelirinin yüzde 25'i, yani 
60 milyar dolarlık gelir dilimi de mafya tarafından kullanılmaktadır ve mafyaya gitmektedir. 

Sonuç olarak, yirmi yıldan bu yana gerçekleşen kalkınma kâğıt üzerinde kalmıştır, günlük 
yaşama ve sokağa yansımamıştır. Bugün, hâlâ, Türkiye, dünyanın en borçlu 5 ülkesinden biridir. İş
sizlik süratle artmaktadır, akşamlan yatağa aç giren insanlann sayısı artmaktadır. İnsanlarımız çöp 
bidonlannın başına üşüşmekte ve oradan doymaya çalışmaktadırlar. 15 000 000 Türk insanı açtır, 
15 000 000 Türk insanı yokluk sının altında yaşamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baratalı, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Toparlıyorum, teşekkür ederim. 
Sonuçta, gelir dağılımı daha da bozulmaktadır; çünkü, yanlış ekonomik politikalar ve yanlış 

borçlanma politikalan devam etmektedir. Türkiye, dünyanın en çarpık gelir dağılımına doğru yol al
maktadır. Türkiye'nin borçlan korkunç bir biçimde artmaya devam etmektedir. Uygulanan mevcut 
ekonomik politikalarla gelecek yıllarda borçların azalacağına dair hiçbir işaret, emare görünmemek
tedir. Türkiye, borçlar yönünden kritik bir noktadadır, ekonomi tıkanmakta ve kilitlenmek üzeredir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bu ağır borç ve faiz yükünü bugünkü politikalarla çözmek 
mümkün görülmemektedir. Türkiye'nin dünyanın en borçlu birkaç ülkesinden biri olması, bağım
sızlığımız ve demokrasimiz için tehlikeli noktadadır. Bu gerçeklerin görülmesi, Türkiye'nin aley
hine olan bu gidişin durdurulması gerekmektedir. Şiddetle tedbir alınmalı, bu olumsuz durum Tür
kiye'nin aleyhinden lehine döndürülmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu günleri görmek dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baratalı. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan "devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil" ve ikinci cümlesinde 
yer alan "yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası 
telekomünikasyon birliklerine katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması" ibareleri ile 
aynı maddenin üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen Birgen 
Keleş; buyurun. 

Sayın Keleş, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; in

celemekte olduğumuz yasa tasarısının 2 nci maddesine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Türk Telekom Anonim Şirketi, 1995 yılında PTT'den telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 
ayrılması sırasında kurulmuştur; 2000 yılında ise, 4502 sayılı Kanunla, özel hukuk hükümlerine tabi 
bir anonim şirket haline gelmiştir ve 406 sayılı Yasa çerçevesinde, her türlü telekomünikasyon hiz
metini yürütmeye ve altyapısını da işletmeye yetkilidir. 

2003 yılının sonuna kadar tekel durumu vardı; ama, o dönemde de, kendisinin tekelinde bulun
mayan telekomünikasyon hizmetlerinin ve işlerinin, başka kuruluşlara, özel kuruluşlara, 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından esasları belirlenerek verilmesi mümkündü. 

İncelemekte olduğumuz kanun tasarısı, Türk Telekomun, kurulmasından itibaren sık sık gün
deme gelen özelleştirilmesini, daha doğru bir deyimle yabancılaştırılmasını ele almaktadır. 

Sayın Bakan "özelleştirilmesine biz sebep olmadık, bizden önce karar alındı, hem özelleştiril-
se de ne olur; Türkiye'de, insanlarımızda kalacaktır" diyor -gerçi tesisler yine de kalabilir- ama, 
burada, söz konusu olan ve tasarının asıl işlediği tema, özelleştirilmesi değil, yabancılaştırılmasıdır. 

Şimdi, yabancılaştırılmasıyla ilgili olarak, bu on yıl içerisinde, kurulduğundan beri birçok 
yasal düzenleme yapılmış, çeşitli Anayasa Mahkemesi kararları alınmış, idare mahkemesi kararına 
konu olmuş, sırf bunu sağlayabilmek için, kamuoyuna açıklanmayan ilginç Bakanlar Kurulu karar
ları alınmış ve yasal yetkileri aşan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları alınmış. 

Aslında, bugünkü yasal düzenleme çerçevesinde de, iletişim hatlarının özel sektöre devredil
mesinde ve Türk Telekom Anonim Şirketinin devredilen hisselerindeki yabancı oranının yüzde 
45'lere ulaşmasında bir sorun yoktur. Sorun, iktidarların, Türk Telekom Anonim Şirketinin tümünü 
yabancılara satmak istemesinden ve yabancıların da bu yöndeki baskısından kaynaklanmaktadır. 

Kuşkusuz, yabancıların bu konudaki baskısını anlamak mümkündür; çünkü, Türk Telekom, 
ileri teknolojiye sahip, santralda yüzde 90'ı aşan, transmisyonda yüzde 97'yi aşan dijitalleşme oranı 
olan; 51 000 köy ve kasabaya mesken düzeyinde hizmet götürebilen; 21 000 000 sabit telefon hat
tı, 18 000 000 sabit telefon abone sayısı olan kârlı bir şirkettir; ama, yabancıların bu konudaki 
talebini anlamakla beraber, sayın milletvekilleri, iktidarın, şebeke büyüklüğü açısından dünyada 13 
üncü olan, en sıkıntılı dönemlerinde kamudan ayrılan kaynaklarla çağdaşlaştırılan, kâr eden, dev
lete vergi veren bir tesisi özelleştirmek ve yabancılaştırmak için neden bu kadar ısrarcı olduğunu 
anlamak çok mümkün değildir. Üstelik de, bu kuruluş, bugüne kadar, tekel durumunu ve halen de 
fiilî tekel durumunu muhafaza etmektedir ve eğer yabancılara satılırsa, kamu tekeli, yabancı tekel 
durumuna gelecektir bugünkü durumda ve yabancılar, Türkiye'ye, fevkalade önemli bir alanda, is
tedikleri koşulları empoze etme olanağına kavuşacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, 4673 sayılı Yasanın 3 üncü maddesiyle değiştirilen 406 sayılı Yasanın ek 
17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, yabancı gerçek ve tüzelkişilerin Türk Telekomdaki hisselerinin 
yüzde 45'i aşamayacağını, bunların doğrudan ve dolaylı olarak şirketin çoğunluk hissesine sahip 
olamayacağını, Türk Telekomun yönetiminde ve denetiminde oy çoğunluğu sağlayamayacağını ve 
tüm satış işlemlerinde bu şart ve karşılıklılık ilkesinin gözönünde bulundurulacağını öngörmektedir. 
Bu sonuncu hüküm de fevkalade önemlidir. Ne var ki, aynı dönemde IMF'ye verilen bir niyet mek
tubunda, bu düzenlemeyi de belirttikten sonra "çoğunluk hisseye sahip olabilecek stratejik yatırım
cı konsorsiyumunda yabancıların çoğunlukta bulunması halini dışlamayan bir düzenlemedir bu" 
denilmiştir. Yani "biz, her ne kadar böyle bir yasal düzenleme getiriyorsak da, siz merak etmeyin, 
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istediğiniz zaman çoğunluğa ulaşabilirsiniz" mesajı verilmiştir. Nitekim, Ulaştırma Bakanı, Aycell 
ile Arianın birleşmesi sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan tartışmalarda, yasaya rağmen 
yabancılardaki hisse oranının yüzde 70'lere ulaştığını ve hiçbir önlem alınamadığını itiraf etmiştir. 
Diğer bir deyişle, yabancıların hisse oranındaki sınırlamanın sözde kaldığı açıkça görülmektedir ve 
bizzat Bakanın ağzından da itiraf edilmiştir. 

Şimdi, ek 17 nci madde, ayrıca, Türk Telekomun yetkili kurullarında alınacak kararlarda ülke 
yararlarının korunması için devlete söz ve onay hakkı verecek 1 adet imtiyazlı hisse yaratılmasını 
ve onun dışındaki hisselerin de tümüyle satılabileceğini öngörmektedir. 

Sayın milletvekilleri, incelemekte olduğumuz bugünkü tasarıyla, 406 sayılı Kanunun ek 17 nci 
maddesinde değişiklik yapılmakta, söz konusu maddenin üçüncü fıkrası kaldırılmakta ve imtiyazlı 
hisseye tanınan ayrıcalıklar sınırlandırılmaktadır. 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasıyla, yabancı gerçek ve tüzelkişilerin Türk Telekomdaki hisse oranları yüzde 45'i 
aşabilecek; doğrudan veya dolaylı yollardan çoğunluk hissesine sahip olabilecekler; yönetimde, 
denetimde söz hakları olacak ve çoğunluğu sağlayabilecekler. Ayrıca, bundan sonraki satışlarda 
yüzde 45 oranının muhafaza edilmesi ve karşılıklılık ilkesinin gözetilmesi mevcut olmayacaktır. Bu 
durum Anayasaya aykırıdır, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır ve kamu yararıyla da bağdaş
mamaktadır. 

İmtiyazlı hisseye tanınan ayrıcalıkların sınırlandırılması da imtiyazlı hissenin içini boşaltmak
ta ve onu, bir anlamda, etkisiz, yetkisiz hale getirmektedir; çünkü, kaldırılan hususlar, yeni şirket
ler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birlik
lerine katılınması ve uluslararası anlaşmalara taraf olunması gibi, fevkalade önemli noktalardır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Telekom Anonim Şirketi, tekel niteliğinde olan -yakın bir geçmişe 
kadar ve bugün de fiilî olarak- stratejik bir kuruluştur. Yapılan değişikliklerle kamu tekelinin kal
dırılması ve yabancı tekelin mümkün hale getirilmesi, ülkenin savunması açısından, güvenliği 
açısından, ekonomisi ve sosyal yaşamı açısından, Anadolu'nun her yönüne haberleşme hizmetini 
ulaştırma açısından fevkalade sakıncalıdır ve tehlikeler içermektedir. Yabancı ülkelerin çoğu kez 
özelleştirmeyi -yabancılaştırmayı daha doğrusu- yüzde 20-30'larda tuttuğu bir dönemde, bizim böy
lesine bir riski almamızın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. 406 sayılı Yasaya göre, telekomünikasyon 
hizmetlerini yürütmek için ve altyapıyı işletmek için mutlaka bir imtiyaz sözleşmesi, ruhsat ve izin 
olması lazım ve bunun da muhatabı, Telekomünikasyon Kurumu. Şimdi, birçok insan bu duruma 
işaret etmekte ve yüzde 100 yabancılaşsa da, Telekomünikasyon Kurumu kararıyla bazı şeylerin 
kontrol edilebileceğini söylemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki, imtiyaz sözleşmelerine veya diğer sözleşmelere konulan mad
delerle yaptırım uygulayarak böyle bir şey sağlamak mümkün değildir. O kadar ki, zorunlu roaming 
gibi, haklı ve çok yasal olan talepler bile karşılanmamaktadır; çünkü, yabancı şirketler hemen ulus
lararası tahkime başvurmaktadır. Genelde, sözleşme koşulları ve tahkimlerin aldığı kararlar yaban
cılar tarafından uygulanmamaktadır. Nitekim, mobil telekomünikasyon şirketleri, sözleşmeye göre, 
elde ettikleri gelirlerin yüzde 1,5'ini ertesi ay Hazineye devretmek durumundadırlar; ama, bunu hiç 
yapmamaktadırlar. Nitekim, bu böyle olduğu içindir ki, incelemekte olduğumuz tasarının en sonuna 
geçici bir 1 inci madde konulmuş ve uzlaşma olanağı yaratılmıştır; iki bakan da bu konuda görevlen
dirilmiştir; ama, Danıştay devredışı bırakılmış olmaktadır. Tabiî, bu doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, uluslararası tahkimin Türkiye lehine sonuç vermesi fevkalade 
güç bir olaydır ve eğer böyle bir anlaşmazlık olursa, o zaman yabancı şirketlerin bağlı olduğu ül
keler sürekli olarak devreye girmekte; bu kargaşalıklar, siyasî baskı ve ekonomik baskıyı da 
beraberinde getirmektedir. 

Tasarıda, yabancı şirketlerin Türkiye'de haberleşmede daha etkin hale gelmesi için öngörülen 
başka maddeler de vardır. Örneğin, Telsimin, yabancı gerçek ve tüzelkişilere satılmasının önü açıl-
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maktadır; bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bulunan Telsimin yabancılara satıl
masının önü açılmaktadır. Örneğin, limanların mülkiyetinin devri dışındaki yöntemlerle özelleştiril
mesinde yabancı uyruklu kişilerin de yararlanmasının önü açılmaktadır. Biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, hem bu hükümlere hem de çalışanların işgüvencesinin ortadan kalkmasına ve de kazanıl
mış haklarının geri çekilmesine karşıyız. 

Sayın milletvekilleri, Türk Telekom Anonim Şirketi, herhangi bir haberleşme şirketi değildir; 
tüm telekomünikasyon altyapısına, yer, tesis, bina, makine gibi haberleşmenin temel tesislerine ve 
araçlarına sahip olan bir kuruluştur. O nedenle, bu kuruluşun yabancıların eline geçmesi fevkalade 
önemlidir. Telekomünikasyonun altyapısı söz konusu olduğunda, özelleştirmeyle rekabetin artması 
da beklenemez; çünkü, çok büyük değerlere ulaşan sabit tesisler söz konusudur ve takdir edersiniz 
ki, bu tür tesislerin her şirket tarafından ayrı ayrı kurulması söz konusu olamaz. Kaldı ki, Türk 
Telekom Anonim Şirketini tek başına bir şirket olarak düşünmek de gerçekçi değildir; çünkü, Türk 
Telekom Anonim Şirketi mobil telekomünikasyon şirketleriyle iç içedir ve söz konusu şirketler, 
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesiyle, Türk Telekomun yer, tesis, bina, altyapı ve imkân
larından ücret karşılığı yararlanmaktadırlar. 

Diğer bir deyişle, Türk Telekom Anonim Şirketi, büyük önem taşıyan, ülke savunmasını, 
güvenliğini, ekonomisini, sosyal yaşamını doğrudan ilgilendiren çok stratejik, fiilî bir tekeldir. Bu 
fiilî tekel, kamu elinde kalmalı ve yabancı tekele dönüşmemelidir. 

Türk Telekom Anonim Şirketine verilecek hiçbir bedel, böylesine yaşamsal öneme sahip olan 
bir tesisin karşılığı olamaz. Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketini eline geçiren bir yabancı şir
ketin, istediğinde, Türkiye'nin ekonomisini ve sosyal yaşamını çökertme olanağı vardır. 

Sayın milletvekilleri, eğer "yoktur" diyorsanız, o zaman, size, bu alanda çalışan işçilerle, sen
dikalarla ve meslek odalarıyla konuşmanızı öneriyorum; çünkü, onlar, size, bu bahsettiğim 
durumun nasıl mümkün olduğunu anlatacaklardır; bizim yaptığımız bir toplantıda, Cumhuriyet 
Halk Partili parlamenterlere çok net bir şekilde anlattılar. 

O nedenle, hükümeti tekrar uyarmayı görev biliyoruz ve her fırsatta tekrar tekrar uyarmaya 
devam ediyoruz, gerekli duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz; çünkü, aksi halde, büyük bir vebal 
altında kalacaklarını hatırlatmak istiyoruz. 

Biraz önce, Sayın Bakan, hangi tarihte ne kadar özelleştirmeye gideceklerini söyledi. Değerli 
arkadaşlarım, en büyük hata da, ne pahasına olursa olsun özelleştirme anlayışıyla hareket etmektir. 
En büyük hata da, falanca tesisi şu tarihte mutlaka satmak durumdayım, diye, kendi kendini bağ
lamaktır. 

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keleş. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, soru soracaktım. 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, oylamaya geçtik; bundan sonraki maddede sorunuzu sorabilir

siniz. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 406 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin 

sonunda yer alan "tâbidir" ibaresi "tâbi değildir" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Ankara Mil

letvekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Aynı zamanda sorunuzu da sorabilirsiniz Sayın Kepenek. 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim; ama, onu sonraya 

saklıyorum. 
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli izleyiciler; ben, görüşülmekte olan 

Telekom yasa tasarısının 3 üncü maddesi üzerine, CHP Grubu ve şahsım adına söz aldım; hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken bir hakkı teslim etmek durumundayım. Sayın bakanların ve kimi iktidar 
milletvekillerinin, konuşmalarında, CHP'yi, özellikle de 1930'lu yılların CHP'sini çok haksız yere 
suçladıklarını görüyoruz, biliyoruz; ancak, Sayın Bakanımız, biraz önce yaptığı konuşmada, 1950 
öncesi CHP'sinin çalışmalarının bu memleketin sanayileşmesinde gösterdiği başarıların hakkını tes
lim etti. Ben, buradan, kendisine çok teşekkür ediyorum, bir hakkı teslim ettiği için. 

Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan Telekomun tamamının satışıyla ilgili noktaya gelmeden 
önce, önemli bulduğumuz birkaç gelişmenin altını çizmek, aklımızı yoklamak zorundayız. 

Özelleştirme 1980'li yıllarda neden gündeme geldi, neden yapıldı? 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - 3 üncü maddeyi konuşuyoruz. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - 3 üncü maddeyi konuşuyorum. 
Bakın, üç temel gerekçesi vardı bunun; serbest piyasa koşullarını geçerli kılmak; ranta dayalı 

ekonomik yapıyı tasfiye etmek, yatırımları, istihdamı, üretimi artırmak, mülkiyeti halka yaymak ve 
zarar eden KİT'lerin devlet üzerindeki, bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek. Aradan geçen yirmi 
yılda görünen odur ki, bu hedeflerin hiçbirine ulaşılmıyor, daha çok rant yaratan bir ekonomi oluş
turulmuş bulunuyor, yatırım yapılmıyor, üretim yok. Mülkiyetin halka yayılmasından söz edilecek
ti; ortalıkta öyle bir şey yok. Biraz önce, Sayın Bakan kâr durumunu verdi. Telekom kârlı bir 
kuruluş; 2002'de 1,1 katrilyon, 2003'te de 2 katrilyon dolayında kârı var. Ancak, bu kuruluş, dev
lete kendisi katkı yaptığı halde, yükmüşçesine, satılmak isteniyor. 

Değerli arkadaşlar, burada bir noktanın altını çizmeden edemeyeceğim. Eğer mülkiyetin halka 
yayılması, eğer özelleştirme söz konusu olacaksa -ki, stratejik bir sektör olduğu için, biraz sonra 
geleceğim, biz buna karşıyız- neden -soru bu- Telekomun halka arz yoluyla yüzde 49'unun satılması 
yoluna gidilmemektedir? Halka arz anlayışı neden yoktur? Bizim görüşümüze göre, CHP'nin 
görüşüne göre, telekom stratejik bir sektördür ve bu nedenle en az yüzde 51'i kamunun elinde 
bulunmalıdır, kamu mülkü olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Coşkunoğlu, biraz önce bu kürsüden Almanya ve Fransa örneğini 
verdi. Ben, iki ülkeden daha örnek vereceğim: Belçika Telekomunun yüzde 5l'i kamunun elindedir, 
komşumuz Yunanistan'ın Telekomunun yine yüzde 5 l'i kamu malıdır. Peki, biz ne yapıyoruz? Yani, 
biz, Belçika'ya, Yunanistan'a, Almanya'ya, Fransa'ya göre çok gelişmiş bir ülke miyiz; neden 
kamunun elinde bu payı, bu mülkü tutup bu ülkenin gelişmesine, ileri gitmesine, teknolojide atılım 
yapmasına katkı yapmayı düşünmüyoruz, o noktaya geleceğim de, sizinle, genel kamuoyunda 
yaratılan çok yanlış bir havanın, bir tersliğin altını çizmek istiyorum, bunu iyi dinleyin: Bugün -
daha doğrusu yıllardır- gelinen noktada, ülkemizde, özelleştirmeye karşı çıkmak, vatan ihanetine 
eşit sayılmaktadır. Şimdi, böyle şey olmaz, hiç kimsenin, bir başkasının vatan sevgisini sor
gulamaya hakkı yoktur. TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi söz konusu olduğu vakit, Sayın Başbakan bile 
bürokratik oligarşiden söz edebiliyor. Bunlar yanlıştır. Bir yazar "Ankara'da Marksistler, Leninist-
ler, hainler özelleştirmeye karşı çıkıyor" diyebiliyor. 

Bakın, ben, bu kürsüden hiç kimsenin niyetini sorgulamıyorum, neden öyle kalem oynatıldığını 
tartışmıyorum; ama, demokratik hoşgörünün, söz söyleme hakkının, görüş bildirme özgürlüğünün, 
en azından, bizi suçlayanlar kadar bizim de hakkımız olduğunun altını çiziyorum ve bunu çok 
önemsiyorum. 

- 3 6 3 -



T.B.M.M. B : 100 10 . 6 . 2004 O : 4 

Kamuoyunda, özelleştirme karşıtlarını, hain, Moskova yanlısı, eski komünist, bilmem ne gibi 
nitelemelerle suçlamanın hiçbir mantığı, doğruluğu, geçerliliği olmaması gerekir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Öyle bir şey denilmiyor. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Yeni, bunu, hep birlikte reddetmek gerekir; çünkü, hak 

ve hukuk, söz söyleme özgürlüğü, hepimize lazımdır. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Rusya'da bile her şey özelleştiriliyor. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Siz de biliyorsunuz... 
Değerli arkadaşlar, biz, Telekomun yüzde 5 Finin kamu elinde kalmasını neden istiyoruz; şim

di bunun nedenine gelelim, bu çok önemli. Değerli arkadaşlar, çünkü, telekom stratejik sektördür. 
Türkiye, ekonomik ve toplumsal gelişmede bilim ve teknolojiye önem vermek zorundadır. 

Ben, bunu, bu kürsüde defalarca dile getirdim. Günümüzde yapılması gereken, Türkiye'nin bilim ve 
teknoloji yeterliliğini artırmaktır. Peki, bu nasıl olacak; burada, bir daha örnek vereceğim. 1930'lu 
yıllarda, Türkiye'de, dokuma üretmek önemliydi. Şevket Süreyya, şeker üretimini şöyle niteliyordu 
bir makalesinde: "Şeker istiklali ve 160 000 ton Türk şekeri." Şekerde bağımsızlık isteyen bir nesil
di o nesil. 

Şimdi, günümüzde, Türkiye'nin yapması gereken nedir; günümüzde, teknolojik yeterliliği 
kazanmak, teknolojiyi özümsemek, bu ülkenin gelişmesine katkı yapabilmek için, bugün, Tür
kiye'nin sahip olması gereken, örneğin, bilgisayar yongası yapabiliyor musunuz, çip yapabiliyor 
musunuz, cep telefonunu, bilgisayarı, yazılımı, donanımı kendiniz yapacak yeterliliğe sahip 
misiniz; temel soru budur ve bu soruya yanıt ararken, kamu-özel ayırımı yapmadan, mülkiyet tar
tışmalarına girmeden, hükümetin, önce, genel, makro, ülkenin ufkunu açacak, ileriye götürecek 
politikaları üretmesi gerekiyor; sonra, bu politikalar bağlamında, bunun altyapısını oluşturması 
gerekiyor. Ancak, üzülerek belirteyim ki, İktidar Partisinin bu bilince sahip olduğunu gösterecek 
hiçbir örnek yoktur, hiçbir gelişme görülmemektedir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye'nin beyin gücü, araştırma geliştirme personeli onbinde Her
dedir. Araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay yıllardır binde 6,4'tür. Şimdi, bunların yükseltil
mesinin yolu, Telekomun kârının önemli bir bölümünü bu alana ayırmaktır. Bunu yapmazsak ne mi 
olur; bunu yapmazsak şu olur: Bu alanda, Türkiye, bıçak sırtındadır; ya ileri teknolojiyi izleyecek 
kadar, o yeterliliği sağlayacak kadar, özümseyecek kadar ar-ge yatırımı yapacaktır ya da o geliş
menin tamamıyla dışına düşecektir, gerisine düşecektir. 

Şimdi, bu bıçaksırtı noktada, hükümetin, toplumun, hepimizin, gelişme için, Telekomun yüz
de 51'ine gereksinimimiz vardır. Türk mühendisinin, Türk insanının üretkenliğini artırmanın yolu 
buradan geçecektir, buradan geçmelidir. Peki, bu neden böyledir, özel kesim yapmaz mı; Sayın 
Bakan biraz evvel söylediler, özel kesim, günlük çıkarına bakar, aylık kârına bakar, haklıdır, doğ
rusu odur; on yıl sonra, onbeş yıl sonra, ülkenin üretkenliğinin ne olacağına, teknolojiyi alıp 
alamayacağına, o yeterliliği kazanıp kazanmayacağına bakmaz. Özel kesim, özel sermaye, haklı 
olarak bakmaz, o onun işi değildir; onu iş edinmesi gereken, hükümetlerdir, siyasî partilerdir, Mec
listir, bizleriz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, şahsınız adına da söz istediğinizden; buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, bugün, çok satan gazetelerden 

birinde, gıda teknolojisiyle ilgili bir haber var; Türkiye, dışarıdan aldığı yapay yağları kontrol etme, 
denetleme olanağını da giderek yitirmektedir. Niye yitirmektedir; çünkü, bu alanda çalışan 
laboratuvarlarını kapatmıştır, araştırma-geliştirme birimlerine yeterince destek vermemiştir, kadro 
ayırmamıştır, mühendislerini işsiz tutmaktadır ve ileri teknoloji ürünlerini denetleyemeden, denet
lemeden dışarıdan satın almaktadır; acı olan budur. 
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Eğer, bugün, markete gittiğimiz zaman, satın aldığımız gıda ürününün sağlığımıza ne kadar 
zarar vereceğini denetleyecek güçte değilsek toplum olarak, bu az gelişmişliktir, bu geri kalmışlık
tır, bunu hep birlikte reddetmeliyiz. Benim kaygım, benim korkum şudur: Yarın, bundan üç sene, 
beş sene, on sene sonra, teknoloji alanında, iletişim alanında, bilişim alanında da aynı duruma 
düşeceğiz; yani, bize satılan ürünlerin niteliğini anlama yeterliliğimizi, becerimizi, anlayışımızı ya 
da bilincimizi de yitirebileceğiz. Türkiye'yi bu yola göndermeyin. Bunun yapılması; yani, stratejik 
olan bu sektörün tamamının satılması ve devletin elinde araştırma geliştirmeye pay ayıracak 
olanağın kalmaması, bu ülkenin yıkıma sürüklenmesine yol açar; buna izin vermeyin. 

Değerli arkadaşlar, bir başka boyutu var bu işin, o başka boyut şudur: Eğer bir toplum, araştır
ma geliştirmeye yatırım yapamıyorsa, yapmıyorsa, o zaman, en ilkel, en basit, en gereksiz işleri de 
yabancılara yaptırmak zorunda kalıyor ve bunu çok pahalıya yaptırıyor; çok pahalıya teknoloji satın 
alıyoruz biz. Günümüzün sömürü noktası budur. Bu ülkenin, bu toplumun kaynaklarıyla, yurtdışın
daki başkalarının ürettiği, yarattığı, o beyinlerin üretimi, katmadeğeri yüksek olan o ürünler çok 
para vererek satın alınıyor ve bize yazık oluyor. Bu süreci hızlandıracak bir gidiştir bu Telekomun 
satılması. Buna izin vermemeliyiz. Bunun iktidarı muhalefeti yok; bu, ulusal bir bilinç sorunudur; 
bu, ulusal bir anlayıştır. Şimdi, siz, kendi mühendisinizi, kendi bilim insanınızı değerlendirmez-
seniz, ileri teknoloji ürünlerini hep dışarıdan satın alırsanız ne olur; şimdikinden çok daha kötü 
duruma gelirsiniz; yani, mühendisiniz çalışamaz; yani, bir başka şey olur; mühendislik fakül
teleriniz, üniversiteleriniz modası geçmiş hale gelir, yararsız hale gelir. Başka önemli bir şey daha 
olur, mal ve hizmet üreten özel kesiminiz, özel sektörünüz, araştırma geliştirmeye kendisi para ayır
madığı gibi, zaman ayırmadığı gibi, kaynak ayırmadığı gibi, devletin ayırmasına da engel olur, bunu 
da istemez, onu da dışarıdan alır ve sonuçta bu ülke, üretemeyen, satamayan ve sonuç alamayan bir 
duruma gelir. 

Şimdi, büyük başarı diye övündüğümüz ihracat artışı -ki, tamamı ucuz işçiliğe dayanıyor-
ilanihaye devam etmez; Çin'den daha ucuzu gelir; onun yerine, teknolojiye, üretime, bilime dayalı 
üretkenliği güçlendirmek zorundayız, ancak bunu yaparsak, hep söylüyorum, burada da söy
lüyorum, yalnız futbolla, güreşle değil -onlar da değerli işlerdir de- beynimizle de Avrupa'ya 
gideriz. Beyinle Avrupa'ya gitmenin yolu, beyne dayalı üretim yapmaktan geçiyor; bu da, 
Telekomun, özelleştirilecek yerde, en az yüzde 51'inin, tıpkı Yunanistan'ın yaptığı gibi, kamu elin
de tutulmasından geçiyor. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın Kepenek, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Tasarının gerekçesinin 4'üncü sayfasının alt kısmında diyoruz 

ki, eğer Telekomun yüzde 51 'ini değil de daha azını satarsak, hava parası ve başka nedenlerle kay
bımız yüzde 25 olacaktır. 

Ben, bu konuyu komisyonda da dile getirdim Sayın Bakan, bu yüzde 25'in bilimsel kaynağı 
bana iletilecekti, iletilmedi, herhalde iletilir; ama, başka bir şey söyleyeceğim. Eğer, şu anda sizin 
zihninizde açıklanabilecek bir Telekom fiyatı yoksa, bunun artı yüzde 25'ini, eksi yüzde 25'ini, 
kamuoyu, hepimiz nasıl hesaplayacağız? Dolayısıyla, şu fiyat meselesi üzerinde biraz daha açık
lama yaparsanız sevinirim. 

Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öktem. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Teşekkür ederim. 
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Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında Ulaştırma Bakanımız Sayın 
Binali Yıldırım ve biraz önce konuşan AKP Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Demir, Telekomda 
çalışan 63 000 kişiden sadece 1 000 kişinin kalifiye eleman olduğunu ifade etmişlerdir. Telekom 
çalışanları bana ulaştılar ve bu iddiayı kesinlikle kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Hangi kritere 
göre bu 1 000 kalifiye elemandan bahsediliyor ve hangi kritere göre geri kalanlar kalifiye değildir 
denilmek isteniliyor? Sayın Bakandan bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öktem. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, Türkiye'de özelleştirme kap

samına alınan kurumlara bir baktığınızda, sanki hepsi mezarlığa terk edilmiş. Son on yıldır özelleş
tirme kapsamında olan firmaların zararlarına bir baktığınızda, zararları katrilyonlara ulaşacak 
kurumlar var. Özelleştirme İdaresine geçen tüm kurumlarda, işletmeler, demek ki, işletme mantığıy
la yönetilmiyor ve ülkemizde çok büyük zararlar oluşuyor. Bu olguda, Telekomun özelleştirilmesi 
dediğimiz mantık, acaba, Özelleştirme İdaresine mi geçecek, bu kurumu Özelleştirme İdaresi mi 
özelleştirecek; yoksa, yine, yıllarca Özelleştirme İdaresinin kucağında kalacak bir bebek mi olacak
tır? 

Türk Hava Yollan, yıllardır özelleştirme kapsamındadır. Artık, ne olursunuz, Türk Hava Yol
larının, insanlara zulmeden, hizmet değil, onları ezen ve hizmet vermeyen bir kurum olmayı... 

Türk Hava Yolları da sizin kontrolünüzde... 13 merkez tamamen kapatıldı; 13 merkezin insanı, 
şu anda perişan halde ve hiç kimseye cevap vermiyorlar. 

Sayın Bakanım, 13 merkezin uçuşları bir günde durduruldu. Bu RC uçakları, acaba, bugüne 
kadar, hakikaten, çok mu tehlikeliydi? Bu uçaklar, çok tehlike arz ediyorduysa, bu kadar insan için, 
halk için, hakikaten, bu kadar tehlike arz ediyorduysa o zaman, niye bugüne kadar uçuruldu? Yani, 
daha önceki yöneticiler, acaba, bunu, bilerek mi yaptılar? Ben, bu hatları tamamen kapattım...Önce 
geçici, sonra belirsiz bir tarih... 

Acaba, Türk Hava Yolları, Türk Halkına hesap vermeyi ve açıklama yapmayı bir zül mü ad
dediyor? Onun için, Türk Hava Yolları da, özelleştirme kapsamına alındığı günden beri, halkına zul
meden, hizmet vermeyen bir kurum haline gelmiştir. Bu kapanan merkezlerin insanları, bazı il
lerimize, üç ay sonrasına uçak bulamıyorlar. Onun için, bu kurum da, acaba, aynı Türk Hava Yol
larına mı benzeyecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Bakanım, biraz evvel, bir sorum üzerine verdiğiniz cevapta, 

bir kurumun yeniden yapılandırılması için, Telekomun yeniden yapılandırılması için, şaibeli olan 
bir firmaya -1 995 000 dolar- 2 000 000 dolar ödüyorsunuz; ama, bir fabrikayı 1 100 000 dolara 
satıyorsunuz; bu küreselleşmeciler ile yerli işbirlikçilerinin kamu kaynaklarını talan etme anlayışına 
güzel bir örnek değil midir? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, soruları kısa kısa 

cevaplandırmaya çalışacağım. 
Önce Sayın Kepenek'in sorusundan başlamak istiyorum. Sayın Kepenek "hava parası olarak, 

yüzde 5 Tinin özelleştirilmesiyle birlikte yüzde 25 nispetinde hava parası alınacak ve değeri artacak; 
bununla ilgili bir çalışma var mı, bu neye göre yapılıyor" diye soruyor. Bu konu Plan ve Bütçe 
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Komisyonunda da gündeme geldi; doğrudur; biz, bunun cevabını hazırladık; ama, kendisine henüz 
iletemedik. Ben, bu vesileyle, bunun cevabını vermek istiyorum. Bu konuda, Amerika'da, New 
York Üniversitesinin kurumsal fınans şirket değerlendirmesi alanında tanınmış Aswath Damodaran 
isminde bir zatın çalışması var; 1980 ile 2000 yılları arasında "what is the vaule of control" adı al
tında bir çalışma yapmış. Buradaki çalışma sonuçlarına göre, bu peştamaliye, prim veya hava parası 
diye yönetim hakkının devriyle ilgili artış miktarının, bizim tahminlerimizin de üzerinde, ortalama 
yüzde 41 olarak gerçekleştiği çeşitli örnekleriyle ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili detaylar bende 
mevcut; Sayın Kepenek'e bunu takdim edeceğim. 

Sayın Öktem'in sorusuna cevap veriyorum. Doğrudur, Plan ve Bütçe Komisyonunda, biz, Türk 
Telekomun personel yapısıyla ilgili bilgi verdik; ama, hiçbir zaman "şu oranda personel kalifiye, şu 
oranda personel kalifiye değil" diye bir tanımlamaya gitmedik. Verdiğimiz bilgi, sadece, Türk 
Telekomun personel yapısının dağılımıyla ilgilidir. Bunu tekrar ediyorum; yüksekokul mezunu yüz
de 20, lise mezunu yüzde 43, ilköğretim mezunu yüzde 36 olmak üzere, toplam 60 600 civarında 
personeli var. Dolayısıyla, bunu neden orada dile getirmiştik; şunun için: Telekom gibi teknolojiyi 
yoğun oranda kullanan bu tip şirketlerde, yükseköğrenim mezunu, tercihen de yazılım, donanım bil
gisini haiz elektronik branşından, çok yoğunluklu personel olması lazım. Türk Telekomun bu 
konudaki eksikliğini dile getirdik; yoksa, personeli, herhangi bir şekilde ayınma tabi tutmak gibi bir 
niyet içerisinde olmadık. 

Sayın Aslanoğlu, konuyla ilgili olmamasına rağmen, özelleştirmede, maalesef, bugüne kadar 
başarılı olunamadığı ve Özelleştirme İdaresi mi özelleştirilmeli, Türk Telekommu özelleştirilmeli 
gibi bir kıyas yapmıştır. 

Tabiî, bu bağlamda, Türk Hava Yollarında yaşanan bazı şehirlerimize uçuşların durdurulmasıy
la ilgili konu da ifade edilmiştir. Bunlara katılıyoruz; ancak, bu seferleri durdurma nedeni tamamen 
teknik bir nedendir, RC tipi uçaklarda zuhur eden teknik bir nedendendir. Bunun, bu boşluğun özel 
şirketlerce doldurulması için ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu illerimize ve daha 
başka illerimize de bu ay sonu itibariyle uçuşlar başlayacaktır, ben bunun müjdesini veriyorum 
Sayın Aslanoğlu. 

Sayın Çetin'in sorusu: "Şaibeli bir firmaya 2 000 000 dolar ödüyorsunuz; ama, SEKA 1 000 000 
dolara verildi..." Bu konuda, dediğim gibi, bu Ernst Young firması, Arthur Anderson değil bu, Ernst 
Young and Rothschild firmaları. Ben, bunların şaibesi olduğunu bilmiyorum; yalnız, 2001 yılında 
bunlarla kontrat imzalanmış; tabiatıyla, devlette devamlılık esas; biz, bu kontratı yırtıp atamazdık. 
Onun için, bu konudaki yaklaşımları çok doğru bulmuyorum. 

SEKA'nın özelleştirilmesiyle ilgili konu da şudur: Üç sefer teşebbüs edilmiş; ama, gerekli talep ol
mayınca, son özelleştirme denemesinde de tek teklif çıkmış ve buna da verilmiş. Olay bundan ibarettir. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.17 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.23 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇO OĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 3 üncü maddesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

vardır ve madde kabul edilmiştir. 
Birleşime saat 20.25'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.25 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.26 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 4 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 4. - 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
Ek Madde 29.- Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi 

durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde 
çalışanlar ve kapsam dışı personelden, Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemeyenler ile 
Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun 
görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün 
içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesin
de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum 
ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. An
cak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen 
ödemeler Hazine tarafından karşılanır. 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kap
sam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördün
cü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında. Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri 
tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre 
belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca il
gili kamu kurum ve kuruluşlannca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine 
yapılacak artış oran ve/veya miktarlan uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam 
dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına 
göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu 
tarih için ücret ve diğer malî hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22 nci maddenin 
(a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldınlan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görev
lerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fık
rası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanları için 
belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca il
gili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine 
yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin al-
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tıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı 
cetvele tâbi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer mali haklar esas alınır. 

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tâbi kapsam dışı per
sonele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Nakledilen personelin önceden kıdem 
tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında 
dikkate alınır. 

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir 
yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın iş
veren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı nedenler
le kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 sayılı Kanunun 21 inci mad
desinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin 
yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21 
inci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler 
Hazine tarafından yapılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Millet
vekili Sayın İzzet Çetin; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 508 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerindeki görüşlerimizi belirt
mek üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabiî, 
Genel Kurulda sayın milletvekillerinin bulunmayışı da Telekomun özelleştirilmesi konusunda mil
letvekillerinin özgür iradelerinin oluşmadığını açıkça ortaya koymaya yetiyor. Herhalde, herkes 
burada mahcup mahcup oturma yerine kaytarmanın daha doğru olacağını düşünmüş. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Ne alakası var!.. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Yani, tasarıyı hazırlayanların bile tasarıya inanmadıklarının, bunun 

ülkeye bir yarar sağlamayacağının, çalışanlara bir yaran olmayacağını benimsemiş olmalarının 
somut göstergesi de Meclisteki tablo. Hiç kimsenin bu Meclisi bu şekilde çalıştırmaya da hakkı ol
maması gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 4 üncü madde kurum çalışanlarıyla ilgili hükümleri düzenlemektedir. 
AKP İktidarının pek çok icraatında olduğu gibi bu düzenlemesinde de olumsuzluğun aslan payı ne 
yazık ki yine çalışanlara çıkarılmaktadır. Çünkü, bu tasarıyla Türk Telekomda çalışanların iş güven
celeri yok edilmekte, hemen hemen tüm personelin kurumda kalıp kalmayacağı yönetim kurulunun 
insafına terk edilmektedir. 

Konunun özüne geçmeden önce, Türk Telekomun özelleştirilmeye başlanmasından bu yana, 
yani 1993-1994'lü yıllardan bu yana, on yıldan bu yana kurum çalışanlarının nasıl huzursuz edil
diğini sizlere anımsatmak istiyorum. 1995 yılında, yanılmıyorsam, Posta Telgraf ve Telefon 
İdaresinin (PTT) ayrılmasından sonra kurum çalışanlarına o zaman da, özellikle memurlarına... 
Tabiî, Anayasamızdaki kamu hizmetlerinin devlet memurları eliyle görüleceğine ilişkin hüküm 
değiştirilmiş ve memurlarımıza, isteyenlerin sözleşmeli statüye geçebilecekleri dayatılmıştı. O 
tarihte, çok iyi anımsıyorum- PTT'de çalışan memurlar -hemen hemen tamamına yakını- "acaba, 
sözleşmeliye mi geçsek yoksa kurumda mı kalsak, eğer sözleşmeliye geçersek bir yılın sonunda iş 
aktimiz feshedilebilir mi" diye, eş dost, bildik, tanıdık, bu konudan anlayan kim varsa, kapı kapı 
dolaşmışlardı ve aylarca, hatta, yıllarca huzursuz edilmişti. Ortalık sakinleştikten sonra, çalışanlar, 
bu kez, huzursuzluklarının başka bir noktada düğümlendiğini gördüler; sözleşmeli statüye geçme 
özendirilmek istendiği için, sözleşmeli statüye geçenler, kurumda çalışan memurlardan çok daha 
yüksek ücret almaya başladıklarında, güvence nedeniyle kamu yönetiminde, yani, memur statüsün
de kalanlar oldukça huzursuz oldular; pekçoğunun huzursuzluğu, halen devam etmekte. 
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Yine, 2000 yılı içerisinde, 4673 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu sefer, yeni bir durumla 
karşı karşıya kalmıştı kurum çalışanları. Mühendisinden teknik elemanına, teknisyenine, tek
nikerine, işçisine, odacısına kadar, kurum çalışanlarının tamamı, memur statüsünde olanlar, bu sefer 
1475 sayılı Yasaya tabi olarak çalışmaya zorlanmış ve yine, teknisyenlerin kurmuş olduğu Teknik 
Elemanlar Derneği, o günkü siyasal partileri kapı kapı dolaşarak durumlarının ne olacağını sormaya 
başlamışlardı. 

Şimdi, bakıyoruz, bu yasa tasarısında da, çalışanlar, yine huzursuz; çünkü, ek madde 29'a göz 
attığınızda, açıkça "22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kad
rolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsamdışı personelden, Türk Telekomda 
çalışmaya devam etmek istemeyenler ile Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlik
te bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse devir sözleş
mesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir" 
denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar büyük keyfilik olmaz. Yani, iktidara geldiğinizden bu yana, 
geçen süre içerisinde, kadrolaşma girişimlerinizi, çabalarınızı... Bırakınız, muhalefet partisi olarak 
bizim ya da duyarlı yurttaşlarımızın, bürokratlarımızın huzursuzluğunu, geçtiğimiz hafta TÜSİAD 
Başkanı bile kadrolaşma çalışmaları konusunda hükümetin dikkatini çekti. Burada da bu olacak 
diye düşünüyorum. 

Şimdi, ben, size bir örnek vereyim: BOTAŞ'ın denetimi sırasında gözüme ilişti, bir baktım; 
Diyanet İşleri Başkanlığında daktilo memuru, imam-hatip lisesi mezunu bir personel oradan alın
mış, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı unvanı ona uymadığı için müşavir olarak görevlendirilmiş. 
BOTAŞ'ta, 1981'de jeoloji mühendisliğini bitirmiş -ismini bile bilmiyorum, hiç tanıdığım birisi 
değil; ikisinin de ismini bilmiyorum- 1992'de hukuk fakültesini bitirmiş olan genel müdür yardım
cısı offa alınmış, iki sefer görevden alınmak istenmiş; ama, o günkü koşullarda görevden 
alınamayınca -belki alınmıştır şimdi- bütün yetki ve sorumlulukları, görevleri, o daktilo memuru, 
lise dengi okul mezunu, imam-hatip lisesi mezunu görevliye verilmiş. 

HACI BİNER (Van) - Telekomdan bahset... 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - İmam-hatiple ilgisi ne?! 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Şimdi, burada da bütün Telekom çalışanları huzursuz. Siz istiyor

sunuz ki, memurlar... Neye göre saptıyorsunuz; buradan okuyorum: Sadece, genel müdür ya da 
Telekom Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenler... Nedir keyfiyet; kimi uygun göreceksiniz, kimi 
uygun görmeyeceksiniz, ölçünüz ne, somut bir kriter koyabilmiş misiniz? Diğer özelleştirmelerde, 
istihdam yapısının değişmesi ya da ihtiyaç fazlası personelin bir başka kuruma nakledilmesine iliş
kin düzenlemeler vardı; burada böyle bir düzenleme de yok. 

Maddeyle, Türk Telekom hisselerinin satışı sonucunda, kamu payının yüzde 50'nin altına düş
mesi halinde personelin nakline ilişkin hükümler yeniden düzenleniyor. Kamu payı yüzde 50'nin al
tına düşmese dahi, burada, yönetim kurulunca gerekli görülen personelin başka kurumlara nakli ön
görülüyor, düzenleniyor; yani, tam bir keyfilik. 

Tasarıya göre, yine, özelleştirme gerçekleştirilmese bile, personelin tasfiyesi yapılmakta ve as
lî ve sürekli kadrolar dağıtılmaktadır. Bu durumda, Türk Telekomun kimler tarafından yönetileceği, 
bu yöneticilerin yasal güvencelerinin neler olacağı tasarıda boşlukta kalmıştır. Aslî ve sürekli görev
lerdeki personelin, yani, kurumu sevk ve idareyle görevli personelin de başka kurumlara naklinin 
öngörülmesi, kurumdaki kamu payının temsilinde sıkıntılara yol açacaktır. Yine, kamu payı yüzde 
50'nin altına düşse dahi, bu paylar nasıl temsil edilecektir? Bu yasadan sonra, kurumda çalışmak is
temeyenler başka kurumlara nakledilecekler; ölçüsünü biraz evvel söyledim; keyfilik; yani, bizden 
olan, bizden olmayan... Ancak, çalışmak isteyenlerin ise, bu istekleri tek başına yeterli olmayacak, 
bu konuda yönetim kurulu karar verecek. Yönetim kurulu hangi kriterlere göre karar verecektir?! 
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Önceki sözleşmelerde nakle tabi personel konusunda istihdam yapısının değişmesi ve ihtiyaç faz
lası olma koşulu varken, burada, bu kriterin yerine, yönetim kurulunun iradesi devreye girmiştir; bu 
konuda keyfîliği önleyecek hiçbir kurala yer verilmemiştir. Bu, çalışanların kişiliklerinin erozyona 
uğramasına neden olacak, çalışanlar hem birbirinden kuşku duymaya başlayacak hem de iktidara 
yakın olma hevesi içine girecekler; belki de, o kurumda çalışmak için, gerçek kimliklerinin dışın
da, yine eş dost peşinde koşarak devlet kapısında torpil aramaya başlayacaklardır. Bu durumda, 
kurumun içi çok rahat bir şekilde boşaltılabilecektir. Boşalan kadrolara iş mevzuatına tabi atama 
yetkisi de yönetim kurulundadır, hem de kamu payı yüzde 50'nin altına düşmese bile. 

Değerli arkadaşlarım, burada, insanın aklına ister istemez bir soru geliyor: Bu kanunla, yandaş
lara ve partililere bir geniş istihdam alanı ya da kadrolaşma alanı mı yaratılmak isteniliyor? 406 sayılı 
Kanunun ek 29 uncu maddesiyle düzenlenen, kurumda çeşitli statülerde çalışan personelin başka 
kurumlarına nakline ilişkin hükümler değiştirilerek, 4046 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmek
tedir. Bu düzenleme yapılırken, personelin kazanılmış hakları yok sayılmıştır; çünkü, ek madde 29'a 
göre, başka kurumlara gönderilecek personele ödenecek aylık ve tazminatlarla ilgili hükümler ile 
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek aylık ve tazminatlara ilişkin hükümler bir
birinden farklıdır. Bu düzenleme, kurum personelinin kazanılmış haklarının aleyhine düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, özelleştirme yandaşları, şimdiye kadar, hep, özelleştirmenin yeni iş 
alanları yaratacağını, istihdamı artıracağını, yatırımın artacağını, işsizliğin azalacağını söyleyegel-
diler; ama, durumun öyle olmadığı, bu düzenlemenin içinde gizli; yani, kurum çalışanları, her 
halükârda huzursuz edilecek, başka kurumlara gönderilmek için Devlet Personel Başkanlığına lis
teleri gönderilecek, keyfîlik içerisinde onlara yer bulunmaya çalışılacak. 

Burada dikkatimi çeken bir başka konu, şimdiye kadar, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
uyarınca, işinden olanlar açısından, Özelleştirme Fonundan karşılanan ödenekler burada hazineye 
yıkılıyor. Bunun amacının ne olduğunu da anlayabilmiş değilim. 

Ayrıca, AKP olarak siz, geçtiğimiz yıl kamu kesiminde imzalanan sözleşmelerle, 1980'lerden 
bu yana özelleştirme mağduru olan işçileri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğinize 
ilişkin bir düzenlemeyi imza altına aldınız; Hak-İşle, DİSK'le, Türk-İşle yapılan sözleşmelerde bu 
metin var. Özelleştirme mağduru binlerce işçi, kapı kapı dolaştı, belki hepinizin kapısını aşındırdı; 
aylarca, Türk-İşte, aç susuz yattılar kalktılar. O konuda, önce, onları, yeni bir yasal düzenleme 
yaparak diğer kamu kuruluşlarına, -57 nci hükümet döneminde olduğu gibi- yerleştireceğinizi söy
lediniz; aradan bir yıl geçti, önerinizi geri çekip, bunu Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleş
tireceğinizi söylediniz. Yine aradan dört ay geçti, 20 bakan bir araya gelip, ne hikmetse, o karar
nameyi imzalayıp, işlerlik kazandıramadılar. Şimdi, sayıları muhtemelen 4 000 - 5 000 civarında; 
ama, giderek artacak bu özelleştirme mağdurları da sizin, hükümet olarak kapınızda ve çözüm bek
liyor; ama, her gün onları oyalamaktan herhalde zevk alıyorsunuz. Çünkü, birbuçuk yıldan bu yana 
4 600 işçinin, özelleştirme mağdurunun sorununu çözemediniz; şimdi de Telekomda çalışan binler
ce kişiyi bu şekilde huzursuz ederek, özelleştirmenin ne kadar acı sonuçlar doğurduğunu onlara 
yaşatıyorsunuz; ama siz hâlâ anlamamakta direniyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme çabalarının, çalışmalarının içerisine girmiş ve bu işten yarar 
görmüş bir tek ülke yok. Özelleştirme, deminki konuşmamda da söyledim, kamuyu küçültelim, 
devlet üretimden elini çeksin diyerek gerçekleştirilmek istenildi; ama bu istek pek çok ülke tarafın
dan reddedildi. Bakınız, Japonya, Endonezya, Güney Kore gibi ülkeler, IMF'nin direktiflerine 
boyun eğmedikleri için bugün ülkelerini hızlı bir şekilde kalkındırdılar ve bugün IMF'yi pek çok ül
ke reddediyor; çünkü, IMF politikalarının hiçbir ülkeye yararı yok. Bu uyguladığınız özelleştirme 
politikaları, heveslendiğiniz, stratejik kurumlan yok pahasına satma politikaları hem devletimizi 
hem yurttaşlarımızı hem çalışanlarımızı fakirleştirirken, bir avuç yerli yabancı tekelci sermayeyi, 
çokuluslu şirketi mutlu edecektir. 
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Bakınız, zamanım daraldı; ama, Başkanın izniyle, 1990'ların başında IMF'deki görevinden is
tifa eden Granadalı ekonomist Davison Budhoo ne diyor IMF için: "IMF'nin görevi yoksul ülkeler
deki ekonomi olaylarının, Batının gelişmiş ekonomilerinin yararına olacak biçimde yönlendirilmesi 
ve yönetilmesidir. IMF'ye göre, bir ülkenin büyümesi için halkın unutulması gerekir." Tıpkı, sizin 
halkı unuttuğunuz gibi! 

IMF ve Dünya Bankası yeni bir uluslararası mafyadır, her türlü rüşvet, yolsuzluk ve bunun gibi 
usullere başvurur. IMF, birkaç ülkede bazı temel istatistikî endekslere yanlış değerler verir. Bu sah
tekârlığının amacı, o ülkede yıkıma yol açan ekonomik önlemlerin gerekliliğini kanıtlamaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Böyle yanlış istatistikler ortaya çıkınca yorum yapmazlar ve sorumluluk kabul etmezler. IMF, 

ayrıca, köleleştirdiği hükümetlerle işbirliği yaparak, politikalarına karşı çıkmaya cüret eden insan
ları bastırma yoluna gider ve demeçleriyle kamuoyuna IMF'nin hoşuna gitmeyen bir imaj çizen 
kişilere karşı baskıcı önlemler alınmasını istemekten çekinmez. IMF'nin yapısal uyum programını 
reddederek IMF'nin iradesine karşı gelen bir ülke, derhal uluslararası alandan tecrit edilir ve baskı 
altına alınır. Son yıllarda bu kaderi paylaşan ülkeler arasında Nijerya, Brezilya, Trinidat, Tanzanya, 
Zambiya, Peru sayılabilir. Şimdi, sayenizde Türkiye de oraya giriyor! 

Değerli arkadaşlarım, Telekom, gerçekten, büyüklüğü itibariyle, dalında, dünyanın en büyük 
13 üncü kuruluşu. Yıllarca, böyle bir kuruluş 30 milyar dolar eder, 25 milyar dolar eder, 20 milyar 
dolar eder, o günkü dışborçlanmız kapanır, ülke borçtan kurtulurdu diye kamuoyunda müthiş bir 
manipülasyon yapıldı. Şimdi de, değeri 3-5 milyar dolar dolayında diye, ayrıca da, kamu hizmeti 
görmüyor diye, bu hizmetler kamuya gerekli değildir diye antipropagandalarla, özelleştirmeyi al
layıp pullayıp halkımıza yutturmaya çalışıyorsunuz. 

Stratejik kuruluşlara bu ülkenin her zaman ihtiyacı var. Üretimden koparılmış olduğumuz bir 
dönemde, bırakınız stratejik kuruluşları, üretim yapan her türlü kamu kurum ve kuruluşuna ih
tiyacımız var. Bu ülkenin, yeni iş alanları açmasına, yatırımlar yapmasına, kamunun yeni alanlarda 
yol göstericilik yapmasına ihtiyaç var. 

Telekomun özelleştirilmesinden vazgeçelim ve işsizliği, istihdamı çözme çabası içerisine 
girelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Borçları, üreterek ödeyebiliriz, mirasyedi gibi satarak ödeyemeyiz. 
Demin söyledim, uyguladığınız politika, borcu borçla kapatma ya da elde avuçta ne varsa sat

ma politikasıdır. Bütün bunları satsanız bile, borçlarınızı kapatmaya yetmeyecektir. Onun için, 
ekonomi politikalarınızı gözden geçirin, halkı unutmayın diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Buyurun Sayın Kepenek. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanımdan iki sorum 

olacak. 
Birinci soruma yazılı yanıt verebilirler; sorum şu: Hükümetiniz döneminde özelleştirme 

sonucu kaç çalışan -işçi ya da memur- işsiz kalmıştır ya da emekliye sevk edilmiştir? 
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İkinci sorum şudur: Telekomun satılması sonucu kaç çalışan işsiz kalacaktır? Sizin, Bakanlık 
olarak tahmininiz nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Birinci soruyu, Sayın Kepenek'in de ifade ettiği gibi, yazılı olarak cevaplandıracağız, zaman 

alacak bir soru. 
"Türk Telekomun özelleştirilmesi sonucu kaç kişi işsiz kalacak?" Hiç kimse işsiz kalmayacak 

Sayın Kepenek. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Bu alkışlanır Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Hiç kimse işsiz kalmayacak. Ben, 

burada, bunu kamuoyuna ve sizlere ifade ediyorum. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Nasıl yapacaksınız Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Efendim, kimsenin gelecekle ilgili 

garantisi yok; ömürboyu iş dünyanın hiçbir yerinde yok. Emekliliği gelen emekli olacak, beğen
meyen başka yere gidecek, yanlış iş yapan da tabiî ki, işinden olacak. Olay, bu kadar basit. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi... 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yoklama yapılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - İsmini okuduklarım lütfen otursun. 
Sayın Anadol, Sayın Baratalı, Sayın Kaptan... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, usule riayet edin lütfen. Yoklama istemi düştü. 

Arkadaşlar 20 kişi olacak ve ayağa kalkacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen... 
Sayın Koç, Sayın Erdem, Sayın Keleş, Sayın Akıncı, Sayın Yıldırım, Sayın Gülçiçek, Sayın 

Kart, Sayın Çetin, Sayın Arz, Sayın Parlakyiğit, Sayın Okuducu, Sayın Güler, Sayın Diren, Sayın 
Özcan, Sayın Aslanoğlu, Sayın Tamaylıgil, Sayın Öktem. 

II. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yarım saat verin Sayın Başkan, evden gelecekler. 
BAŞKAN - Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini 

rica ediyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara 

veriyorum. 
Kapanma Saati: 21.01 

- 3 7 4 -



T.B.M.M. B : 100 10 . 6 . 2004 O : 7 

YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.13 

BAŞKAN : Başkanveküi Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu 
açıyorum. 

508 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin oylanmasından önce yapılan yoklamada 
toplantı yetersayısı bulunamamıştı; bu nedenle, birleşime ara vermiştik. 

II. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Şimdi, tekrar yoklama yapacağız. 
Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan bu yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamamış

tır. 
Bu sebeple, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet eski 

Bakanı Recep Önal haklannda kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
raporunu, sözlü soru önergelerini ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 15 Haziran 
2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.19 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, sokak çocuklarının ailelerinin istihdamına iliş

kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2541) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan somların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Halen pek çok çocuk çeşitli nedenlerle sokakta yaşamaktadırlar. Bu nedenlerin başında 
işsizlik nedeniyle ailelerin çocuğa bakamaması gelmektedir. Bu çocukların evlerine geri 
dönmelerinde ebeveynlerinin iş olanağına kavuşmalan önemli rol oynayacaktır. Konuyla 
ilgili olarak İŞKUR aracılığı ile bu çocukların ailelerine yönelik istihdam projeleri 
geliştirmekte misiniz? Eğer geliştiriyorsanız bu projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Halen geliştirmiyorsanız ilerisi için bu tur projeleri planlarınıza almayı düşünür müsünüz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00mo-^0 
KONU: Yazılı Soru önergesi n j HAZİRAN 7SH 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : 11.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5555 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Prof. Dr. Gaye ERBATUR'a ait 7/2541 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Çalışan ve sokakta yaşayan çocuklann ailelerinin istihdamına yönelik olarak 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu Türkiye iş Kurumu tarafından Uluslararası Çalışma 
Örgütü/Çocuk Emeğinin Kullanılmasının Sona Erdirilmesi Uluslararası Çalışma Programı 
(ILO/İPEC) çerçevesinde; İzmir'de Seçilen Sınai Meslek Dallarında 2003 Yılı İtibariyle 
"Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi" başlatılmıştır. 

İŞKUR tarafından hedef kitle tespit edilerek ve işgücü piyasasının ihtiyaçları da 
dikkate alınarak, çalışan çocuklara ve ailelerine iş sağlanmadan çocuklann 
çalıştırılmasının önlenemeyeceği gerçeğinden de hareketle, Bakanlığımız İş Teftiş İzmir 
Grup Başkanlığı ile anılan Kurum arasında yapılan protokol çerçevesinde aşağıda 
belirtilen iş gücü yetiştirme kurslan düzenlenmiştir 

Türkiye Tekstil Hazır Giyim Deri Sanayi Teknoloji ve Tasanm Araştırma Geliştirme 
Vakfı ile yapılan işbirliğiyle açılan Konfeksiyon İşçiliği kursuna 113 kişi katılmış olup, 
bunlardan 73'üne istihdam imkanı sağlanmış; Pehlivanoğlu Marketçilik ile yapılan 
işbirliğiyle de açılan Kasiyerlik, Reyon Görevlisi ve Şarküteri Görevlisi kurslarına toplam 
60 kişi katılmış olup, bunlardan 18'ine istihdam imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, 
Ayakkabıcılar Odası ile yapılan işbirliği çerçevesinde açılan Sayacılık Kursuna ise 14 kişi 
katılmıştır. 

Çalışan çocuklann, bu kurslara katılan işsiz ailelerine günlük cep harçlığı olarak 
5.000.000.-TL. verilmiş ve kurslara devam etmeleri sağlanmıştır. 

Yukanda da belirtildiği üzere, kurslar sonunda başanlı olan 91 katılımcının işe 
yerleştirilmeleri suretiyle, ailelerine sürekli gelir sağlanmış, bu ailelerin çocuklarının 
çalıştırılmaları önlenmiş ve çocuklann okula yönlendirilmeleri temin edilmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği'nin hibe katkılanyla, İŞKUR tarafından oluşturulan 
Aktif İşgücü Projesi kapsamında hedef kitleye yönelik benzer kursların açılması 
beklenmektedir. Bu konuda sivil toplum kuruluşları, sosyal taraflar ve diğer kar amacı 
gütmeyen Kurum/Kuruluşlann proje üretmeleri gerekmekte, üretilen ve Kuruma intikal 
ettirilen projeler de değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. z , , ^ ^ 

( Murat BAŞESGIOĞLU 
Bakan 
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2. - Bilecik Milletvekili Yaşar TUZÜN'ün, Bilecik İlinin SSK Hastanesi ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/2589) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Murat 
BAŞESGİOGLU tarafından yszilı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. / / 

/ / ^ a ş a r T Ü Z Ü N 
// Bilecik Milletvekili 

//TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

SORU 1- Bilecik ilimiz; Sosyal Sigortalar Kurumunun nüfus oranına göre SSK 
sayısının illere göre sıralamasında 7.sırayı alarak en fazla üyesi bulunmaktadır. 
SSK'nın ilimizde SSK Hastanesi mevcut değildir her türlü alt yapısı hazır 
olmasına rağmen halen SSK Dispanseri olarak hizmet vermektedir. 

Mevcut dispanserin 50 yataklı SSK Hastanesine dönüştürülmesi için 
çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Böyle bir çalışmanız var ise Bilecik halkı ne zaman SSK hastanesinden 
yararlanacaktır? 

SORU 2- İlimizde Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olup heyet raporuna 
ihtiyacı olan emekli veya çalışanlar Eskişehir veya Bozüyük SSK Hastanesine 
gitmek zorundalar buralara gidip heyet raporu almak* En az 1 hafta 15 
gün sürmektedir, bu da hem süre açısından hem de ekonomik açıdan bölge 
insanımızı zor durumda bırakmaktadır. 

Devlet Hastanelerinden alman heyet raporlarının kabul edilmesi 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
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TC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0.12.00.00730MSMİ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi « 7 flMİRAN 7004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 18.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5613 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'e ait 7/2589 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1- Bilecik ilinde Kuruma ait bina dispanser olarak inşa edilmiş olup, Kurum 
teknik elemanlarınca binada yapılan inceleme sonucu, söz konusu tesisin 
hastaneye dönüştürülmesinin teknik açıdan mümkün olamayacağı görüşüne 
varıldığından dispanser binasının hastaneye dönüştürülmesi ile ilgili herhangi bir 
çalışma yapılamamıştır. Binanın yataklı tesis olarak kullanılması ancak, tesisin 
bulunduğu arsaya hasta bloğu inşa edilmesi ile mümkün olabileceğinden bu 
husus göz önünde bulundurularak dispanser binasının yanına 50 yataklı hasta 
bloğu inşa edilmesi konusu Kurum Yatırım Programı Tekliflerini Hazırlamakla 
Görevli Komisyonu'nda görüşülerek tekliflere dahil edilmesi yönünde çalışma 
yapılmış ise de, Başbakanlığın 2002/4 sayılı Genelgesinde "Kurumlar, Yatırım 
Programı Tekliflerine, zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla 
sürecek yeni proje teklifinde kesinlikle bulunmayacaklardır." Talimatının yer 
alması nedeniyle hastane yapılması konusu Yatırım Programı Tekliflerine 
alınamamıştır. 

2- Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı arasında 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan Sağlık 
Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanım 
Protokolü'nün Bildirim başlığı altında belirtilen 17 nci maddesi ile tüm sağlık 
tesislerine dağıtımı yapılan 27.01.2004 tarih, 10795 sayılı XVI-1 Ek Genelge'nin 
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde Uygulama 
başlığı altında belirtilen 2,1 ve 5 inci maddelerinde; 
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"Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde görevli hekimler tarafından bu 
tanımlamalara uygun olara düzenlenmiş 20 günü aşmayan raporlar, SSK sağlık 
tesislerince verilmiş raporlar gibi işlem görür. Yirmi güne kadar olan raporların, 
hastalık ödemesine ilişkin mevzuat gereği, 10 gün sonu kontrol ve ikinci 
muayenede zorunlu görülmesi halinde ikinci bir 10 günlük rapor ile iki seferde 
verilmesi ve uygun evrakın tanzimi gerekmektedir. 20 günü aşan raporlar için 
Sağlık Kurulu Kararı gereklidir. Bakanlık hastanelerinin sağlık kurullarınca 6 aya 
kadar verilen istirahat raporları SSK Hastanelerince verilen raporlar 
hükmündedir. Ancak, sigortalının çalışma gücünün en az 2/3'sini yitirmiş 
olduğuna dair raporlar ile katkı payı alınmayacak hastalıklar ve ilaçlar için 
düzenlenecek raporlar mutlak surette SSK sağlık tesislerinde verilecektir. Sağlık 
Bakanlığı yataklı sağlık tesislerinde protokol hükümlerine göre SSK mensuplarına 
tanzim edilen raporlar ve işbaşı belgelerinde baştabiplik onayı ve mührü 
gereklidir." Hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu maddenin değişikliği hakkında herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Bu durumda, Bilecik ilinde bulunan sigortalılar Sağlık Bakanlığı tesislerinde 
görevli hekimlerden uygun evrakları tanzim ederek 10 gün sonu, kontrol şartıyla 
20 gün, Sağlık Kurullarında ise 6 aya kadar istirahat raporu alabilirler. Bu raporlar 
Kurum Hastanelerince verilen raporlar hükmündedir. 

Ancak, maluliyet raporları (çalışma gücünün en az 2/3 sini yitirmiş olduğuna 
dair raporlar) ile katkı payı alınmayacak hastalıklar ve ilaçlar için düzenlenecek 
raporların mutlak surette Kurum sağlık tesislerinde verilmesi gerektiğinden 
sigortalı ve hak sahipleri için sözkonusu Sağlık Kurulu Raporları Bilecik ilimize en 
yakın Kurumun Bozüyük Hastanesi veya Eskişehir Hastanesince 
düzenlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ / M u r a t BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 
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3. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, ülkemizden geçiş yapan TIR'lara, 
- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılan bir tebliğe, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2593, 2594) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından, yazılı olarak 
yanıtlanması konusunda, gereğini bilgilerinize arz ederim 

Saygılarımla. s~7/\ /OJ 

D^majrDEĞ(?RLf 
Amcarîp/lillet/ekili 

Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak'üzere, stratejik geçiş 
noktalarının merkezinde bulunan ülkemizin, pek çok yasa dışı mal ve ürünün 
taşınmasında, alınan ciddi önlemlere rağmen, geçiş noktalarından biri olarak 
kullanılmaya çalışıldığı bilinmektedir. 

Basınımızda son zamanlarda yer alan haberlerde, gümrük kapılarımızda 
meydana gelen bu tür olayların yer aldığı görülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Mersin ve İskenderun üzerinden, Nahçıvan' a gönderilen 200 TIR'ın, yurt 
dışına çıkış yapmadığı, taşıdığı malzemenin menşei ve ihtivasının bilinmediği 
iddiaları doğru mudur? 

2- Doğru ise, söz konusu TIR' (arla ilgili bu güne kadar hangi işlemler 
yapılmıştır? Bu işlemlerin sonucunda hangi noktaya gelinmiştir? 

3- Kuveyt plakalı olan ve şoförlerinin Suriye uyruklu olduğu belirtilen, İki TIR'ın 
Hatay'ın Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptığı ve bu TIR'ların gümrük 
kayıtlarında 15 ton sünger taşıdıkları beyanına rağmen, Ukranya ya geçmek üzere 
Zonguldak gümrüğüne geldiğinde, yapılan kontrolde boş olduklarının görüldüğü ve 
bu nedenle bu iki TIR'a el konulduğu iddiaları doğru mudur? 

4- Doğru ise, bu TIR' lann akibeti ne olmuştur? Konuyla ilgili olarak bu güne 
kadar yasal mevzuat çerçevesinde ne gibi işlemler yapılmıştır? 

5- Terörün Dünya gündemine oturduğu ve ülkemizde de istenmeyen olaylara 
yol açtığı bir dönemde, Türkiye'de düzenlenmekte olan uluslararası etkinliklerinde 
sıklığı düşünüldüğünde, ülke güvenliğini tehdit edecek malzeme taşıma olasılığı da 
bulunan ve bahse konu olan TIR' lann, sınırlarımızdan girişi ve ülkemizde bu kadar 
rahat dolaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 06.05.2004 

DıvZ^heyir AMBER 
^fifatay Milletvekili 

1- 19.04.2004 Tarih, 7135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Dış Ticaret 

Müsteşarlığı tarafından çıkarılan "Bazı çeltik ve pirinç türlerinin ithalatında 

tarife kontenjanı uygulamasına ilişkin tebliğ"de açılan tarife kontenjanının 

dağıtımının 01 Eylül 2003 tarihinden itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

Müdürlüğü'nden çeltik veya pirinç alan firma, kurum ve kuruluşlara yapılması 

karan alınmıştır. Bu tebliği neden 01 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere ve sadece hazırladınız? 

2- Bu şekilde önceden bu yasağın çıkacağım bilen firmalar yüksek oranlarda 

stoklar yaparak aşın kâr etmişlerdir. Bu sizce serbest piyasa koşullarına uygun 

mudur? Haksız rekabet yaratmıyor mu? 

3- Bu tebliği, yemden gözden geçirerek, mevcut haksız rekabet ve kazanç 

ortamım ortadan kaldıracak şekilde 01 Mayıs 2004 tarihinden itibaren 

uygulamaya koymayı düşünür müsünüz? 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.01.03 
KONU: Soru önergeleri 0 9 . 0 6 . 0 4 * 3 2 4 3 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 18.05.2004 tarih ve 5613 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazılan konusu, Ankara Milletvekili Sn. İsmail Değerli ve Hatay 
Milletvekili Sn. Züheyir Amber tarafından tevcih edilen soru önergelerinin cevaplan 
ilişikte sunulmaktadır, 

Bilgilerine arz ederim. 

Kttrşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili İsmail Değerli'uin "ülkemizden geçiş yapan TIR'UmT 
ilişkin 7/2593 esas no'lu, 5624/19013 evrak kayıt no'lu yazılı sorn önergesine verilen 
cevap: 

1-2 15.10.2002 tarihinden itibaren TIR işlemleri için bilgisayarlı gümrük 
idarelerinde otomasyona geçilerek merkezi takip sistemine geçilmiştir. 15.10.2002-
28.02.2004 tarihleri arasında Mersin Gümrük Müdürlüğü'nde işlem gören TIR karne 
sayısı 11112 olup 1 adet karne dışında artan giriş veren karne bulunmamaktadır, bunun da 
takibi devam etmektedir. İskenderun Gümrük Müdürlüğünde aynı tarihlerde işlem gören 
TIR karne sayısı 941 olup artan giriş veren TIR karnesi, diğer bir ifadeyle takibe geçilecek 
TIR karnesi bulunmamaktadır. 

Ayrıca, TIR karneleri himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük 
Sözleşmesi kapsamında TIR taşımalarında anılan Sözleşmenin 1 no.lu ekinde gösterilen 
örneğe uygun TIR karnesi kullanılmaktadır. Söz konusu belgede, eşya tanımına ilişkin 
bölümler bulunmakla birlikte eşyanın menşe ve kıymeti ile ilgili bilgiler mezkur belgede 
yer almamaktadır. 

Diğer taraftan, mezkur soru önergesinde çıkış yapmadığı belirtilen 200 TIR ile 
ilgili iddiaların hangi yıllan kapsadığı anlaşılamamakla birlikte TIR sistemi kapsamında 
yapılan taşımalarda bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, anılan soru önergesinde 
kastedilen 1999 yılında muhtelif gümrük idarelerinden Nahçıvan'a gönderilmek üzere 
Dilucu Gümrük İdaresi'ne transit beyannamesi ile sevk edilen motorinin yurt içinde 
bırakılması ise, söz konusu olaylar hakkında 18 Sonışturma »Raporu; (ek Şomştûraıa 
Raporları dahil), 8 Basit Rapor, 1 İnceleme Raporu, 3 Teklif Raporu olmak üzere toplam 
30 Rapor tanzim edilmiş; kusurlu oldukları tespit edilen çeşitli kişiler ve firma yetkilileri 
ile araçlar hakkında 1918 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde takibatta bulunulması için 
Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmiştir. Ayrıca, bahse konu raporlar idari açıdan 
yapılması gereken konularda gereği için ilgili birimlere iletilmiştir. 

3-4 Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü'nden 31.01.2004 tarihinde yurda giriş işlemi 
yapılarak Zonguldak Gümrük Müdürlüğü'ne sevk edilen XB39820441 ve XE39820442 
no.lu TIR karneleri ile ilgili olarak, araç içerisinde TIR karne ve ekli belgelerde sünger ve 
ayakkabı temizleyicisi olarak beyan edilen eşyaların yapılan fiziki muayenesinde aracın 
tamamen boş olduğunun tespiti üzerine konu ilgili gümrük müdürlüğünce 13.02.2004 
günlü 1148 ve 1149 sayılı müdahale müzekkeresiyle Zonguldak Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na intikal ettirilmiştir. 

Adı geçen Başsavcılığın 25.02.2004 tarihli 2004-687 sayılı ve 01.03.2004 tarihli 
2004-688 sayılı yazılarında yapılmakta olan hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere 
bahse konu olayla ilgili soruşturma yapılarak olayda kasıt ve ihmali bulunan görevliler var 
ise tespit edilip haklannda yetkili Cumhuriyet Başsavcıhğı'na suç duyurusunda 
bulunulması istenildiğinden konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere Gümrük 
Kontrolörü görevlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, söz konusu TIR karnelerine isabet eden gümrük vergi ve resimleri 
ile ilgili olarak TIR Sözleşmesi'nin 8/7 inci maddesi gereğince öncelikle ilgili taşıyıcı 
firmasına tebliğ edilmek üzere 02.03.2004 tarihli 1979 ve 2187 sayılı yazılanınızla Ankara 
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden tahakkuk düzenlenerek gönderilmesi istenilmiş; 
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Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmtidürlüğü'nün 18.03.2004 tarihli 4985 ve 4986 sayılı 
yazıları ekinde alınan XB39820441 no.lu TIR karnesine isabet eden 1.817.890.000 TL ve 
XE39820442 no.lu TIR karnesine isabet eden 2.008.298.000 TL gümrük vergi ve 
resimlere ait tahakkuklar 29.03.2004 tarihli 3026 ve 3027 sayılı yazılarımızla Kuveyt 'de 
yerleşik "AL-SARAFA TRADING EST KUWAIT- S H U W A I K H adresine tebligat 
çıkartılarak ödenmesi istenilmiş; ancak, tebligatımız iade edilmiştir. Bunun üzerine 
14.05.2004 tarihli 4602 ve 4603 sayılı yazılarımızla gümrük vergi ve resimlerinin kefil 
kuruluş nezdinde takibe geçilmesi için Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne 
talimat verilmiştir. 

Yine aynı firmanın XF29820451 no.lu TIR karnesi ile Cilvegözü Gümrük 
Müdür lüğü 'nde giriş işlemi yaparken yapılan muayenesi sonucunda TİR karnesinde 17250 
kg odun kömürü olarak beyan edilmesine karşın 3100 kg odun kömürü, beyan harici 
olarak da 21.250 kg. siyah çay bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Cilvegözü Gümrük 
Müdür lüğü 'nde TIR aracına ve eşyaya el konularak 02.04.2004 günlü, 7482 sayılı 
Müdahale Müzekkeresi ile Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuş; aynca 16.04.2004 günlü 3750 sayılı dağıtımlı yazımızla bu firmanın riskli 
firma olduğu belirtilerek anılan firmanın giriş-çıkış işlemlerinde bu hususun göz önüne 
alınması, yapacağı taşımalarda heyet marifetiyle tam tespit yapılması ve gerekli önlemler 
alınarak işlem yapılması konusunda tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine talimat 
verilmiştir. 

5- TIR karnesi himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük 
Sözleşmesi, karayolu taşıtları ile uluslararası eşya taşınmasını kolaylaştıran, taşıma 
şartlarını ve işbirliğini geliştiren, özellikle sınırlarda uluslararası taşımacılıktaki idari 
formalitelerinin basitleştirilmesi ve yeknesaklığını sağlayan bir anlaşmadır. 

TIR sistemine giriş, sözleşme ile belirlenmiş özel şartlara tabidir. Bu şartların 
başında sisteme dahil edilen taşımacı firmaların uluslararası taşıma kabiliyetinin ve 
deneyiminin bulunması, sağlam mali yapıya sahip olunması, TER Sözleşmesinin 
uygulanması konusunda kanıtlanmış bilgi sahibi olunması, sözleşme gereklerine 
uyulmasının taahhüt edilmesi ve gümrük ya da vergi mevzuatını ciddi ve mükerrer 
ihlallerinin olmaması gibi hususlar gelmektedir. Taşımalar, onaylanmış karayolu taşıtları, 
taşıt dizileri veya konteynerlerle yapılmaktadır. 

Söz konusu karayolu taşıtlarının TUK. sisteminde kullanılabilmesi için gümrük 
mührünün kolay ve etkili bir şekilde tatbik edilebilecek; gümrük mühürü bozulmadan 
veya belirli iz bırakmadan hiçbir eşya çıkarılmayacak veya içine konulamayacak; eşya 
saklanabilecek hiçbir gizli bölmesinin olmayacak ve eşya taşımaya elverişli bölmelerine 
gümrük kontrolü için kolayca erişilebilecek yapıda olduğunun tespit edilerek onaylanmış 
olması gerekmektedir. TİR sisteminde güvenilir kişilerin güvenli araçlarla taşıma yapması 
esastır. Bu husus bahse konu Sözleşmede, mühürlü karayolu taşıtları ile taşınan eşyanın 
genel kural olarak, yol boyu gümrük idarelerinde (transit geçilen ülkelerde) istisnai 
durumlar ihbar ve şüphe halleri hariç muayeneye tabi tutulmaması şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Ülkemizde 2003 yılında 724.070 TER karnesi işlem görmüştür. Bu sayıdaki aracın 
tam tespitli olarak muayeneye tabi tutulması TER sistemini işlemez kılmaya yeterlidir. 

Diğer taraftan, taşımacılığın kontrol altına alınması için araçlara Türkiye Gümrük 
Bölges i 'nde takip etmek zorunda oldukları bir güzergah ve bu güzergahı kat etme süresi 
belirlenmektedir. Aynca , emniyet birimlerince TER Denet leme Belgesi düzenlenerek 
araçlann güzergahlan üzerindeki denetleme noktalannda ve çıkış gümrük idaresinde etkin 
denetim yapılmaktadır. Kaldı ki, 15.10.2002-28.02.2004 tarihleri arasında Mersin ve 
İskenderun Gümrük Müdürlüğünde işlem gören TER karne sayısı 12.053 olup, bu sayının 
sadece 65'i transit, bakiyesi ithalat işlemidir. İthalat işlemlerinde eşya muayene edilmekte 
olduğundan bu döneme tekabül eden sadece 0,0054 (on binde elli dört) transit işleminde 
eşyanın muayene edilmeden şevkinin sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Ülkemizin jeopolitik durumu ve dünyadaki ekonomik hareketlilik, değişkenlik, 
iletişim ve küreselleşmeye bağlı olarak artan karayolu taşımacılığının güvenliği ve takibi 
gümrük otomasyon sistemiyle azami derecede sağlanmış; bölgemizde ve hatta bazı 
Avrupa ülkelerine örnek model olunmuştur. 
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Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in "Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılan 
bir tebliğe" ilişkin 7/2594 esas no'lu, 5624/19015 evrak kayıt no»lu yazılı soru 
önergesine verilen cevap: 

Malumları olduğu üzere, tarım ürünleri ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
ülkemizin ekonomik şartları, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz, iç ve 
dış piyasa fiyatları, üretim-tüketim dengesi, yerli üretim ve ithal maliyetleri, hammadde-
mamul koruma dengesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile destekleme politikaları 
dikkate alınarak sıfır ile Dünya Ticaret örgütü tarife taahhütlerimiz arasında tespit 
edilmektedir. 

Bu bağlamda İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde, 1006.10 gümrük tarife pozisyonlu 
tohumluk olmayan çeltikte % 34, 1006.20 G.T.P'li kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinçte 
°/o 36, 1006.30.40 G.T.P'li değirmenden geçirilmiş pirinç ile kırık pirinçte ise % 45 
oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Nihai tüketim malı olan ve doğrudan tüketiciye 
sunulan 1006.3O.40 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan değirmenden geçirilmiş pirinç 
ile kınk pirinç ithalatında uygulanan söz konusu % 45 oranındaki gümrük vergisi, yerli 
üretimin korunması ve devamının sağlanması amacıyla Dünya Ticaret örgütü pazara giriş 
tarife taahhüdümüzün imkan verdiği en üst seviyede tespit edilmiş olup, uluslararası 
taahhütlerimiz uyarınca bu oranın daha fazla yükseltilmesine imkan bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Dış Ticarette Standardizasyon (2004/5) Tebliği uyarınca çeltik ve 
pirinç, ithalattan önce ve serbest dolaşıma giriş aşamasında insan ve bitki sağlığı ve 
güvenliği yönünden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolüne tabi olup, söz konusu 
kontrol anılan Bakanlıkça düzenlenen "Kontrol Belgesi" ile sağlanmaktadır. 

Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi 450.000-500.000 ton civarında iken, üretimimiz 
220-O00 ton seviyesindedir. Yerli üretimin iç piyasa ihtiyacını karşılamamasından dolayı 
her yıl düzenli olarak çeltik ve pirinç ithalatı yapılmaktadır. 

Ancak, pirinç ithalatında uygulanan % 45 oranındaki gümrük vergisinin daha fazla 
yükseltilmesine imkan bulunmadığı hususu da dikkate alınarak, çeltiğin hasat dönemi 
başta olmak üzere piyasalara arz edilen ürün miktarına bağlı olarak yerli üretimi korumak 
amacıyla dönemsel olarak ithal ürün girişine karşı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 'nca bazı 
tedbirler alınmaktadır. 

2003 yılı Eylül ayı itibariyle ülkede bulunan 160.000 tonluk pirinç stoku, 
2003/2004 kampanya dönemi çeltik üretiminden elde edilen 223.OOO ton civarındaki yerli 
pirinç ile ülkemiz üretimi devir stoku ve ikili anlaşmalar çerçevesinde tarife kontenjanı 
kapsamında ithal edilen pirinç dikkate alındığında toplam 420.OOO tonluk bir pirinç arzının 
oluştuğu ve bu arzın 2004 yılı Haziran ayı sonuna kadar ülke ihtiyacını karşılayacak 
seviyede olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca 1 
Temmuz 2004 tarihine kadar çeltik ve pirinç ithalatında "Kontrol 
Belgesi"düzenlenmemesi yönünde bir karar uygulamaya konulmuştur. 

Bununla birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlügü'nün (TMO) elinde 
bulunan çeltik ve pirinç stoklarının eritilebilmesini teminen, 20/4/2004 tarihli ve 25439 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/4/2004 tarihli ve 2004/7135 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile 31 Ağustos 2004 tarihine kadar kullanılmak üzere, 72.00O ton pirinç veya buna 
eşdeğer 96.OOO ton kahverengi pirinç veya 120.OOO ton çeltik için mevcut gümrük 
vergilerinden 2'şer puan indirimli tarife kontenjanı açılmıştır. Söz konusu Karara istinaden 
27/4/2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Çeltik ve Pirinç 
Türlerinin ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" ile de, tarife 
kontenjanından 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren TMO'dan çeltik veya pirinç alımı yapan 
firmaların aldıkları miktar oranında faydalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu uygulama ile hem piyasalar regüle edilerek temel gıda maddesi niteliğindeki 
pirinç fiyatlarında oluşabilecek spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hem de yerli 
çeltik üretiminin büyük bir kısmını satın alarak üreticiye destek veren TMO'nun elinde 
oluşan stokların eritilmesi imkanı sağlanmıştır. 

2004/7135 sayılı "Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar" ile 2003/2004 kampanya döneminde TMO'nun elinde 
oluşan 120.000 tonluk ihtiyaç fazlası çeltik stoğunun eritilmesi amaçlandığından, ithalatta 
herhangi bir avantaj sağlanacağı beklentisi olmaksızın kampanya dönemi başlangıcı olan 1 
Eylül 2003 tarihi ile söz konusu Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı 20 Nisan 2004 
tarihi arasında ithal maliyetlerinden daha yüksek fiyatlarla TMO' dan alım yapmış olan 
firmaların söz konusu tarife kontenjanı uygulamasından faydalandırılmamasının haksız 
rekabete yol açacağı ve önümüzdeki kampanya dönemlerinde firmaların yine tarife 
kontenjanı açılacağı beklentisi içerisinde hareket ederek TMO' dan alım yapmaktan 
kaçınmalarına neden olacağı düşüncesiyle açılan tarife kontenjanından 1 Eylül 2003 
tarihinden itibaren TMO'dan alım yapan firmaların yararlandırılması cihetine gidilmiştir. 
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4. - Mersin Milletvekili Hüseyin OZCAN'ın, Mersin İli Karaduvar Mahallesi civarındaki petrol 
sızıntısının sonuçlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. Sayalarımla. 

Hiİ^jÖZCAN 
Meisın Milletvekili 

Yerel basında yer alan haberlerde, Mersin ilinin Karaduvar mahallesi ve 
civarında meydana gelen petrol sızıntısının artezyen sularına karıştığı, bu sulan 
zirai amaçlı kullanan çiftçilerimizin ve içme suyu ihtiyacını karşılayan 
yurttaşlanmızın bu durumdan tedirgin olduklan ifadelerine yer verilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Meydana gelen bu sızıntının sebebi nedir? Etkileri hangi boyutlarda dır? 
Söz konusu sızıntının, yer altı sulannı kirleterek hem içme suyu 
kaynaklannı, hem de tanm amaçlı kullanılan kaynaklan etkileyecek 
boyutlarda olduğu iddialan doğrumudur? 

2. Doğru ise, böyle bir kirliliğin etkilerinin giderilmesi mümkün müdür? Bu 
kirlenmenin etkisi kaç yıl sürecektir? 

3. Yer altı sulanmızda meydana gelen bu kirlenmenin, tanm alanlannm 
sulanamaması sebebiyle ortaya çıkartacağı ekonomik kaybın boyutu 
nedir? 

4. Toplum ve çevre sağlığı açısından son derece önemli olan bu durum 
karşısında bu güne kadar hangi önlemler alınmıştır? Şayet alınmamış ise 
bu aşamadan sonra ne tür önlemler alınacaktır? Meydana gelen 
kirlenmenin sorumlulan hakkında ne tür işlemler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 3 l o O . I (1 d * ° /O4/2O04 

KONU: Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bagkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 18/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2612-5664/19116 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın "Mersin İli 
Karaduvar Mahallesi civarındaki petrol sızıntısının sonuçlarına ilişkin" 7/2612 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN ÖZCAN'IN 
"MERSİN İLİ KARADUVAR MAHALLESİ CİVARINDAKİ PETROL SIZINTISININ 

SONUÇLARINA İLİŞKİN" 7/2612 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABİ 

1- Mersin İli Karaduvar Mahallesi ve civarında yer altı su kuyularında yaşanan 
petrol kirliliğinin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca incelemeler yapılmış 
olup, yapılan incelemede; 

O/PET Petrolcülük A.Ş tesislerinde tank terminali ile liman arasında akaryakıt 
transferini sağlamak üzere kurulmuş boru tertibatının artezyen kuyusuna yaklaşık 350-
400 metre mesafede bulunduğu, O/PET tank çiftliğinin ise artezyen kuyusuna yaklaşık 
500 metre mesafede olduğu görülmüştür. 

O/PET Petrolcülük A.Ş. yetkililerince Aralık 2003 sonunda tesise akaryakıt 
taşıyan (benzin) borularından birinde bir delik tespit edildiği, buradan bir miktar 
akaryakıtın boru hattında bulunan bir İogara kaçtığı, bu kaçağın fark edilmesi üzerine 
logarda biriken akaryakıtın geri toplandığı ve 03.01.2004 tarihinde arızanın giderildiği 
ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede artezyen kuyusundaki petrol kirliliğinin O/PET petrolcülük Anonim 
Şirketi'nin boru tertibatında Aralık ayının sonunda yaşanan delinmeden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca, söz konusu sızıntının yer altı sularını kirleterek hem içme suyu 
kaynaklarını hem de tarım amaçlı kullanılan kaynakları etkileyecek boyutlarda olup 
olmadığı hususlannın belirlenebilmesi amacıyla Valilik tarafından 09.03.2004 tarih ve 
083 sayılı olur ile bir komisyon oluşturulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

2- Söz konusu petrol kirliliğinin kaynağının tespiti, kirlenmenin etkilerinin 
giderilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Valilik oluru ile oluşturulan 
komisyona ilave olarak, Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 
bir alt komisyon oluşturulmuş olup, çalışmalarını sürdürmektedir. 

3- Bölgedeki yer altı sularının sulamada kullanılması veya kullanılamaması 
nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kaybın boyutlarının tespiti ikinci maddede 
belirtilen komisyonun çalışmaları sonucunda tespit edilebilecektir. 

4- Bölgede, kirliliğin etkilerini gidermek açısından kirliliğe maruz kalmış 
kuyulardan su çekimi gerçekleştirilmekte ve suda bulunan kirletici petrol türevleri sepere 
edilerek bertaraf edilmektedir. Aynı zamanda bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yer altı 
suyunda tespit edilen petrol karışımı ile bölgedeki TUTA ve O/PET isimli firmaların 
depolama tanklarından "akaryakıt örnekleri alınmış ve 25.05.2004 tarihi itibariyle analiz 
edilmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Laboratuvarına 
gönderilmiştir. Valilikçe uygulanacak cezai işleme esas olmak üzere, belirlenen kirletici 
kaynakların dışında başka kaynakların olup olmadığı yönünde araştırmalar devam 
etmekte ve Laboratuvara gönderilen numunelere ilişkin analiz raporu beklenmektedir. 
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5. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, İran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı 
işletmeciliğinin Türk şirketlerinden geri alınma nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim . 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

""Türk Tepe-Akferı Konsorsiyumu tarafından işletmesi alınan İran İmam 
Humeyni Uluslararası Havalimanının işletmeciliği bu firmalardan geri alınmıştır." 
şeklindeki haberler bazı basun organlarında yer almıştır. 

1-Basında yer alan bu haberler doğru mudur? Doğru ise, havalimanı 
işletmeciliğinin Türk şirketlerinden geri alınmasının nedenleri nelerdir? 

2- Bu sorunun çözümüne yönelik olarak Bakanlığınızca herhangi bir 
girişimde bulunulmuş mudur? Adı geçen havalimanı işletmeciliği Türk 
firmaianna ne zaman geri verilecektir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

İkili Ekonomik İşler-2 Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 702.10.3/İR/2004/İEGY/230427 $ Uflfal V^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ; 20.05.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5668 sayılı yazılan. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'm 7/2624 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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31 Mayıs 2004 

Y A N I T 

TEPE ve Akfen şirketleri ile bir başka Türk firması olan Vie İnşaat A.Ş.nin kurduktan ortaklık 
(TAV), İran'da son dönemde gerçekleştirilen önemli projelerden biri olan imam Humeyni 
Uluslararası Havaalanı (IKIA) projesi için açılan ihaleyi Yap-Işlet-Devret modeli çerçevesinde 
Temmuz 2003'te kazanmıştır. İmam Humeyni havaalanının işletmesi ile ikinci bölümünün inşaatı 
ihalesini kapsayan proje için, TAV, 193 milyon Dolar'lık bir teklifte bulunmuştur. TAV, inşaat 
çalışmalarına 2003 Kasım ayı ortasında başlamıştır. Havaalanı 1 Şubat 2004 tarihinde Sayın 
Ulaştırma Bakanımızın da katıldığı bir törenle açılmıştır. 

Havaalanının hizmete girmesinden önce 6 Mayıs günü iran Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, TEPE-
AKFEN'i telefonla arayarak, şirketin havaalanındaki faaliyetlerinin 15 gün süreyle askıya 
alındığını bildinnişler, aynca TEPE-AKFEN'in havaalanındaki ofislerini boşaltmasını ve yer 
hizmetleri için taşıtlarını çekmelerini istediklerini belirtmişlerdir. 

TAV'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından, 8 Mayıs günü açılışı yapılan IKIA; aynı gün 
"güvenlik gerekçeleriyle" askeri makamlar tarafından kapatılmıştır. 

Muhafazakar basın, havaalanı gibi stratejik bir yatırımın Farsça'da olumsuzluk ifade eden 
"ecnebi" bir firmaya verilmesini hatalı bir karar olarak tanımlamıştır. Devrim Muhafızları, 
Havaalam'nın yabancı bir firma ile açılmasını kabul edemeyeceği yolunda bir açıklama yapmıştır. 
Reformcu basın, anılan bu kararla İran'ın uluslararası saygınlığına ciddi bir darbe indirildiğini 
belirtmektedir. Konunun Bakanlar Kuruiu'nda da görüşüldüğü, bu konuda suçlu görülenlerin ağır 
şekilde cezalandırılacağı ilan edilmiştir. 

Meclis başkanı Kerrubi olaya müdahale etmiş ve iki milletvekilinden oluşan bir komisyonun rapor 
hazırlamasını istemiştir. Ayrıca, bu olayın iran'ın ulusal çıkarlarına, kültür ve uygarlığına darbe 
vuracağını ileri sürmüş ve suçluların yasalara uygun şekilde cezalandırılmasını talep etmiştir. 

Iran Havacılık Teşkilatı Başkanı da, güvenlik güçlerinin Havaalanı'nı kapatmaya hakkı 
bulunmadığını, bu eylemin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Müsteşarımız, 9 Mayıs günü uçağı yakıt ikmali yapmak için Ankara Esen boğa 
Havaalanı'na inen iran Dışişleri Bakanlığı Kemal Harrazi ile yaptığı görüşmede, diğer konular 
meyanında, işletim ihalesi bir Türk şirketi tarafından kazanılan imam Humeyni Havaalam'nın 
işletmesine el konulmasını üzüntüyle karşıladığımızı; Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız ve 
Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldınm'ın bu konuyla şahsen ilgilendiklerini; sözkonusu projenin 
Türk şirketlerinin iran'da üstlendiği ilk büyük çaplı projelerden olması nedeniyle, şirketin mağdur 
olmamasının diğer yatırımcılar açısından çok önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Dışişleri Bakanı Harrazi, yaşananlardan kendilerinin de üzüntü duyduğunu, konunun bir iç mesele 
olduğunu ve sorunun en kısa zamanda aşılmasına çalışacaklarını ifade etmiştir. 

Sayın Başbakanımız, 13 Mayıs 2004 tarihinde iran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Reza 
Aref e bir mektup göndererek, bu olaydan duyduğumuz üzüntüyü ifade etmiş ve sorunun süratle 
çözümlenmesini beklediğimizi belirtmiştir. 

Son olarak konu, Iran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade'ye 03 Haziran 2004 tarihinde 
Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Sayın Bakanımız tarafından açılmıştır. Eminzade, meselenin 
olumlu bir şekilde çözülmesi için çaba sarfettiklerini ifade etmiştir. 

Konu, Bakanlığımızca ve Tahran Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. 
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6. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Kapalı Spor Salonu inşaatına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2625) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Saym Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması İçin gerekli işlemin yapılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN / 
Niğde Milletvekili 

Niğde Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı 1994 yılında ihale edilmiş ve aradan geçen 
on yılı aşkın sureye rağmen çok az bir kısmı yapılabilmiştir. 

İşin bitim tarihi 2004 yılı olmasına karşın, her yıl yetersiz miktarlarda konulan 
ödenek nedeniyle inşaat ilerkyememekte ve yatırım heder olniaktadır.. 

Niğde ilimizde özellikle gençlerimizin spor ihtiyacını karşılayacak olan bu tesisin 
bir an önce bitirilmesinde kamusal yarar bulunmaktadır. 

SORl î: Niğde Kapalı Spor Salona inşaaü için 2005 yılında yeterli ödenek 
konularak hızlandırılması düşünülmekte midir? 

SORl 2: ^özkonusu spor salonunun ne zaman bitirilmesi hedeflenmektedir? 
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Sayı :B.02.0.002/2>U'2-k ANKARA 
Konu : 

lJO/.W2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 20.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
5668 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın Bakanlığımıza tevcih ettiği, 7/2625 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AlflŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/2625 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Niğde Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı 1994 yılında ihale edilmiş ve aradan 
geçen on yılı aşkın süreye rağmen çok az bir kısmı yapılabilmiştir. 

İşin bitim tarihi 2004 yılı olmasına karşın, her yıl yetersiz miktarlarda konulan 
ödenek nedeniyle inşaat ilerleyememekte ve yatırım heder olmaktadır. 

Niğde ilimizde özellikle gençlerimizin spor ihtiyacını karşılayacak olan bu 
tesisin bir an önce bitirilmesinde kamusal yarar bulunmaktadır. 

SORU: 1. Niğde Kapalı Spor Salonu inşaatı için 2005 yılında yeterli ödenek 
konularak hızlandırılması düşünülmekte midir? 

SORU: 2. Söz konusu spor salonunun ne zaman bitirilmesi hedeflenmektedir? 

CEVAP:1. Yatırım Programında Niğde İlinde spor salonu inşaatı 
bulunmamaktadır.İnşaat halindeki kapah yüzme havuzu inşaatına fiziki 
gerçekleşmesi dikkate alınarak 2005 yılı yatırım programında ödenek 
ayrılmasına çalışılacaktır. 

CEVAP: 2.Söz konusu yüzme havuzu ileriki yıllarda bütçe imkanları ölçüsünde 
ödenek temini ile en kısa zamanda bitirilmeye çalışılacaktır. 
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7. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, yatırıma dönüştürülemeyen paralara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2630) 

TÜRK.İ YL BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLtP 
Adana Milletvekili 

Ekonomimizin gerçek anlamda kalkınabilmesi için, birikimlerin yatırıma 
dönüşmesi, üretimde artış yaşanması gerektiği aşikardır. Ancak yurdumuzda ciddi 
miktarda nakdin yatırıma dönüşmesi yerine borsa, faiz ve repo gibi, "tatlı kazanç"lara 
yöneldiğini görüyor»*.. 

Bu yollarla gelir temininden, gerçek anlamda vergi sağlamayı ve devletimizin 
gelirlerinin gerekli düzeye yükseltmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
SAYI : B . 0 7 . 0 . G E L O 82/8211-306 - fi r „ -
K O N U : Soru Önerges i 1 O.ub.u W+V 4 b O 4 4 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.05.2004 tarih v e 

A.01.0 .GNS.0.10.00.02/5668 sayılı y a z ı s ı . 
Adana Mil letvekil i Sayın Atil la BAŞOGLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/2630 esas 

no.lu yazılı soru önerges inde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır . 

Bil indiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddes in in bir inci 
f ıkrasının bir numaral ı bendi gereğince, Türkiye'de kurulu menkul k ıymet borsalar ında 
iş lem gören ve üç aydan az süreyle elde tutulan hisse senetleri ile t a m mükel le f 
kurumlara ait olan bir yı ldan az süreyle elde tutulan hisse senet ler in in e lden 
çıkar ı lmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancı o lup, bir takv im yı l ında e lde 
edi len değer artış kazancının 10 milyar liralık kısmı (2004 yılı için 12 milyar) gelir 
vergis inden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna düşüldükten sonra ka lan kısım her 
halükarda yıllık beyanname ile beyan edilerek vergi lendir i lmektedir. 

Öte yandan , anı lan Kanununun geçici 55 inci maddesinde, 1.1..1999-31.12 2004 
tarihleri arasında elde edi len mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar 
payları ve repo gelir leri ile menkul kıymetler yatır ım fonlarının kat ı lma belgeler ine 
ödenen kar payları için beyanname veri lmeyeceği hükme bağlanmıştır . Bu 
düzenlemeyle mali fonların ülke içinde değerlendir i lmesi, bunların ülke dışına ç ıkması 
yer ine ülke dışındaki fonların yeniden ekonomiye kazandırı lması amaçlanmaktadı r . 

Yukar ıda belirt i len gelir lerin yıllık beyanname ile beyan ed i lmemes i 
vergi lendir i lmedikler i anlamına gelmemektedir . Bu gelirler, Gelir Vergis i Kanununun 94 
üncü maddes i hükmü çerçevesinde kaynağında tevkif yoluyla vergi lendir i lmekte o lup, 
söz konusu tevki fat oranları , 10.12.2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Bakan lar Kuru lu 
Kararı ile mevduat faizler inde vadelerine göre %7-%24 arasında, repo gel ir ler inde ise 
% 2 2 olarak uygulanmaktadır . Bu gelirlerin yıllık beyanname ile beyan edi lerek 
vergi lendir i lmesi ile kaynakta tevkif yoluyla vergi lendir i lmesinde al ınacak verg ide büyük 
bir farklılık bu lunmamaktadır . Kaldı ki, bu gelirlerin yıllık beyanname ile beyan edi ldiği 
durumlarda, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergis inden tevki f yoluyla kesi len 
vergiler mahsup edi lmekte, bunun sonucunda bazı durumlarda mükel le f in ödeyeceğ i 
vergi kalmadığı gibi iadesi gereken vergi çıkmaktadır. 

Dolayısıy la, "borsa, faiz ve repo gibi" kazançların vergi lendir i lmemesi du rumu söz 
konusu o lmayıp, bir kısmı tevkif suretiyle kaynakta vergi lendir i l i rken, bir kısmı yıl lık 
beyanname ile beyan edi lerek vergilendiri lmektedir. 

Diğer taraf tan. Bakanlığımızca bölgesel teşvikler yoluyla yatır ımları ve is t ihdam 
imkanlarını ar t ı rmaya yönel ik düzenlemeler de yapı lmakta olup, son olarak 5084 s a y j L 
"Yatırımların ve İst ihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı lması Hakkında 
Kanun" 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürür lüğe 
girmiş bulunmaktadır . 

Bilgi lerinize arz eder im. 

U N A K I T A N 
""Maliye Bakanı 
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8. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesi it
haline, 

Genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesinin ithaline, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in cevabı (7/2649, 2650) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki seralarımın ı>cv let Bakanı Sayın Kflrşad TÜZMEN tarafından yazılı 
cevaplandın İması içi?* gerecini ar/ederim. 

Av.MesutDEGEfc 
Diyarbakır Milletvekili 

ücııctîği Jcğsştiritmı* Mcsa ve Genetiği değiştirilmiş Soya fasulyesi ithal 
edilmektedir 

1- i ürkiso >ı but-ütic kadui ithal edilen Genetiği değiştirilmiş Soya fasulyesi ve Genetiği 
degiçlinlnitş Mısır rmkwr.t ne kadardır? 

2- İthal edilen (jc^tı^; deştirilmiş Soya fasulyesi ve Mısır hangi sektörlerde 
kullitnılniı-înV 

3- Uu mailarüdiı .w kadar; vağ olarak elde edilmiş ve ne kadarı da çocuk maması olarak 
yapıliTicjiu M ^ueukiarMîiı/d yediliImiştir. ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki •.oı-.ıiarınuîi Uevlei bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından yazılı 
cevaplandırılması sen ^crt;ğn>; tu/ ederim 

JJ^ r'K" 
Av.MesutDEÖER 

Diyarbakır Milletvekili 

üenetıiji i-icgıvüruıni^ iviıstr ve Genetiği değiştirilmiş Soya fasulyesi ithal 
edilmektedir 

I - Y il iık ><ık kısık :>u M. K ur 1 >olar Dış Ticaret hacmine ulaşmış. 
I ürkivL- ye geter; Mı.s:ı ve Soya fasulyelerinin genetik olarak sağlıklı olup-olmadığını 
tespit cüce/k ! ntH>raruw.îr olmadığı doğrumudur? Türk Halkının sağlığı bu kadar ucuz 
mudur 

2- Halen ; ,<n tanlarda bek ley en w fiktif antrepolara indirilmiş genetiği bozuk mısırlar ve 
genetiği h< v.uk soya fasulyelerini ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
Bunların litıiıîiUmy rmı vermeyi düşünüyor musunuz? 

?- Soıramı/.d;j kıvamlan s,«>u yağmın ne kadarının genetiği ile oynanmış.Soya 
lasulycsiiKk-n iüe edjiuu^ yağ miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İthalat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.03.07.01 
KONU : Soru Önergesi Hk. 0 9 . 0 6 . 0 4 * 3 2 4 3 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 24/5/2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5742 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları konusu Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in mısır ve soya 
fasulyesi ithalatına ilişkin yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu soru önergelerine 
cevaben hazırlanan notlar yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

UJUUb4©tutfJ 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

YAZHJ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Av. Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Önerge No : 7/2649 

SORU: 

Genetiği değiştirilmiş mısır ve genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi ithal edilmektedir. 

1- Türkiye'ye bugüne kadar ithal edilen genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi ve genetiği 
değiştirilmiş mısır miktarı ne kadardır? 

2- İthal edilen genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi ve mısır hangi sektörlerde 
kullanılmıştır. 

3- Bu mallardan ne kadarı yağ olarak elde edilmiş ve ne kadarı da çocuk maması olarak 
yapılmıştır. (Çocuklarımıza yedirilmiştir.) 

CEVAP: 

Ülkemize ithal edilen mısır ve soya daha çok yem sanayiinde kullanılmaktadır. Halen 
ülkemizde, yetiştirme amaçlı olanlar (tohumluk) hariç GDO'lu (genetik yapısı değiştirilmiş 
organizma) ürünlerle ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, gerek iç 
piyasada gerekse ithalat aşamasında buna ilişkin özel bir kontrol yapılmamaktadır. Bununla 
birlikte, ülkemiz piyasasındaki ürünler arasında GDO'lu ürünlerin bulunup bulunmadığı 
konusunda bir araştırma projesi Ankara İl Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl uygulamaya 
konulmuştur. 

İthal edilen ürünlerin genetik olarak değiştirilip değiştirilmediği bilinmemekle birlikte, 
2003 yılında 1.816.918 ton tohumluk olmayan mısır ve 831.454 ton tohumluk olmayan soya 
fasulyesi ithalatı gerçekleştirilirken, 2004 Ocak-Mart döneminde ise 9.687 ton mısır ve 143.784 
ton soya fasulyesi ithalatı yapılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Av. Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Önerge No : 7/2650 

SORU: 

Genetiği değiştirilmiş mısır ve genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi ithal edilmektedir. 

1- Yıllık yaklaşık 50 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmış. Türkiye'ye gelen mısır ve 
soya fasulyelerinin genetik olarak sağlıklı olup-olmadığını tespit edecek laboratuar 
olmadığı doğru mudur? Türk halkının sağlığı bu kadar ucuz mudur? 

2- Halen limanlarda bekleyen ve fiktif antrepolara indirilmiş genetiği bozuk mısırlar ve 
genetiği bozuk soya fasulyelerini ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunların ithalatına izin 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

3- Soframızda kullanılan soya yağının ne kadarının genetiği ile oynanmış. Soya 
fasulyesinden elde edilen yağ miktarı ne kadardır? 

CEVAP: 

Ülkemizde işlenmiş ürün dahil herhangi bir ürünün GDO (genetik yapısı değiştirilmiş 
organizma) içerip içermediğine dair analizleri yapmak üzere, Ankara İl Kontrol Laboratuar 
Müdürlüğü'nde son teknolojiye sahip alt yapı kurulmuş bulunmaktadır. Öte yandan, benzer bir alt 
yapı araştırma çalışmalannda kullamlmak üzere Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma 
Enstitüsü'nde kurulmaktadır. Ayrıca, ülkemiz piyasasındaki ürünler arasında GDO'lu ürünlerin 
bulunup bulunmadığı konusunda bir araştırma projesi Ankara İl Kontrol Genel Müdürlüğü 
tarafından bu yıl uygulamaya konulmuştur. 

Yürürlükteki İthalat Rejimi Karan çerçevesinde, 1005.90 gümrük tarife pozisyonlu 
tohumluk olmayan mısır ithalatında %80 oramnda gümrük vergisi uygulamrken, uzun yıllardan 
beri tohumluk olmayan 1201.00.90 gümrük tarife pozisyonlu soya fasulyesi ithalatında ise gümrük 
vergisi uygulanmamaktadır. Diğer taraftan, nişasta ve yem sanayi ile hayvancılık sektörünün en 
önemli hammaddelerinden biri olan mısır fıyatlannda spekülatif fiyat hareketlerine meydan 
verilmemesini ve mısırda arz açığımızın bulunduğu Haziran-Ağustos 2004 döneminde söz konusu 
sektörlerin daha uygun fiyatlarla hammadde temin etmelerine imkan sağlanmasını teminen, 
18/5/2004 tarihli ve 25466 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/7307 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile 900.000 ton tohumluk olmayan mısır (patlatmalık mısır hariç) için, 31/8/2004 tarihine 
kadar ithal edilmek üzere %25 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır. 

Bu çerçevede, gümrük vergilerini ödemek ve Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'ndan insan 
sağlığı ve güvenliği yönünden kontrol belgesi almak kaydıyla, söz konusu ürünlerin ithalatının 
gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ithalatta ve yerli üretimde GDO kontrolü yapılmadığından ne kadannın 
GDO'lu olduğu bilinmemekle birlikte, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nden alınan 2002 yılı 
verilerine göre yıllık 50.700 ton sıvı rafine soya yağı tüketilmektedir. 
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9. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN'ın, futbol müsabakalarında yaşanan olaylara kar
şı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in 
cevabı (7/2708) 

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 sorulanının Spordan Sorumlu Devlet Bakanı M e h m e t Ali Ş A H İ N 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için delaletlerinizi arz ederim. 
M. Emin T U T A N X • C ' 
Bursa Milletvekili • •-" 

1 Lig tarihinde acı ve üzücü bir sezon geçirdik. Bölge takımları k a r d e ş ka rdeş t o p 
oynadılar, hocalar istifa etti, can korkusu ile maçlar kaybedildi, misafir takımın 
futbolcularıyla yönetici ve teknik kadrosuna silahlar çekildi, küme düşmek te olan 
takımlar son haftalarda tırmanışa geçerken saha dışı faktörler, takımlarımızın 
basanlar ım engelledi Bu konuda alınacak olan tedbirler nelerdir? Bu olaylara neden 
olanlara ne gibi cezalar verilecektir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2>W>1?> A N K A R A 
Konu : . 

L&/.fc/2004 
TÜRKtVE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlcnın, 26.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2708-5789/19465 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin TUTAN'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/2708 esas no'lu yazdı suru Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Ceyhun Atrf Kansu Cad. No:124 Balgat 06520 ANKARA - TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No:9 4 Levent 34330 İSTANBUL - TÜRKİYE 
w e b si te: http://Vrww.trf.org «-mai l : tft@ttf.org.tr 

ÜNİTESİ : Genel Sekreterl ik 
SAYI : 01-04 /5 S --fnc • <-S 0 9 HAZ 200* 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Aygün DENLİ 
öze l Kalem Müdürü 
İLGİ : 2805.2004 tarih ve B.02.0.002/3218 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili S n . M e h m e t Emin T U T A N ' ı n futbol müsabaka la r ında 
y a ş a n a n olaylara karşı a l ınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesine ait bilgiler 
a ş a ğ ı d a sunulmuştur. 

Spor müsabakalar ın ın yapıldığı alanlarda m ü s a b a k a Öncesinde, m ü s a b a k a 
esnas ında veya sonrasında gel işen s a h a olaylarının ön lenmesi amac ıy la spor 
müsabaka la r ında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair 5 1 4 9 sayılı kanun 
0 7 Mayıs 2 0 0 4 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anı lan kanun gereği sahalardaki 
şiddet olaylarının önlenmesiyle ilgili olarak yönetmelik v e tal imatlar çıkartı larak 
gerekl i tedbirler alınacaktır. 

2 0 0 3 — 2004- futbol sezonunda s a h a olayları nedeniyle F e d e r a s y o n u m u z 
talimatları gereği olaylara sebebiyet veren kulüp ve kişiler cezalandır ı lmış 
ö n ü m ü z d e k i sezon için d e ligler statüsünde al ınacak önlemler tespit edi lerek ligler 
b a ş l a m a d a n önce kulüplerimize v e ilgililere duyurulacaktır. 

Bilgilerinize arz eder im. 
Saygı lar ımla. 

A y d ı n T O R U N j ö Ğ L U 
öenel .Sekreter ' v-" 
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Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifine verilen oyların sonucu : 

0 : 7 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

15.58 
467 
550 
260 

1 
0 
8 

269 
0 Kanunlaşmıştır, 

İli 
Adana 
Adana 

| Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

| Adana 
I Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

| Adana 
Adana 
Adana 

1 Adıyaman 
1 Adıyaman 
|Adıvaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 

1 Afyon 
| Afyon 
I Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağn 
Ağrı 
Ağn 

I Ağn 
Amasya 

[ Amasya 
| Amasya 
Ankara 

| Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

1 Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Bal an di 
Koca 
Koçak 

l Unlütepe 
Aslan 
Kaya 
Ozmen 
Ozvolcu 
Yıldız 
Albavrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalav 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Alım et 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoglu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloglu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloglu 
Baykal 
Cavusoglu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioglu 
Ertûrk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Avdınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Sem ih a 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Miik ) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çan kın 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edime 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyûrek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcı oğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Adı 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul . -" '" 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzncan 
Erzncan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzınım 

| Erzurum 
Erzınım 
Erzurum 

1 Erzurum 
1 Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

1 Eskişehir 
1 Eskişehir 
1 Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

1 Gaziantep 
| Gaziantep 
| Giresun 
| Giresun 
1 Giresun 
Giresun 
Giresun 

| Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

| İsparta 
1 İsparta 
1 İsparta 
1 İsparta 
1 İsparta 
1 Mersin 

Soyadı 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
K arakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 

1 Armağan 
Bilgiç 

1 Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 

Adı 
Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
inal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 

1 İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 

1 Recep 
Saffet 

Parti | 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
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 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu | 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (MUü 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 1 
Kabul 1 
Katılmadı 
Katılmadı 1 
Kabul 
Kabul 1 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 1 
Kabul 
Kabul 
Kabul 1 
Katılmadı 
Kabul I 
Kabul 1 
Kabul 1 
Kabul 1 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 1 
Katılmadı 
Kabul 1 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.1 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mük/> 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
özcan 
özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Bas 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
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 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gül seren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binalı 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattın 
Zeki 
Selam i 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 

Soyadı 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakk aşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünal di 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Yılmaz 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 

Manisa i Arınç 
Manisa 1 Bilen 
Manisa | Çerçi 
Manisa 
Manisa 

Çilingir 
Ören 

Manisa j Özkan 
Manisa < Tanrı verdi 

Adı 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
izzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 

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 
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 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Mus 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Taşçı 
Turgut 
Yetenç 
Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Ozyer 
Terzibaşıoğlu 
Ustun 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfi 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 

Adı 

Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Besir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Saban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
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 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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1'" Samsun 
Sinop 
Sinop 

I Sinop 
[Sivas 
Sivas 
Sivas 

I Sivas 
| Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tedrdağ 
Tedrdağ 
Tekirdağ 
Tedrdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Yeni 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
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 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

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 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 
Siirt 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altım 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
ince 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 

Adı 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 2 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 HAZİRAN 2004 PERŞEMBE 

Saat: 14.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların 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. - Çalışma süresinin; 10.6.2004 Perşembe günkü Birleşimde 465 sıra sayılı Kanun 

Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, 
Daha önce Gelen Kâğıtlar Listesinde yayımlanan ve dağıtılan 463 sıra sayılı Meclis 

Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerinin ise 15.6.2004 Salı günkü Birleşimde yapıl
masının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 8.6.2004 tarihli 98 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * (9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 
10.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 Soruşturması Komisyonu 

10.6.2004 Perşembe - Saat: 14.00 
* Dışişleri Komisyonu 

10.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
- 10.6.2004 Perşembe - Saat: 14.00 
- 15.6.2004 Salı-Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 10 HAZİRAN 2004 PERŞEMBE Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

5q? 

3 - SEÇİM 

0 
4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 Milletvekilinin, Bakanlıkları Sırasında İlgili 
Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Al
mayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına 
Sebep Olduklan, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkân Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet Eski Bakanı Recep Önal Haklarında Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/3) (S. Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 
6.6.2004) (Görüşme Günü: 15.6.2004) 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1 - SÖZLÜ SORULAR 



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 - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü 
Önder'in; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2004) 

6. X - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) 

7. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi ile 
Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/294, 1/785) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2004) 

8. X - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El 
Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı: 465) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

9. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

10. - 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) 

11. - 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) 

12. - 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) 

13. - 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) (*) 

14. - 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) (*) 

15. - 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) (*) 
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16. - 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) 

17. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

24. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma 
ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2004) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

28. X - Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün 
Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 
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29. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 

(1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 
30. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 

Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

32. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/561) 
(S. Sayısı: 458) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

33. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) 
(S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

35. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/562) (S. Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

36. - T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Tasvibe Sunulan 2000 ve 2001 Yılları 
Hesap ve İşlemlerine Ait, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü 
(3/108, 135) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 2.6.2004) 

(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: 508) 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/807) 

Not : Tasarı Başkanlıkça; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 

Başbakanlık 7.5.2004 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-870/2161 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin (Türk Telekom) telekomünikasyon şebekeleri 

üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini tekel olarak 
yürütmesine ilişkin hak ve yetkisi 1.1.2004 tarihi itibarıyla sona ermiş bulunmakta olup, Türk 
Telekomun özelleştirme çalışmalarında gelinen noktada, özelleştirmenin gerçek değerinde ve en uy
gun koşullarda sonuçlandırılmasını teminen, bir takım ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. 

Keza, telekomünikasyon sektöründe rekabetin yoğun olarak yaşanmaya başladığı ve Türk 
Telekomun tekel hakkının da sona erdiği bu noktada, beklenen özelleştirmenin ülke için en uygun 
şartlarda gerçekleştirilmesi, özelleştirme ile amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi, Türk Telekomun 
özelleştirme sonrasında faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi için bir takım yasal 
değişikliklere gerek görülmüştür. 

Türk Telekomun özelleştirmesine ilişkin usul ve esaslar 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinde öngörülen 
"kapalı teklif usulü"nün bir takım sakıncaları görülmüştür. Kapalı zarf içindeki tekliflerin tek ve 
nihai olduğu, "kapalı teklif usulü" her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve 
telekomünikasyon alt yapısını işletmeye yetkili bulunan ve yaygın bir teşkilat yapısına sahip olan 
Türk Telekom için uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle, pazarlık usulünün uygulanmasının daha 
uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
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Ayrıca, Türk Telekom gibi katrilyonlarla ifade edilebilen büyüklükte sermayeye sahip olan bir 
şirketin özelleştirilmesinde, yabancı yatırımcıların da ihaleye katılması yoluyla rekabet ortamı 
içerisinde hak ettiği değeri bulabilmesini ve bu şekilde değerinin artırılmasını teminen; 406 sayılı 
Kanunun ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası da madde metninden çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile 
amaçlanan husus, Türk Telekom hisselerinin mutlaka yabancı yatırımcılara devri olmayıp, yukarıda 
belirtildiği şekilde Türk Telekomun gerçek değerinde ya da bu değerin üzerinde özelleştirilmesinin 
sağlanmasıdır. 

Yukarıda belirtilen gerekçeye ek olarak, Türk Telekomun tekel hakkının 1.1.2004 tarihi 
itibarıyla ortadan kalktığı da gözetilerek, 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasının 
da yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. 

Diğer taraftan, telekomünikasyon sektöründe düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi olarak 
faaliyet gösteren Telekomünikasyon Kurulunun görev ve yetkilerinin ağırlığı ve önemi ile 
telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomisindeki önemli yeri de gözetilerek, herhangi bir neden
le Kurul üyelerinden birden fazla eksilme olması halinde, toplantı ve karar yetersayısının oluş-
mamasmın ve bu nedenle karar alınamamasının yaratacağı sorunların önlenmesini teminen Kurulun 
üye sayısı artırılmıştır. 

Tasarı ile, Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerinin millî güvenlik ve ül
ke savunması açısından stratejik önemi gözetilerek, uydu hizmetlerinin yürütülmesi için ayrı bir 
anonim şirket kurulmasına ve bu kuruluşa ilişkin usul ve esaslar da düzenlenmiştir. 

Deniz haberleşmesindeki gelişmelerin takip zorunluluğu ve bu hizmetlerin büyük yatırımları 
gerektirmesi nedenleriyle, Türk Telekomun özelleştirilmesi aşamasında bu hizmetler ile bu hizmet
lerin yürütüldüğü Türk Telekoma bağlı Telsiz İşletme Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtar
ma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Bankalar Kanunu uyarınca, yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
devralman şirket ve iştiraklerden olan Devlet alacaklarının bir an önce tahsilini teminen, bu şirket 
ve iştiraklerin mal varlıklarının satışına ilişkin düzenlemeye de Tasanda yer verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile; 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Türk Telekomun telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses 

iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini tekel olarak yürütmesine ilişkin hak ve yetkisi 1.1.2004 
tarihi itibariyle sona ermiş bulunduğundan, "devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği 
sakıncalar da dahil" ibaresinin madde metninden çıkarılması ve fıkranın buna göre yeniden düzen
lenmesi gerekmiştir. 

Ayrıca, Türk Telekom gibi katrilyonlarla ifade edilebilen büyüklükte sermayeye sahip olan bir 
şirketin özelleştirilmesinde, yabancı yatırımcıların da ihaleye katılması yoluyla rekabet ortamı 
içerisinde hak ettiği değeri bulabilmesini ve bu şekilde değerinin artırılmasını teminen, 406 sayılı 
Kanunun ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ulusal güvenlik ile ilgili olarak millî yararların korunmasına yönelik tedbirlerin alınması şar
tıyla Türk Telekomun hisselerinin % 45'inden fazlasının özelleştirilmesine ve yabancı gerçek veya 
tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranının % 45'in üzerine çıkmasına ilişkin olarak Anayasal 
bir engel bulunmadığı hususu da gözetilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 
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Türk Telekom, hisselerin çoğunluğunun, hatta tamamının özelleşmesi ve yabancı gerçek veya 
tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranının % 45'in üzerine çıkması halinde dahi Türk 
Telekomun üstlendiği hizmetlerde ulusal güvenliğin ve millî yararların korunması ve bağımsızlığın 
tehlikeye düşmesini etkin olarak engelleyecek başka yasal önlemler bulunmaktadır. 

406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtildiği üzere, Telekomünikasyon Kurumu ile bir 
görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Telekomünikasyon Kurumu tarafından bir telekomünikas
yon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmeti yürütülmesi ve/veya alt 
yapısı kurulması ve işletilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda Türk Telekom da üstlenmiş olduğu 
telekomünikasyon hizmetlerini Telekomünikasyon Kurum ile imzalamış olduğu görev sözleş
mesine istinaden yürütmektedir. 

Keza, idare, genel idare hukuku esaslarına göre imtiyaz sözleşmelerinde denetim ve yaptırım 
uygulama yetkisi, sözleşmede tek yanlı değişiklik yapma yetkisi ile sözleşmenin tek yanlı fesih yet
kisi gibi üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır. Buna göre, idarî nitelikteki bu sözleşmelerin 
tarafı olan Telekomünikasyon Kurumu, ulusal güvenliğin ve millî yararların korunması ile bağım
sızlığın tehlikeye düşmesini engellemeye yönelik olarak veya başka bir haklı nedenle bu sözleşmeyi 
tek yanlı olarak değiştirebileceği gibi fesih de edebilecektir. 

Zira, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrası ile de Telekomünikasyon Kurumuna; 
Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekomünikas
yon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin 
mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uy
gun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim 
yılındaki cirosunun % 3'üne kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya 
kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesis
leri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikas
yon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye ilişkin olarak yetki verilmiş bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranlarının % 45'in 
üzerine çıkması halinde dahi bunların faaliyetlerinin söz konusu Kanun hükümlerine istinaden 
denetlenmesi, millî güvenlik, kamu düzeni ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesine yönelik 
önlemlerin alınması mümkün bulunmaktadır. 

Geçmişte, Türk Telekomun özelleştirilmesinde hisselerin çoğunluğunun yabancılara satılıp 
satılamayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi "stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinin" yaban
cılar eline geçmesinin, ülke savunması, güvenliği ve bağımsızlığı yönünden sakıncalı bulunduğuna 
dair kararlar vermiştir. İlk bakışta stratejik öneme sahip bir kamu hizmeti olması nedeniyle, 
telekomünikasyon hizmetleri için aynı sakıncanın söz konusu olabileceği düşünülebilirse de 
günümüzde farklı değerlendirmelere varılmaktadır. 

Yüksek Mahkemenin içtihatlarındaki temel kaygı, bazı alanları yabancı yatırımcılara tamamen 
kapatmak olmayıp ulusal güvenlik ve bağımsızlığın tehlikeye düşme riskidir. Yüksek Mahkemenin 
söz konusu kararlarında ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin yeterli güvenceler aradığı görülmek
tedir. 

Yüksek Mahkeme, geçmişteki kararlarında, stratejik kamu hizmetlerinin doğal veya hukuksal 
tekel olduğu varsayımından hareket etmektedir. Yani bu tür hizmetler ile tekel konumu arasında 
doğrudan bir bağlantı kurmaktadır. Söz konusu kararların verildiği 1990Tı yıllann başına kadar 
telekomünikasyon hizmetleri rekabete açılmamıştır. Bu nedenle, Yüksek Mahkeme, tekel niteliğin-
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deki stratejik kamu hizmetlerinin yabancılar eline geçmesi halinde, Devletin doğrudan denetiminin 
mümkün olmayacağı gerekçesiyle ulusal güvenlik ve bağımsızlığa aykırı olacağını düşünmüştür. 

406 sayılı Kanunda zaman içerisinde yapılan değişiklikler ile Yüksek Mahkemenin endişeleri 
giderildiği gibi, Yüksek Mahkemenin kararlarını verdiği tarihlerdeki şartlar ile bugünkü şartlar da 
farklılık göstermektedir. Günümüzde Türk Telekomun tekel hakkı tamamen ortadan kalkmış, 
telekomünikasyon sektörü tam rekabete açılmış, mobil telefon ve internet gibi yeni hizmetler üçün
cü kişilerce de sunulmaya başlanmış ve yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri ortaya çıkmıştır. 

Tamamen rekabete açılmış ve pek çok işletmecinin faaliyet göstermekte olduğu bir sektörde, 
sadece bir işletmeci olan Türk Telekom hisselerinin % 45'inden fazlasının hatta tamamının yaban
cı gerçek veya tüzel kişilerin eline geçmesi, bunların tüm telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin 
olarak çoğunluğu ele geçirmesi anlamına da gelmeyecektir. Çünkü, Türk Telekom artık sadece 
pazarın belirli bir kısmına hâkim olacaktır. 

Diğer taraftan, stratejik kamu hizmetlerinde çoğunluğun yabancıların eline geçmesi durumun
da bile Devletin bu hizmetler üzerindeki denetim ve düzenleme yetkileri devam etmektedir. 
Günümüzde bağımsız idarî otoriteler, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kurullar denilen özerk 
regülasyon kurumlan ile Yüksek Mahkemenin endişeleri de giderilmiştir. Keza, bu kuruluşlar özel-
tekel de olsa, rekabete açık da olsa, o sektördeki tüm işletmecileri, kamu yararına aykırı hareket 
edip etmedikleri yönünden sürekli olarak denetlemekte ve faaliyetlerini düzenlemektedirler. 
Telekomünikasyon alanında da 4502 sayılı Kanun ile bu türden bir kurum oluşturulmuş ve faaliyete 
geçirilmiştir. 

Dolayısıyla, Türk Telekom hisselerinin % 45'inden fazlasının hatta tamamının yabancı gerçek 
veya tüzel kişilerin elme geçmesinde Yüksek Mahkemenin 1990'h yılların başında taşıdığı en
dişelerin günümüzde de sürdürülmesi için bir neden kalmamıştır. 

Anayasanın 47 nci maddesinde 1999 yılında yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesinin 
daha önce içtihatlarında ortaya koyduğu gerekçeler maddî hukuk açısından dayanağını yitirmiştir. 
Söz konusu değişiklikle Anayasanın 47 nci maddesinin sadece "Devletleştirme" olan başlığı "Dev
letleştirme ve Özelleştirme" olarak değiştirilmiş, ayrıca madde metninin içeriğinde yapılan değişik
lik ile Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 
işletme ve varlıkların özelleştirilmesine de olanak tanınmıştır. Aynı maddenin son fıkrasında ise 
Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hiz
metlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya 
devredilebileceği hususunun kanunla belirleneceği ifade edilmiştir. 

Öte yandan, düzenleme ile güdülen amaç, Türk Telekom hisselerinin mutlaka yabancı yatırım
cılara satılması olmayıp, Türk Telekom gibi çok büyük sermayeye sahip olan bir şirketin yabancı 
yatınmcılann da ihaleye katılması yoluyla rekabet ortamı içerisinde gerçek değerinde ya da bu 
değerinin üzerinde özelleştirilmesinin dolayısıyla değerinin artırılmasının sağlanmasıdır. 

Yabancı yatırımcılar, yönetiminde söz sahibi olamayacaklan, başka bir ifade ile şirketin his
selerinin % 50'sinden fazlasına sahip olamadıkları bir ihaleye iştirak etmek istememektedirler. 
Bunun sonucunda ihaleye katılım hem az olmakta hem de şirketin değeri düşmektedir. Bu konudaki 
istatistiksel çalışmalar göstermiştir ki yabancılara % 51 'in altında ihaleye çıkarılan kamu şirketleri, 
% 51 ve üzerinde ihale edilenlere oranla peştemaliye parası dahi düşük olmaktadır. Örneğin, şir
ketin % 49'unu almayı düşünen alıcı (a) lira vermeyi düşünürken bu oran, % 51'e çıktığında fiyatı 
(a+% 25) oranında artırmaktadır. 
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406 sayılı Kanunun ek 17 maddesinin üçüncü fıkrası gibi yabancı yatırımcının alacağı hisse 
oranını yönetimde söz sahibi olmasını önleyecek şekilde sınırlayan kanun hükümleri yabancı ser
mayenin ülkeye girişine engel olarak gelir kaybına neden olmaktadır. Madde ile uzun vadede 
yabancı sermayenin ülkeye girişini sağlayacak düzenlemelere imkân verilmiştir. 

Diğer taraftan madde ile; Türk Telekomun özelleştirilmesinde öngörülen "kapalı teklif usulü" 
de "pazarlık usulü" olarak değiştirilmektedir. Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin usul ve 
esaslar 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda düzenlenmiştir. 406 sayılı Kanunun ek 17 nci mad
desinde Türk Telekomun özelleştirilmesinde uygulanacak ihale usulü "kapalı teklif olarak belirtil
miştir. Kapalı teklif usulü, belli ve kesin kuralları olan ve bunlara kısmen dahi uyulmaması halin
de, uymayan teklif sahibinin ihale dışı bırakıldığı, kapalı zarf içindeki tekliflerin tek ve nihaî teklif 
olduğu, bu nedenle fiyat teklifinin artırılmadığı ya da fiyat dışı unsurlar yönünden değişiklik yapıl
masının mümkün olmadığı yöntemdir. Kapalı teklif usulünde ihaleye katılanlar arasında oluşturulan 
rekabet yoğunluğu kapalı zarf içinde tekliflerin verilmesi anındaki koşullara göre oluşmakta ve 
onunla sınırlı kalmaktadır. 

Bu nitelikleri göz önüne alındığında özelleştirme uygulamaları bakımından kapalı teklif 
usulünün, örneğin, pazarlık ve açık artırma usullerine oranla daha az etkin olduğu söylenebilir. Zira 
özelleştirilen unsurların ekonomik değeri ihaleye katılanlar bakımından değişkenlik gösterebilmek
te, diğer bir deyişle her özelleştirme konusu unsur, ihaleye katılanlar açısından ayrı bir değer ifade 
edebilmektedir. Bu nedenle kapalı teklif usulünde ihaleye katılanlar, kendi tekliflerinin diğer teklif
lere göre hangi seviyede olduğunu, görememekte, dolayısıyla kendileri için daha farklı bir değer ve 
anlam ifade edebilen kuruluşa sahip olabilmek için teklifini iyileştirerek yeni bir teklif verme im
kânına sahip olamamaktadır. 

Kapalı teklif usulü özelleştirme uygulamaları bakımından eleştiri konusu olmuş ve rekabetin 
yoğunlaşmasında, gerek fiyat dışı, gerekse fiyat unsuru yönünden tekliflerin iyileştirilmesinde etkili 
olmadığı, hatta bunu önlediği ileri sürülmüştür. Şirket hisselerinin blok olarak satışı, söz konusu 
kuruluşla ilgili olarak ihaleye katılanlarla çok çeşitli konularda müzakere yapılmasını gerektirdiğin
den, kapalı teklif usulü blok satış suretiyle özelleştirmeler için uygun bir yöntem olarak görül
memektedir. 

Bu cümleden olarak, madde ile kapalı zarf içindeki tekliflerin tek ve nihaî olduğu kapalı teklif 
usulü, her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon alt yapısını işlet
meye yetkili bulunan ve yaygın bir teşkilat yapısına sahip olan Türk Telekom için uygun görül
mediğinden bunun yerine pazarlık usulünün uygulanması hususu hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. - Madde ile, Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına 
düşmesi halinde personelin nakline ilişkin 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi yeniden düzen
lenmiştir. 

Ayrıca, Türk Telekomun tekel hakkının sona erdiği ve bir an önce rekabet ortamına hazırlan
ması gerektiği, bunun için en önemli unsurlardan birinin de personel yapısı olduğu gözetilerek, 
özelleştirme süreci içerisinde Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düşmese dahi, Türk 
Telekom Yönetim Kurulu tarafından istihdam yapısının yeniden düzenlenmesi sonucunda, istihdam 
fazlası olarak belirlenecek olan nakle tâbi personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakil iş
lemleri düzenlenmiş ve bu işlemlerin 4046 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen kapsam dışı personele iş mev
zuatına göre herhangi bir tazminat ödenmeyeceği, memur olarak nakledilen personelin de kıdem 
tazminatına esas hizmetlerinin emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınacağı hususu açıkça 
düzenlenmiştir. 
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Madde 3. - Madde ile; 406 sayılı Kanuna üç madde eklenmiştir. 
Telekomünikasyon sektörünün serbestleştirilmesine ilişkin olarak, yapılan çalışmalar ve 

yürütülen uygulamalar çerçevesinde 1.1.2004 tarihi itibarıyla, Türk Telekomun telekomünikasyon 
şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini 
tekel olarak yürütmesine ilişkin hak ve yetkisi sona ermiş, telekomünikasyon sektörü tam rekabete 
açılmıştır. 

Türk Telekom, tekel hakkına sahip olması nedeniyle geçmişte bazı ek maddî yükümlülükler al
tına sokulmuştur. Tekel hakkının kaldırılmasından sonra bunlar haksız rekabete yol açmaktadır. Ek 
31 inci madde ile; Türk Telekomun, 1.1.2005 tarihinden itibaren bunlardan arındırılarak diğer işlet
mecilerle eşit şartlarda rekabet edebilmesi ve telekomünikasyon sektörünün serbestleştirilmesi 
yolunda yapılan çalışmaların etkinliğine katkıda bulunulması da hedeflenmiştir. 

Ek 32 nci madde ile; Türk Telekomun istihdam çeşitleri arasında 406 sayılı Kanunun ek 22 nci 
maddesindeki hükümlere göre yer alan ancak bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan aslî ve sürekli 
görevlere ilişkin kadrolarda çalışan mevcut personelin iş mevzuatına geçmesine imkân sağlandığı 
gibi, statüsünde çalışmaya devam edenlerin kazanılmış hakları da korunmuş, boş ve boşalacak kad
rolar iptal edilmek suretiyle geçiş dönemine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışanlar ile bu statülerde çalışmakta iken iş mevzuatına 
geçen personelden emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananlann 4046 sayılı Kanun ile 
uyumlu olarak emekliliğe teşviki sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca başka kamu kurum ve kuruluşlarına gitmek istemeyen ancak emekliliğe veya yaşlılık 
aylığı almaya hak kazanmamış olan iş mevzuatına tâbi personelin istifası halinde Türk Telekomdan 
ayrıldıktan sonra mükerrer ödeme yapılmaksızın hak edecekleri kıdem tazminatının ödenerek ayrıl
ması imkânı getirilmiştir. Bu çerçevede 5004 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme de dikkate 
alınarak İş Kanunu hükümlerine göre yasal haklan ödenerek kendi istekleri dışında iş sözleşmeleri 
feshedilenlere kıdem tazminatının ilaveli olarak ödenmesi imkânı getirilmiştir. 

İş mevzuatına tâbi personele, kadrolu ve sözleşmeli statüde iken 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek kıdem taz
minatının tutarında ayrıldıkları tarihteki 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli 
ikramiyesi miktarı esas alınacağı şeklindeki düzenleme ile uygulamada ortaya çıkan tereddütler or
tadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Emekli olacaklara veya iş sözleşmesi feshedilecek olanlara 
ödenecek kıdem tazminatının hesabında ve ilave olarak ödenecek teşviklerde (% 20 - % 30) esas 
alınacak miktarın hesaplanmasına açıklık getirilmiştir. 

Ek 33 üncü madde ile Türk Telekomca yürütülmekte olan uydu hizmetlerinin de ayrı bir 
anonim şirket tarafından yürütülmesine olanak sağlayan ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 

Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerinin millî güvenlik ve ülke savun
ması açısından stratejik önemi dikkate alınarak, bu hizmetleri yürütmek üzere, özelleştirme sürecin
deki Türk Telekomdan ayrı bir anonim şirket kurulması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu zorunluluk, millî güvenlik ve ülke savunması açısından çok büyük önemi haiz uydu hizmet
lerinin özelleştirme kapsamından çıkartılması ile bu hizmetlerin uluslararası sektör uygulama ve 
ilişkilerinin özel hukuk hükümlerine tâbi bir şirketi gerektirmesinden doğmaktadır. 

Keza, yoğun teknoloji kullanımı gerektiren ve başka alanlarda transferi mümkün olmayan, 
yetiştirilmesi uzun zaman ve maddi kaynak tüketen az sayıdaki kaliteli elemanın da kamu iktisadi 
kuruluş statüsündeki bir kuruluşta istihdamında güçlükler bulunmaktadır. Buna karşın, uluslararası 
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uydu operatörleriyle ortaklıklar yapılmasında, yerli veya yabancı üretici ve işleticilerle ülke dışın
da yatırım ve işletme yapılabilmesinde, ihalelere girilebilmesinde de anonim şirket şeklindeki bir 
organizasyonun büyük faydaları bulunmaktadır. 

Türkiye'de uydu iletişiminin öz kaynaklarla idamesi ve gelecek nesil uyduların üretim ve işlet
me maliyetinin sadece Devlet bütçesinden karşılanması gibi zorluklar da gözetildiğinde, uydu işlet
mesi ve uydu telekomünikasyon hizmetlerinin sadece bu Kanun ile Türk Ticaret Kanunu ve özel 
hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere kurulacak bir anonim şirket tarafından gereği gibi yürütül
mesine imkan verecek yasal değişikliklere yer verilmiştir. Türksat A.Ş.'nin çoğunlukla uluslararası 
sektörde faaliyette bulunacak olması nedeniyle özel hukuk hükümlerine tâbi olarak faaliyet göster
mesi amaçlanmış, uluslararası alanda da gerekli işlemlerin bir an önce yapılabilmesini ve aciliyeti 
bulunan konuların sürüncemede bırakılmamasını teminen, bazı kanunların kapsamı dışında tutul
muştur. 

Bu kapsamda, kurulacak anonim şirkete ve bu şirketin kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar, bu 
şirkete uygulanmayacak hükümler, pay sahipliği sıfatı, mülkiyete ilişkin hususlar, mal varlığı ve 
personelin devri hususları açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca, Telekomünikasyon Kurumu ile im
zalanacak görev sözleşmesine ve Bakanlar Kurulunca düzenlenecek hususlara da yer verilmiştir. 

Madde 4. - Madde ile; Telekomünikasyon Kurumunun telekomünikasyon sektörüyle ilgili 
görev ve yetkilerinin ağırlığı ve bu sektörün ülke ekonomisindeki önemli yeri de gözetilerek, her
hangi bir nedenle kurul üyelerinden birden fazla eksilme olması halinde, Telekomünikasyon 
Kurulunun toplanıp karar alamamasının yaratacağı sorunların önlenmesini teminen, 
Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin sayısı artırılmıştır. 

Telekomünikasyon sektörü her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Dolayısıyla, yapılacak 
düzenlemelerin ve denetimlerin de teknik ve nicelik olarak artması kaçınılmaz olup, 
Telekomünikasyon Kurumunun bu bağlamda iş yükü ve yoğunluğu da artmış bulunmaktadır. 
Kurumun daha aktif olması ve kuruluş amaçlarına daha fazla ve optimum hizmet edebilmesi için 
üye sayısının artırılması da gerekmiştir. Böylece, Kurum, yeni üyeleri ile birlikte daha aktif, etkin 
ve verimli çalışacak, yönetimde üye sayısının artması ile birlikte daha kolay karar alabilme imkanı 
kazanacak, aynı zamanda Kurumun oto denetimi de artılmış olacaktır. 

Geçmişte toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle Telekomünikasyon Kurumunca, 
yaklaşık altı ay süreyle karar alınamamıştır, bu nedenle de Telekomünikasyon Kurumu, hizmet 
kusurundan bahisle, tam yargı davalarına muhatap olmuştur. Bütün bu gerekçeler gözetildiğinde 
Telekomünikasyon Kurulunun üye sayısının artırılması zorunlu bulunmaktadır. 

Madde 5. - Madde ile; Telekomünikasyon Kurumunun üye sayısının artırılmasına paralel 
olarak, bu üyelerin de atanma usulleri düzenlenmiştir. 

Madde 6. - Madde ile; deniz haberleşmesindeki gelişmelerin takip zorunluluğunun büyük 
yatırımları gerektirmesi, Türk Telekomun tekel hakkının sona ermesi, telekomünikasyon sek
törünün tam rekabete açılması ve Türk Telekomun özelleştirmesinde sona yaklaşılması ile Türk 
Telekom bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğünün Türk Telekom gelirlerinde yarattığı menfi et
ki ve benzeri nedenler de gözetilerek, bu Müdürlüğün tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, mal var
lığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistemleri, 
sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra takipleri ile bir
likte Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek protokoller
le devri ile uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere bu hizmetlerin 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesi hükme bağlanmış
tır. Bu hizmetlerin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde de 
yürütülebilmesi ve hizmetin devamlılığının sağlanması da halen bu hizmetleri yürütmekte olan 
yetişmiş insan gücünün nakli ile mümkün olabileceğinden, bu personelin devrine ilişkin düzen
lemeye gerek görülmüştür. Bu kapsamda, Türk Telekom bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde ve Antalya, Samsun kontrol merkezlerinde görev yapan iş mevzuatına tâbi personelin 
devri hükme bağlanmıştır. Ancak, devir nedeniyle personelin hak kaybına uğramamasını teminen, 
406 sayılı Kanunda 4502 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye müsteniden Türk Telekomda iş 
mevzuatına tâbi olmasına rağmen Emekli Sandığı ile irtibatlandırılan personelin bu durumunun 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde de devam edebilmesine ilişkin 
düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Keza, devredilecek bu personelin kıdem tazminatı yönünden de 
sahip oldukları hakların korunmasını teminen, 4673 sayılı Kanuna müsteniden kıdem tazminatının 
hesabında kamu kurum ve kuruluşlarında geçen sürelerin emeklilik ve ölüm nedeni dışında da bir
leştirilmesine imkân sağlayan hükümden Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünde de yararlanmaya devam etmelerinin sağlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Diğer taraftan, devredilecek bu personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerle, devir 
nedeniyle herhangi bir maddi kayıpla karşılaşmamaları da sağlanmaya çalışılmıştır. 4857 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri de açık olduğundan bu konuda başkaca bir hükme gerek görül
memiştir. 

Ayrıca, personel devrine ilişkin protokolün imza tarihinden önce, devir kapsamında bulunup da 
henüz Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devri tamamlanmamış per
sonelin bu süre içerisinde ilgili mevzuatına ya da bu Kanuna göre emekliliği ya da yaşlılık hakkını 
kazanması ya da bu Kanuna göre kendi isteği ile işten aynlma karşılığında öngörülen tazminatlara 
hak kazanması hallerinde, Türk Telekom tarafından gereğine tevessül edileceği tabii bulunduğun
dan bu hususa ilişkin bir düzenlemeye ayrıca yer verilmesine gerek görülmemiştir. 

Öte yandan, devre ilişkin tüm devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her 
türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna olacağı hususu da düzenlenmiştir. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu Kanun kapsamında bulunan 
telekomünikasyon hizmetlerini işletmeci sıfatıyla yürütmekle görevlendirildiğinden, bu hizmetlerin 
anılan Genel Müdürlük tarafından yürütülebilmesini ve mevzuata uygunluğun sağlanmasını 
teminen, Telekomünikasyon Kurumu ile anılan Genel Müdürlük arasında bir görev sözleşmesinin 
imzalanacağı hususu da düzenlenmiştir. Türk Bayraklı gemilerin uluslararası hesaplaşma otoritesi 
kodunun (TR01) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünce kullanılması 
hususunun da bu görev sözleşmesinde düzenleneceği tabiidir. 

Devre ilişkin ayrıntılara protokollerde yer verileceğinden, VHF sahil telsiz istasyonlarının 
bulunduğu mahallerdeki sistemlerin devamına ve ileride tesis edilecek benzeri amaçlı sistemlerin 
kurulmasına ilişkin usul ve esaslara da protokollerde yer verilmesi mümkündür. 

Madde 7. - Bankalar Kanunu uyarınca, yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonun
ca devralınan şirket ve iştiraklerden olan devlet alacaklarının bir an önce tahsilini teminen, bu şir
ket ve iştiraklerin mal varlıklarının bir an önce satışına ilişkin düzenlemeye gerek görülmüştür. 

Bu kapsamda madde ile; yönetimi ve denetimi devralınan şirketlerdeki lisans, ruhsat ve imtiyaz 
sözleşmelerinden doğan haklar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının da usul ve esas-
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lan Fon tarafından belirlenmek suretiyle satışı ve bu satışlardan elde edilen gelirlerden öncelikle 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun alacaklarının mahsup edilmesi kalan meblağlardan da kamu 
alacakları ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer alacakların karşılanması hususları düzenlenmiş 
olup, bu hususlarda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da açıkça yetkilendirilmiştir. 

Keza, Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendi ile temettü 
hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen şirketlerde Fonun yönetim ve 
denetimine sahip olduğu şirketlerin Fon tarafından atanan yöneticilerine, Kanun hükmüne göre 
sorumluluğu bulunanların bu şirketlerdeki hisselerini satış yetkisi verilmesine rağmen, bu yetkinin 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda bulunmadığı yolundaki itirazlara mahal verilmemesini 
teminen, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yetkisinin de açıkça düzenlenmesi gerekmiştir. 

Diğer taraftan, bu yetkinin söz konusu şirketlerin hangi mal varlıklarını kapsayacağı da açıkça 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden 
doğan hakları da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının satışı hususu açıkça hükme bağ
lanmıştır. 

Ayrıca, söz konusu şirket ve iştiraklerin % 49'undan fazlasının dahi yabancı gerçek ve tüzel 
kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak satılabileceği hususu da düzenlenmiştir. Bu şirket ve iştirak
lerinin satılmasıyla, bunların sahip oldukları imtiyaz, ruhsat gibi Devletin ilgili kurumlarının 
müsaadesine tâbi olan izinlerin yenilenmesi zorunluluğu doğacağından, söz konusu izinleri ver
meye ve değiştirmeye yetkili olan kurumların, yapılması gerekli olan değişiklik ve yenileme işlem
lerini satışın yapılmasından itibaren iki ay içinde bitirmek zorunda oldukları da hükme bağlanmış
tır. 

Madde 8. - Madde ile yürürlükten kaldırılan hükümler düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda, 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafının ikin

ci ve üçüncü cümleleri, (b) bendinin ikinci paragrafı ile ikinci paragrafında yer alan "Bakanlar 
Kurulunca bu Kanuna göre belirlenen kadrolarda çalışan personel dışında kalan ve" ibaresi yürür
lükten kaldırılarak, Türk Telekomda beş ayrı statüde çalışan personele ilişkin işlemlerin takibi ve 
farklı düzenlemelerin yapılması ve bunlara ilişkin aksaklıkların giderilmesi amaçlanmış, Türk 
Telekomun statüsü gereği sadece iş mevzuatına tâbi personel çalıştırılmasına imkân sağlayan 
düzenleme yapılmış ve düzenleme gereği uygulama imkânı kalmayan hükümler yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Yapılan düzenlemelerle deniz haberleşmesindeki gelişmelerin takip zorunluluğunun büyük 
yatırımları gerektirmesi ve tekel hakkı sona ermiş bulunan Türk Telekomun da özelleştirme sürecin
de bulunması, telekomünikasyon sektörünün tam rekabete açılması, Türk Telekom bünyesindeki 
Telsiz İşletme Müdürlüğünün Türk Telekom gelirlerinde yarattığı menfi etki ve benzeri nedenler de 
gözetilerek, bu Müdürlüğün, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne dev
ri ile bu hizmetlerin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde yürütül
mesinin öngörülmesi nedenleriyle, mevzuata uygunluğun sağlanmasını teminen, bu hizmetlere 
yönelik olarak Telsiz Kanunu ile Türk Telekoma verilen çeşitli görev ve yetkileri düzenleyen mad
delerin yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. Bu cümleden olarak, Telsiz Kanununun 3 üncü mad
desinin "Kamu Haberleşmesi" terimi, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
yürütmekle yükümlü olduğu ve kendi kuruluş kanununda belirtilen haberleşmeyi," hükmünü ihtiva 
eden (e) bendi, "Deniz taşıtlarının kara ile kamu haberleşmesini sağlayacak olan sahil telsiz istas-
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yonlanm kurma ve işletme yetkisi, sadece Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
aittir." hükmünü ihtiva eden 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynca, aynı Kanunun 9 un
cu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü im-
kânlan ile haberleşme sağlanamaması veya" ibaresi madde metainden çıkarılmış, aynı maddenin 
"Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkânları ile sağlanamaması nedeniyle 
verilen izinler, bu idarece imkân sağlanması halinde geri alınabilir." hükmünü ihtiva eden ikinci fık
rası da yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerinin millî güvenlik ve ülke savun
ması açısından stratejik önemi de dikkate alınarak, bu hizmetleri yürütmek üzere ayrı bir anonim 
şirket kurulması öngörüldüğünden mevzuata uygunluğun sağlanmasını teminen, 4673 sayılı 
Kanunun geçici 6 ncı maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Öte yandan, 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası da ihtiyaç kalmadığı 
için yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinin "Limanlar hakkında mülkiyetin 
devri suretiyle özelleştirme yapılamaz" cümlesini takip eden hükümlerin de madde metninden 
çıkanlması öngörülmüş ve özelleştirilmelerde yabancıların % 49'un üzerinde pay sahibi olması im
kânı getirilerek, diğer maddelerle uyum sağlanmıştır. 

Madde 9. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 10. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 4.6.2004 
Esas No. : 1/807 
Karar No. : 85 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7.5.2004 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14.5.2004 tarihinde, tali komisyon olarak Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, 
esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/807 esas numaralı "Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı", Komisyonumuzun 25.5.2004 tarihinde yapmış olduğu 
46 ncı birleşiminde Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM ile Ulaştırma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müs
teşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğü, Türk Telekom Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlanyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin telekomünikasyon şebekeleri 
üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerinin tekel olarak 
yürütmesine ilişkin hak ve yetkisi 1.1.2004 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Türk Telekomun özelleş
tirme çalışmalarında gelinen noktada, özelleştirmenin gerçek değerinde ve en uygun koşullarda 
sonuçlandırmasını teminen, birtakım ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Keza, telekomünikasyon sektöründe rekabetin yoğun olarak yaşanmaya başlandığı ve Türk 
Telekomun tekel hakkının da sona erdiği bu aşamada; beklenen özelleştirmenin ülke için en uygun 
şartlarda gerçekleştirilmesi, özelleştirme ile amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi, Türk Telekomun 
özelleştirme sonrasında faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi için birtakım yasal 
değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin usul ve esasların 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanununda düzenlenmiş olduğu, bu bağlamda, 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinde ön
görülen ve birtakım sakıncaları görülen "kapalı teklif usulü" yerine bu sakıncalan gidermek 
amacıyla "pazarlık usulü" nün uygulanmasının, 

- Çok büyük sermayeye sahip olan Türk Telekomun özelleştirilmesinde, yabancı yatınmcıların 
da ihaleye katılması yoluyla rekabet ortamı içerisinde hak ettiği değeri bulabilmesini ve bu şekilde 
değerinin artırılmasını teminen; 406 sayılı Kanunun, yabancıların sahip olabileceği hisse oranına 
sınır getiren ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasının, böylece Türk 
Telekom hisselerinin mutlaka yabancı yatırımcılara devri olmayıp gerçek değerinde ya da bu 
değerin üzerinde özelleştirilmesinin sağlanmasının, 

- Türk Telekomun tekel hakkının 1.1.2004 tarihi itibarıyla ortadan kalkmış olması nedeniyle, 
406 sayılı Kanunun tekel hakkına ilişkin düzenlemeler içeren ek 17 nci maddesinin birinci fık
rasının yeniden düzenlenmesinin, 

- Telekomünikasyon Kurulunun herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinde birden fazla eksilme 
olması halinde, toplantı ve karar yetersayısının oluşmamasmın ve bu nedenle karar alınamamasının 
yaratacağı sorunların önlenmesini teminen Kurulun üye sayısının artırılmasının, 
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- Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerinin millî güvenlik ve ülke savun
ması açısından stratejik öneminin gözetilerek, uydu hizmetlerinin yürütülmesi için ayrı bir anonim 
şirket kurulması ve bu şirketin kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlarda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesine ilişkin düzenlemelerin, 

- Deniz haberleşmesindeki hizmetlerin, Türk Telekomun özelleştirilmesi aşamasında, bu hiz
metler ile bu hizmetleri yürütmekle görevli Türk Telekoma bağlı Telsiz İşletme Müdürlüğünün, 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin, 

- Bankalar Kanunu uyarınca, yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
devralınan şirket ve iştiraklerden olan Devlet alacaklarının bir an önce tahsilini teminen, bu şirket 
ve iştiraklerin malvarlıklarının satışına ilişkin bir düzenlemenin, 

Yer aldığı görülmüştür. 
Tasannın tümü üzerindeki görüşmelere geçmeden önce verilen bir önerge doğrultusunda 

konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Alt Komisyon, 26.5.2004 ve 27.5.2004 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluş temsil
cilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Tasanda aşağıda belirtilen değişik
likleri yapmış, hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Alt komisyonda Tasarının; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; "kapalı teklif usulünün "pazarlık usulü" şeklinde değiştirilmesini 

öngören hükmün, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların satışına ilişkin yapılacak ihale usullerinin 
4046 sayılı Kanunda düzenlenmiş olduğu ve söz konusu Kanunun belli durumlarda pazarlık 
usulüne cevaz verdiği ve Tasarıyla amaçlanan durumu karşılamaya yeteceği gerekçesiyle madde 
metninden çıkarılması suretiyle, 

- Kısa bir süre içerisinde tasfiye edilmesi düşünülen PTT Personeli Müteselsil Kefalet San
dığının, Sandığın yönetiminde ve personelin ödediği aidatların geri ödenmesi sırasında nemalandır-
mayla ilgili güçlüklerle karşılaşıldığı, bu güçlükleri aşmak ve üyelerin mağduriyetini önlemek 
amacıyla 406 sayılı Kanunun ilgili maddesinde değişiklik yaparak sandığın Kefalet Kanununa tâbi 
olmasına son verilmesine yönelik bir düzenlemenin Tasarıya çerçeve 2 nci madde olarak eklenmesi 
ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; üçüncü fıkranın, Telekomun hisselerinin satışı neticesinde kamu 
payının %50' nin altına düşmeden önce istihdam fazlası olarak belirlenen personel ile ilgili bir 
düzenleme öngörmenin uygun olmayacağı gerekçesiyle madde metninden çıkarılması, dördüncü 
fıkranın; Türk Telekom'un hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi 
durumunda başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek personelin ücret ve diğer mali hak
larının daha açık ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir şekilde ifade edilmesi, ve ortaya çıkabilecek 
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle 3 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi, madde çerçevesinin kanun tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla 
redaksiyona tâbi tutulması, bu maddeyle 406 sayılı Kanuna eklenen; ek 31 inci maddesi Kanunda 
ifade birliğinin sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi tutulması; ek 32 nci maddesi aynen; ek 33 ün
cü maddesine, özelleştirme gerçekleştirilmeden önce uydu hizmetlerinin devredilmesi öngörülen ve 
yeni kurulacak olan Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesinin tespiti, Türksat A.Ş. tarafından dev
ralman aktif ve pasif arasındaki farkların Türk Telekom tarafından kayıtlardan düşülerek tas
fiyesinin sağlanabilmesi, Türksat A.Ş. tarafından da devralınan varlık ve kaynaklar arasındaki far-
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km sermayeye ilave edilmek suretiyle bilanço dengesinin kurulabilmesini amaçlayan bir hükmün 
son fıkra olarak eklenmesi; Türk Telekom'un özelleştirme öncesinde, ihtilaflarının sulhen çözümü 
ve çok büyük meblağlara tekabül eden alacaklarının hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlamaya 
dönük olarak 406 sayılı Kanuna ek 34 üncü madde olarak eklenmesi öngörülen bir düzenlemenin 
metne eklenmesi suretiyle, 4 üncü madde olarak, 

- Tasfiye amaçlı olarak Kefalet Kanununa tâbi olmasına son verilmesi öngörülen PTT Per
soneli Müteselsil Kefalet Sandığını; işletme, tasfiye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmayı 
PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruluna bırakan ve birikmiş olan aidatlar toplamının ne kadarının 
ne şekilde ve hangi sürede üyelere dağıtılacağını, kalan paranın da PTT Genel Müdürlüğü ve Genel 
Bütçe arasındaki paylaşımını düzenleyen ve 406 sayılı Kanuna geçici 8 inci madde olarak eklen
mesini öngörülen bir hükmün, metne çerçeve 5 inci madde olarak eklenmesi ve maddelerin teselsül 
ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 4 ve 5 inci maddeleri 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen, 
- Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz 

haberleşme ve seyir güvenliği hizmetlerinin, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri 
hariç olmak üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmesinin öngörülmesi nedeniyle sahil telsiz istasyonları ile ilgili yetkinin de bu Kurumca kul
lanılmasını sağlamaya dönük olarak 2813 sayılı Telsiz Kanunun 21 inci maddesinin değiştirilmesini 
öngören bir hükmün metne çerçeve 8 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 6 ncı maddesi; madde çerçevesi redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle 9 uncu madde 
olarak, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; redaksiyona tâbi tutulmak ve imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat gibi 
izinlerin yenilenmesi ve değişikliğini yapacak kurumların açıklığa kavuşturulması amacıyla "ve 
değişikliği işlemi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili kuruluşlarınca" ibaresinin eklenmesi 
suretiyle 10 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 8 inci maddesi; (a) bendinin redaksiyona tâbi tutulması, (b) bendinin sonunda yer 
alan "ile 21 inci maddesi" ibaresinin, söz konusu madde metinde çerçeve 8 inci madde olarak 
yeniden düzenlendiğinden madde metninden çıkarılması, 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü mad
desinin üçüncü fıkrası ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç bulunması nedeniyle bu hükmün yürürlükten 
kaldırılmasını düzenleyen (d) bendinin madde metninden çıkarılması ve (e) bendinin (d) bendi 
olarak teselsül ettirilmesi suretiyle 11 inci madde olarak, 

- Hazinenin GSM işletmecisi firmalardan olan alacaklarını bir an önce tahsil etmesini sağ
lamaya yönelik bir düzenlemenin metne geçici 1 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 9 uncu maddesi, madde numaralarının değişmiş olması nedeniyle atıfların 
buna uygun olarak düzenlenmesi suretiyle 12 nci madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 10 uncu maddesi 13 üncü madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Bu defa Komisyonumuzun 2.6.2004 tarihinde Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Binali 

YILDIRIM ile ilgili kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımlarıy
la yapmış olduğu 50 nci birleşimde görüşmelere başlanmıştır. 

Ancak, Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçmeden önce ilgili sendikaların temsilcileri 
tarafından yapılan açıklamalarda, 

- Telekom hisselerinin % 50'den fazlasının yabancılara satılması halinde millî güvenliğe 
yönelik olarak ortaya çıkabilecek endişelerin yanı sıra ekonomik kaygıların da göz önünde bulun-
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durulmasının gerektiği, Telekom imkanlarının ekonomiyi olumsuz etkilemeye yönelik olarak kul
lanılabileceği, 

- Telekomun önemli ölçüde kâr eden bir kurum olduğu, bu kârını yatırımlara aktarması halin
de gelişen şartlara uygun olarak kamunun yararına hizmet sunma imkanının genişleyebileceği ve 
özel sektöre devri yoluyla beklenen rekabet ortamından çok daha fazla fayda elde edilebileceği, 

- Telekomun yatırım yapan, ülkeye kaynak aktaran, önemli ölçüde katma değer üreten ve çalış
ma barışının hakim olduğu bir kurum olması gerektiği, 

Dile getirilmiştir. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Telekomun özelleştirilmesinin yıllardır tartışıldığı bu konuda çıkarılan kanunlann Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararıyla karşılaştığı, Tasarının Anayasaya aykırılık bakımından Anayasa 
Komisyonunda incelenmesinin yerinde olacağı, 

- Sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve sendikaların bu alanda yapılan düzenlemeler
de daha etkin olarak yer alması gerektiği, Tasarının toplumsal mutabakat sağlanarak getirilmesinin 
daha yerinde olacağı, 

- Telekomun özelleştirilmesi hususunun yıllardır tartışılmakta olduğu ve bir an önce neticelen
dirilmek istendiği ancak acele edilmesinin çeşitli sorunlar ortaya çıkarabileceği, 

- Önemli olan konunun, satışı düşünülen fiziksel alt yapıdan çok ekonomik ve stratejik bağlam
da bu alt yapı üzerine kurulu olan üst yapıdan sunulan hizmetler olduğu, dolayısıyla alt yapının mül
kiyetinin çok önemli olmadığı, üst yapı vasıtasıyla sunulan hizmetlerin satışından elde edilecek kat
ma değerin alt yapının satışından elde edilecek gelirden çok daha fazla olabileceği, 

- Telekomun özelleştirilmesi durumunda siyasi etkilerden kurtularak daha iyi hizmet 
sunulacağının iddia edildiği, ancak kamu tekelinin bile bu tür etkilere açık olduğu bir ortamda, özel 
tekel oluşması durumunda daha ciddi sorunlar ortaya çıkabileceği, bu nedenle özel tekel oluş
maması yönünde tedbirler alınması gerektiği aksi takdirde ucuz ve kaliteli hizmet sunulacağı gerek
çelerinin de tutarlı olmayacağı, 

- Bilişim alanında meydana gelen gelişmeler ne kadar yaygınlaşırsa bu alanın da bu ölçüde 
değer kazandığı, bu açıdan Telekomun özelleştirilen diğer kuruluşlardan farklı bir niteliğe sahip ol
duğu bu nedenle bu Kurumun özelleştirilmesinin dikkatli bir şekilde düşünülmesi gerektiği, 

- Ülkemizde özelleştirmenin yasal ve kurumsal alt yapısının oturmamış olduğu ve öncelikle bu 
konunun ele alınması gerektiği, 

- Türkiye'nin gelişmekte olan ve alt yapısını tamamlaması gereken bir ülke olduğu, gelişmiş ül
kelerin pek çoğunda telekom hisselerinin %50'sinden fazlasının kamunun elinde tutulduğu, bu 
hususun da dikkat çekici olduğu, Telekom hisselerinin %50'sinden fazlasının kamunun elinde tutul
masının gerekli olduğu, 

- Telekomun %50'sinden fazlasının satışıyla elde edilmesi beklenen fazla gelir yerine kurumun 
özerk bir statüye kavuşturulması suretiyle siyasi etkilerden korunarak daha verimli hale getirilmesi 
gerektiği, 

- Haberleşme hakkının Anayasayla güvenceye alınmış olan temel hak ve özgürlükler arasında 
olduğu, bu nedenle Telekomun özelleştirilmesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiği, stratejik 
önemi dolayısıyla ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği, bu imkanların özel 
sektör elinde kötüye kullanımını engelleyici tedbirlere ihtiyaç bulunduğu, 

- Miktarı ne kadar artarsa artsın marjinal faydası azalmayan bir kamu tekelinin özelleştiril
mesinin çeşitli sakıncaları bulunabileceği ve konunun bu yönünün de değerlendirilmesi gerektiği, 
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- Telekomun stratejik öneminin bu teknolojiye sahip olmanın yanı sıra, şu an için hassas olan 
konunun iletişim güvenliği olduğu, Devletin bu alanı kontrol altında bulundurmasının yeterli olacağı, 

- Serbestleşme süreci sonucunda telekomun elinde yalnızca sabit telefon hizmetinin kalacağı, 
özelleştirme kararının alınmış olması nedeniyle yeni yatırım da yapılmadığı, bu nedenlerle 
Telekomun değerinin düşmüş ve daha da düşmesinin muhtemel olduğu, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben, Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- Özelleştirme sürecinin ciddi anlamda 80'li yılların başında başlamış olduğu, Dünyada ve Av-

rupada gerçekleştirilen serbestleştirme ve özelleştirmenin ülkemizde tam anlamıyla değerlen
dirilemediği, sektörde yaşanan kriz ve serbestleşme sürecinin tamamlanmış olmasının da Türk 
Telekomun değerini düşürmüş olduğu, 

- Telekomun özelleştirilmesine yönelik ilk düzenlemelerin bir kısmının Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilmiş olduğu ancak gerekçeli kararında bulunmadığını belirttiği şartların bu gün itibariy
le yerine gelmiş olduğu, Tasarının hazırlanmasında da bu gerekçelerin göz önünde bulundurulduğu, 

- Serbestleşmenin gerçekleşmiş olması ve Kurumun tekel hakkının ortadan kalkmış olması 
nedeniyle özel teşebbüsün bu alanda faaliyet gösterdiği, rekabetin artacak olması nedeniyle de daha 
kaliteli ve ucuz hizmet sunulabileceği ve bu durumun vatandaşın yararına olduğu, 

- Yapılması öngörülen değişikliklerle özelleştirmede altın hissenin muhafaza edilmiş ve 
içeriğinin daha iyi tanımlanmış olduğu böylece kamunun çıkarlarının gözetilerek Devletin kon
trolünün sağlanabileceği, 

- Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili kanunun 1995'te çıkmış ve özelleştirme kararının da bu 
tarihte alınmış olduğu, burada öngörülen hususun yalnızca yabancıların payının %45'i 
geçemeyeceği sınırlamasının kaldırılması olduğu, ister yerli ister yabancı olsun yatırımcıların eşit 
koşullarda ihaleye girebilmelerinin sağlandığı, böylece yabancı sermayenin ülkeye çekilebileceği 
ve Telekomun değerinin artacağı, 

- Dünyada Telekom benzeri şirketlerin ortalama 20-25 bin çalışanla hizmet verdiği, Türk 
Telekomda ise 63 bin personel istihdam edildiği, bilişim ve haberleşme hizmetlerini adapte edip 
büyümeyi ve gelişmeyi sağlayacak olan kalifiye eleman sayısının ise ancak bin civarında olduğu, 

- Telekomun gelirlerinin %50'lik kısmını abonelerin %5'inden geri kalan %50'lik kısmını ise 
%95'inden sağladığı, yalnızca 10 ilde kâr elde edebildiği diğer 71 ilde ise zarar ettiği ve bu konunun 
üzerinde özenle durulması gerektiği, 

- Uydu hizmetlerinin özelleştirmenin dışında tutulmuş olmasının ulusal güvenlik açısından 
gereken güvenceyi sağladığı, 

- İlgili sivil toplum örgütleri ve sendikaların görüşlerini çeşitli yollarda belirttikleri ve bu 
hususların göz önünde bulundurulduğu, 

- Telekomun değeri hakkında Hükümet olarak herhangi bir rakam telaffuz edilmediği ve bu 
konuyu özel hassasiyet gösterildiği, uygun teklifin gelmesi halinde satışın gerçekleşebileceği, aksi 
takdirde satmak gibi bir zorunluluk bulunmadığı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri takiben alt komisyon metni esas alınmak suretiyle mad

delerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Alt komisyon metninin; 
- 2813 sayılı Telsiz Kanununda Telekomünikasyon Kurumunun gelirleri arasında sayılan ve 

Kurum tarafından uygulanan ancak, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin belir
tilmemiş olması nedeniyle uygulamada problemler yaşanmasına neden olan idari para cezalarının 
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tahsili konusunda; hukuki boşluğu gidermeyi amaçlayan ve ilgili 406 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (f) bendine ilave yapılmasını öngören bir düzenlemenin metne çerçeve 1 inci madde olarak 
eklenmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 1 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi 
tutulmak suretiyle 2 nci madde olarak, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; 3 üncü madde olarak aynen, 
- Çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi; üçüncü fık

rasında yer alan "Şu kadar ki" ibaresinin kanun tekniğine uygun olmadığı gerekçesiyle metinden 
çıkarılması, kavram kargaşasının giderilmesi ve ifadeye açıklık kazandırılması amacıyla üçüncü 
fıkranın birinci cümlesinde yer alan "kapsam dışı personel statüsüne girenler" ibaresinin "kapsam 
dışı personel statüsünde çalışanlar" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 4 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 4 üncü maddesi; bu maddeyle 406 sayılı Kanuna eklenen ek 31 inci maddesi aynen; 
ek 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası son cümlesinin çalışanların iş mevzuatına tâbi olarak kurum
da kalma iradesini teşvik etmek amacıyla geçmiş yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştık
ları sürelerin iş mevzuatında geçen süre ile birleştirilmesi nedeni ile kıdem tazminatının hesaplan
masının iş mevzuatına göre yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi ve maddenin redaksiyona 
tâbi tutulması suretiyle; ek 33 üncü maddesi, yedinci fıkrasından kurumlar arasında çelişki yarat
mamak ve idareyi sıkıntıya sokacak biçimde örnek teşkil etmemek amacıyla Türksat A.Ş.' nin 4749 
sayılı Kanunun istisna kapsamından çıkarılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine 
tâbi olduğuna açıklık getirmek üzere 3346 sayılı Kanun ile ilgili hükmün metne eklenmesi ve mad
denin redaksiyona tâbi tutulması suretiyle; ek 34 üncü maddesi aynen; GSM hizmetleri yürüten iş
letmeciler tarafından 2813 sayılı Kanun uyarınca abonelerinden tahsil ettikleri telsiz kullanma üc
retlerini Telekomünikasyon Kurumuna aktarmalarında yaşanan problemleri çözmeyi amaçlayan ve 
406 sayılı Kanuna ek 35 inci madde olarak eklenmesi öngörülen bir düzenlemenin metne eklenmesi 
suretiyle, 5 inci madde olarak, 

- Çerçeve 5 inci maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 inci maddenin; verilen bir 
önerge doğrultusunda, çalışanların mağduriyetinin kısmen giderilmesi amacıyla ikinci fıkrasına 
"tutarlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "son bir yıllık TÜFE oranında artırılarak" ibaresinin ek
lenmesi suretiyle 6 nci madde olarak, 

- Çerçeve 6,7 ve 8 inci maddeleri 7,8 ve 9 uncu maddeler olarak aynen, 
- Çerçeve 9 ve 10 uncu maddeleri; kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redak

siyona tâbi tutulmak suretiyle 10 ve 11 inci maddeler olarak, 
- 11 inci maddesi; 12 nci madde olarak aynen, 
- Geçici 1 inci maddesi; iç hukukumuzda yargı kararıyla kesinleşmiş olmasına rağmen bu 

alacaklar konusunda ilgililer tarafından uluslararası tahkim müessesesine başvurulmuş olmasının 
alacağın tahsilini sürüncemede bırakmakta olduğu ve bu alacağın uzlaşma sağlanmak suretiyle bir 
an önce tahsilinin sağlanması amacıyla "yargı kararıyla kesinleşenler hariç olmak üzere" ibaresinin 
madde metninden çıkarılması suretiyle, 

- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilen hizmetlerle il
gili olarak, diğer mevzuatta Türk Telekom'a yapılan atıfların anılan Genel Müdürlüğe yapılacağını 
öngören bir hükmün metne geçici 2 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 12 nci maddesi, madde numaralarında yapılan değişikliğe paralel olarak 
yeniden düzenlenmesi suretiyle 13 üncü madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek 
Başkan 

Sait Açba 
Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 
Üye 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoglu 

Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Ömer Abuşoğlu 

Gaziantep 
Üye 

M. Emin Murat Bilgiç 
İsparta 

Üye 
Ali Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

Erol Aslan Cebeci 
Sakarya 

Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Sözcü 

Sabahattin Yıldız 
Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

Yakup Kepenek 
Ankara 

(Karşı oy yazım eklidir) 
Üye 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Nurettin Canikli 
Giresun 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 
Üye 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

Mehmet Ceylan 
Karabük 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



— 18 — 

KARŞI OY YAZISI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 1 inci maddesi ile 406 Sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmasına, söz 
konusu maddenin 3 üncü fıkrasının kaldırılmasına ve imtiyazlı hisseye tanınan ayrıcalıkların sınır
landırılmasına karşıyız. 

17 nci maddenin 3 üncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerin 
Türk Telekom'daki hisse oranlarının % 45'i aşması ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak şir
ketin çoğunluk hisselerine sahip olmaları ve Türk Telekomun yönetiminde ve denetiminde oy 
çoğunluğu sağlamaları mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, getirilen değişiklikle 3 üncü fıkrada bulunan 
ve tüm satış işlemlerinde yabancıların hisse oranlarındaki % 45'lik sınırlamanın gözönünde tutul
masını ve karşılıklılık ilkesinin aranmasını öngören hüküm de ortadan kalkmış olmaktadır. Bu 
durum Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi Kararlarına uygun değildir ve kamu yararı ile de 
bağdaşmamaktadır. 

İmtiyazlı hisseye tanınan ayrıcalıkların sınırlandırılması ise imtiyazlı hisseyi ülke ve toplum 
yararını koruyamayacak hale getirmektedir. 

Türk Telekom tekel niteliğinde stratejik bir kuruluştur. Yapılan değişiklikle kamu tekeli kal
dırılarak yabancı tekel kurulması mümkün hale getirilmiştir. Böylece, ulusal güvenlik, savunma, 
ekonomik ve sosyal yaşam ile Anadolu'nun her köşesine haberleşme hizmetinin eksiksiz götürül
mesi tehlikeye atılmıştır. Oysa, Anayasanın 167 nci maddesine göre Devlet, piyasalarda fiili olarak 
veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemekle görevlidir. 

İmtiyaz sözleşmelerine taraf olan Telekomünikasyon Kurumunun ulusal güvenliğin ve millî 
yararların tehlikeye düşmesini önleyecek tedbirleri alabileceği ve sözleşmeyi tek taraflı fes
hedilebileceği sav'ı da doğru değildir. Çünkü imtiyaz sözleşmelerine, sözleşmeden doğacak anlaş
mazlıkların uluslararası tahkim yoluyla çözülmesini öngören bir hüküm konulmaktadır. Şirketler 
sözleşme koşullarını bile yerine getirmemekte ve haklı olduğumuz halde tahkime başvurmaktadır. 

Tasarıdaki diğer değişikliklerle hisselerin blok satışının kapalı teklif usulü yerine pazarlık 
usulü ile yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 
Telsim'in yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılmasının önü açılmakta ve limanların mülkiyetin dev
ri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmesinden yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yararlanması 
mümkün hale getirilmektedir. 

Ayrıca Tasarı ile Telekom çalışanlarının iş güvencesini korumayan ve kazanılmış haklarını geri 
çeken değişiklikler de getirilmiştir. Tasarıda yer alan bütün bu değişikliklerin kamu yararını 
korumayan, sakıncalı değişiklikler olduğu kanısındayız. 

Birgen Keleş Yakup Kepenek Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul Ankara İstanbul 

Bülent Baratalı Ali Kemal Kumkumoğlu Kazım Türkmen 

İzmir İstanbul Ordu 

Gürol Ergin Osman Coşkunoğlu Osman Kaptan 

Muğla Uşak Antalya 
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KARŞI OY YAZISI 

Özelleştirme uygulamaları, Türkiye'de başladığı tarihten bu yana tümüyle bir başarısızlık ör
neği olmuştur. Bu Hükümet de, geçmiş hükümetlerin başarısızlıklarını aynı kararlılıkla sürdürmek
tedir. 

Örneğin; 

1. Özelleştirme konusunda bugüne değin sağlıklı bir hukuki altyapı oluşturulamamıştır. 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasasında değişiklik öngören Tasan da buna dahildir. 

2. Yapılan Özelleştirme uygulamalarında özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların hakları ve 
beklentileri dikkate alınmamış, özelleştirmenin sosyal boyutu tümüyle ihmal edilmiştir. 406 sayılı 
Yasa Tasarısında öngörülen değişikliklerde de aynı anlayış sürdürülmektedir. 

3. Özelleştirmenin, tekelleşmeye yol açmaması, öncelikle kamu yararı açısından çok önemlidir. 
Ancak bu ilke, bu Tasarıda gözardı edilmiştir. Türk Telekom'un altyapısı stratejik bir alandır. Çün
kü Türk Telekom'un fiziksel altyapısı bir tekeldir. Kaldı ki, "stratejik" kavramı sadece savunma ih
tiyaçları ile sınırlanmamalıdır. Bilgi çağında, bilgi akışının altyapısını oluşturan telekomünikasyon; 
ekonomik, toplumsal ve teknolojik bağlamlarda da stratejik niteliktedir. Ayrıca, "imtiyazlı (altın) 
hisse" kavramı ile, özelleştirme sonrasında anlamlı bir stratejik kontrol sağlanamayacağı da, 
Teletaş'ın özelleştirilmesinde görülmüştür. 

4. İletişim alanı dünyada teknolojik gelişmelere en açık alandır. Telekomun % 95'lere varan 
oranda yabancılara açılması, hem iletişimin güvenliği yönünden sakınca yaratacak, hem de tek
nolojideki gelişmeleri izleme ya da üretme alanında Türkiye'yi geri plana itecektir. 

5. Halen, özelleştirildiği tarihten bu yana, özelleştirme bedellerini ödemeyen kuruluşlar vardır. 
Bu kuruluşlardan, özelleştirme bedellerini dahi alamayan bir Hükümetin, Türk Telekomu alelacele 
uluslararası pazara çıkarılması hiç de inandırıcı ve güven verici değildir. 

6. Özelleştirmenin mantığı, kamu tarafından işletilip iyi yönetilmeyen ve bunun doğal sonucu 
olarak da, kamunun sırtında kambur olan zararlı kuruluşlann özelleştirilmesidir. Oysa uygulamada 
bunun tam tersi olmaktadır. Geçmiş hükümetlerin yaptığı yanlışları bu Hükümet de tekrarlamakta 
ve "ver kurtul" mantığı ile sadece kâr eden ve büyük katma değer yaratan kuruluşlar satılmaktadır. 

7. Tasarının gerekçesinde; "Yabancı yatırımcılar, yönetiminde söz sahibi olamayacakları, baş
ka bir ifade ile şirketin hisselerinin % 50'sinden fazlasına sahip olmadıkları bir ihaleye iştirak etmek 
istememektedirler. Bunun sonucunda ihaleye katılım hem az olmakta hem de şirketin değeri düş
mektedir. Bu konudaki istatistiksel çalışmalar göstermiştir ki yabancılara % 5 l'in altında ihaleye 
çıkarılan kamu şirketleri, % 51 ve üzerinde ihale edilenlere oranla peştemaliye parası dahi düşük ol
maktadır. Örneğin, şirketin % 49'unu almayı düşünen alıcı (a) lira vermeyi düşünürken bu oran, 
% 5 l'e çıktığında fiyatı (a + % 25) oranında artırmaktadır." denilmektedir. Ancak bu anlayışın han
gi verilere dayandığını sayın Bakan dahi açıklayamamıştır. Soyut gözlemlerle, Türk Telekomu 
pazarlama anlayışı doğru bir yaklaşım değildir. Ve bu soyut anlayış, Yasa Tasarısının gerekçesine 
olduğu gibi yansımıştır. 

8. Türk Telekom, uluslararası fiber optik kablolar açısından Türkiye'yi önemli bir terminal 
merkezi haline getirmiştir. Örneğin Türkiye, EMOS - 1 denizaltı fiber optik kablosu üzerinden 
(Türkiye - Yunanistan - İsrail) arasında, ITUR deniz altı fiber optik kablo sistemiyle (Türkiye- İtalya -
Ukrayna - Rusya) arasında, KAFOS Karadeniz fiber optik sistemiyle (Türkiye - Bulgaristan -
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Romanya) arasında, TBL trans balkan linki karasal fiber optik sistemi ile Türkiye ve Balkan ülkeleri 
arasında, TAE fiber optik kablosu ile orta asya cumhuriyetleri, Çin ve Avrupa ülkeleri arasında 
önemli işlevleri üstlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye, uzak doğuda Singapur ve Endonezya'dan baş
layıp batıda Fransa'ya kadar uzanan fiber optik kablo sisteminde dünyanın sayılı terminal ülkelerin
den birisidir. Uluslararası denizaltı ve karasal fiber optik kablolar sayesinde ülkemiz önemli transit 
merkezi durumunda olup bu bağlantılar sayesinde Türk Telekom stratejik önemini korumakta ve 
gelirleri önemli ölçüde artmaktadır. 

9. Öyle anlaşılıyor ki; Tasarı IMF'nin baskısı altında hazırlanmıştır. Türkiye'nin borç batağın
da olması dikkate alınırsa, Türk Telekom kelepir fiyata satılacaktır. Çünkü, Hükümetçe yatırım yap
ması engellenen Türk Telekomun değeri, her geçen gün daha da düşürülmektedir. Açıkçası, dün
yanın sayılı telekom firmaları arasında bulunan Türk Telekom, bir milli varlık olarak peşkeş 
çekilecektir. Oysa Türk Telekomun yıllık kârı 1,5 milyar ABD dolan civarında olup, son üç yılda 
yarattığı katma değer de 13 milyar ABD dolarını aşmıştır. 

10. Öte yandan, elde edilecek gelir açısından da Türk Telekomun şu anda özelleştirmesi anlam
lı ve uygun değildir. Telekomünikasyon alanında fiziksel altyapıdan çok bu fiziksel altyapı üzerin
den verilen hizmetler değerlidir. Dolayısıyla, elde edilecek gelir bakımından da, bu hizmetlerin ser-
bestleştirilerek rekabet ortamına açılması, fiziksel altyapı satışından daha öncelikli ve önemlidir. 
Asıl gelir bu alandan sağlanmalıdır. Dünyadaki başarılı telekom özelleştirmelerinde de bu yol izlen
miştir. Ama Hükümet, izlediği yanlış ekonomik politika dolayısıyla saplandığı borç batağından kur
tulmanın yolu olarak, bir "mirasyedi" gibi davranmayı uygun görmüştür. 

Kemal Kıhçdaroğlu 
İstanbul Milletvekili 
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ALT KOMİSYON RAPORU 
Esas No. : 1/807 28.5.2004 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 25.5.2004 tarihinde Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 

ile Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kur
tarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış olduğu 46 inci birleşimin
de, 1/807 esas numaralı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" üzerin
deki görüşmelere başlanmıştır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, verilen bir önerge doğrultusunda 
konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Alt komisyonumuz, 26.5.2004 ve 27.5.2004 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluş temsil
cilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Tasarıda aşağıda belirtilen değişik
likleri yapmıştır. 

Tasarının; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; "kapalı teklif usulünün "pazarlık usulü" şeklinde değiştirilmesini 

öngören hükmün, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların satışına ilişkin yapılacak ihale usullerinin 
4046 sayılı Kanunda düzenlenmiş olduğu ve söz konusu Kanunun belli durumlarda pazarlık 
usulüne cevaz verdiği ve Tasarıyla amaçlanan durumu karşılamaya yeteceği gerekçesiyle madde 
metninden çıkarılması suretiyle, 

- Kısa bir süre içerisinde tasfiye edilmesi düşünülen PTT Personeli Müteselsil Kefalet San
dığının, Sandığın yönetiminde ve personelin ödediği aidatların geri ödenmesi sırasında nemalandır-
mayla ilgili güçlüklerle karşılaşıldığı, bu güçlükleri aşmak ve üyelerin mağduriyetini önlemek 
amacıyla 406 sayılı Kanunun ilgili maddesinde değişiklik yaparak son verilmesine yönelik bir 
düzenlemenin Tasarıya çerçeve 2 nci madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin teselsül ettiril
mesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; üçüncü fıkranın, Telekomun hisselerinin satışı neticesinde kamu 
payının %50'nin altına düşmeden önce istihdam fazlası olarak belirlenen personel ile ilgili bir 
düzenleme öngörmenin uygun olmayacağı gerekçesiyle madde metninden çıkarılması, dördüncü 
fıkranın; Türk Telekom'un hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi 
durumunda başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek personelin ücret ve diğer malî hak
larının daha açık ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir şekilde ifade edilmesi ve ortaya çıkabilecek 
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle 3 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi, madde çerçevesinin kanun tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla 
redaksiyona tâbi tutulması, bu maddeyle 406 sayılı Kanuna eklenen; ek 31 inci maddenin Kanunda 
ifade birliğinin sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi tutulması; ek 32 nci maddesi aynen; ek 33 ün
cü maddeye, özelleştirme gerçekleştirilmeden önce uydu hizmetlerinin devredilmesi öngörülen ve 
yeni kurulacak olan Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesinin tespiti, Türksat A.Ş. tarafından dev
ralınan aktif ve pasif arasındaki farkların Türk Telekom tarafından kayıtlardan düşülerek tas
fiyesinin sağlanabilmesi, Türksat A.Ş. tarafından da devralınan varlık ve kaynaklar arasındaki far
kın sermayeye ilave edilmek suretiyle bilanço dengesinin kurulabilmesini amaçlayan bir düzen-
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lemenin son fıkra olarak eklenmesi; Türk Telekom'un özelleştirme öncesinde, ihtilaflarının sulhen 
çözümü ve çok büyük meblağlara tekabül eden alacaklarının hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağ
lamaya dönük olarak 406 sayılı Kanuna ek 34 üncü madde olarak eklenmesi öngörülen bir düzen
lemenin metne eklenmesi suretiyle, 4 üncü madde olarak, 

- Tasfiye amaçlı olarak Kefalet Kanununa tabiiyetine son verilmesi öngörülen PTT Personeli 
Müteselsil Kefalet Sandığını işletme, tasfiye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmayı PTT 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruluna bırakan ve birikmiş olan aidatlar toplamının ne kadarının ne 
şekilde ve hangi sürede üyelere dağıtılacağını, kalan paranın da PTT Genel Müdürlüğü ve Genel 
Bütçe arasında paylaşımını düzenleyen 406 sayılı Kanuna geçici 8 inci madde olarak eklenmesi ön
görülen bir hükmün metne çerçeve 5 inci madde olarak eklenmesi ve maddelerin teselsül ettirilmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 4 ve 5 inci maddeleri 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen, 
- Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz 

haberleşme ve seyir güvenliği hizmetlerinin, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri 
hariç olmak üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmesinin öngörülmesi nedeniyle sahil telsiz istasyonları ile ilgili yetkinin de bu Kurumca kul
lanılmasını sağlamaya dönük olarak 2813 sayılı Telsiz Kanunun 21 inci maddesinin değiştirilmesini 
öngören bir hükmün metne çerçeve 8 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 6 ncı maddesi; madde çerçevesi redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle 9 uncu madde 
olarak, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; redaksiyona tâbi tutulmak ve imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat gibi 
izinlerin yenilenmesi ve değişikliğini yapacak kurumların açıklığa kavuşturulması amacıyla "ve 
değişikliği işlemi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili kuruluşlarınca" ibaresinin eklenmesi 
suretiyle 10 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 8 inci maddesi; (a) bendinin redaksiyona tâbi tutulması, (b) bendinin sonunda yer 
alan "ile 21 inci maddesi" ibaresinin, söz konusu madde metinde çerçeve 8 inci madde olarak 
yeniden düzenlendiğinden madde metninden çıkarılması, (d) bendi ile yürürlükten kaldırılması ön
görülen 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç 
bulunması nedeniyle bu bendin madde metninden çıkarılması ve (e) bendinin (d) bendi olarak tesel
sül ettirilmesi suretiyle 11 inci madde olarak, 

- Hazinenin GSM işletmecisi firmalardan olan alacaklarını bir an önce tahsil etmesini sağ
lamaya yönelik bir düzenlemenin metne geçici 1 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 9 uncu maddesi, madde numaralarının değişmiş olması nedeniyle atıfların 
buna uygun olarak düzenlenmesi suretiyle 12 nci madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 10 uncu maddesi 13 üncü madde olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
M. Altan Karapaşaoğlu Ali Osman Şali Osman Coşkunoğlu 

Bursa Balıkesir Uşak 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 
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KARŞI OY 
Tasarıda, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmesini kolaylaştırmak ve değerini artır

mak amacıyla 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklik
lerin çok sayıda sakıncaları vardır. Fakat, esas olarak, şu anda özelleştirmenin gündeme gelmesinin 
üç temel nedene dayanarak yanlış olduğunu düşünüyorum: 

1. Özelleştirmenin, ancak serbestleşmenin gerçekleşmesinden ve piyasaları düzenlemede etkin 
gücü olan bir düzenleyici kuruluşun varlığında gündeme gelmesi gerekir. Bu, diğer ülkelerdeki 
özelleştirme deneyimlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmış, tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıy
la, ne serbestleşmenin gerçekleştiği ne de Telekom Kurumunun piyasaları düzenlemede arzu edilen 
güç ve etkinliğe kavuştuğu ülkemiz ortamında, şu anda özelleştirme gündeme bile gelmemelidir. 
Özelleştirmenin gündeme gelmesi sonucu serbestleşmede gecikmelerin yaşanması da ayrı ve çok 
önemli bir sakıncadır. 

2. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türk Telekom'daki hisse oranının %99'a kadar çıkmasına, 
yani tekelleşmesine izin verilmektedir. Bunun ortaya çıkarabileceği "stratejik" sorunları gidermek 
amacıyla, uydular özelleştirme kapsamı dışında tutuluyor. Burada iki yanlışlık veya eksiklik var. 

i. "Stratejik" kavramı sadece savunma ihtiyaçları ile sınırlanmamalıdır. Bilgi çağında, bilgi 
akışının altyapısını oluşturan telekomünikasyon, ekonomik, toplumsal ve teknolojik bağlamlarda da 
stratejik niteliktedir. Ayrıca, "imtiyazlı (altın) hisse" kavramı ile, özelleştirme sonrasında anlamlı bir 
stratejik kontrol sağlanamayacağı Teletaş'ın özelleştirilmesi ile de görülmüştür. 

ii. Uydu iletişimi en güvensiz iletişim kanalıdır, savunmanın ihtiyacı olan stralejik güveni 
veremez. 

3. Elde edilecek gelir açısından da şu anda özelleştirme anlamlı değildir. Telekomünikasyon 
alanında fiziksel altyapıdan çok bu fiziksel altyapı üzerinden verilen hizmetler değerlidir. 
Dolayısıyla, elde edilecek gelir bakımından da, hizmetlerin serbestleştirilerek rekabet ortamının 
açılması, fiziksel altyapı satışından daha öncelikli ve önemli bir ekonomik anlam taşır. 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği 
sakıncalar da dahil" ibaresi, ikinci cümlesinde yer alan "yeni şirketler kurulması veya kurulu 
bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya 
uluslararası anlaşmalara taraf olunması" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. - 406 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin 
sonunda yer alan "tabidir" ibaresi "tabi değildir" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. - 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
Ek Madde 29.- Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi 

durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde 
çalışanlar ve kapsam dışı personelden, Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemeyenler ile 
Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun 
görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün 
içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesin
de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum 
ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. An
cak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen 
ödemeler Hazine tarafından karşılanır. 

Şu kadar ki, birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışan
lar ve kapsam dışı personel statüsüne girenler hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildiril
dikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana 
göre belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarın
ca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine 
yapılacak artış oran ve/veya miktarlan uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam 
dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına 
göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu 
tarih için ücret ve diğer mali haklan tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22 nci maddenin 
(a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldınlan hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli görev
lerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fık
rası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlan için 
belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyannca il
gili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine 
yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin al
tıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı 
cetvele tabi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer mali haklar esas alınır. 

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tabi kapsam dışı per
sonele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Nakledilen personelin önceden kıdem 
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tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında 
dikkate alınır. 

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir 
yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın iş
veren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı neden
lerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 sayılı Kanunun 21 inci mad
desinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin 
yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 
21 inci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler 
Hazine tarafından yapılır. 

MADDE 4. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 31. - Türk Telekom, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca alınmakta olan 
hisse, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınmakta olan pay, 132 sayılı 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 inci maddesi uyarınca alınmakta olan nisbi 
aidatlar, 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca alın
makta olan aidatlar ile benzeri fon ve aidatlardan muaftır. 

EK MADDE 32.- Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hüküm
leri uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta olan personel, istek
leri halinde iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir ve Ek 22 nci maddenin (c) bendi hüküm
leri bunlar hakkında da uygulanır. Bu kadrolardan boş ve/veya herhangi bir sebeple boşalacak olan
lar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Mevcut kadrolarında çalışmaya devam eden 
söz konusu personelin, ek 22 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde bu Kanun ile yapılan değişiklik
ten önceki ücret rejimi, statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur. 

Türk Telekomda kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan personel ile kadrolu veya 
sözleşmeli statüde çalışmakta iken iş mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlardan 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını veya 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yaşlılık aylığından yararlanma hakkını kazanmış olanlara 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay; bu hakları sonradan kazanacak olanlar da kazandık
ları tarihten itibaren iki ay içerisinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ik
ramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 fazlasıyla ödenir. 

Türk Telekomda iş mevzuatına tabi olarak çalışmakta olan personelden bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki ay içinde başvurarak kendi isteği ile işten ayrılanlara iş mevzuatı hükümlerine 
göre hesaplanacak kıdem tazminatı % 20 fazlasıyla ödenir. Bu fıkra hükmünden yararlanan işçilere, 
4857 sayılı İş Kanununun 20 ve 21 inci maddeleri uygulanmaz. 

İş mevzuatına tabi personele, kadrolu ve sözleşmeli statüde iken 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek kıdem taz
minatının tutarı, ayrıldıkları tarihteki 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine göre hesaplanacak emekli ikramiyesi miktarından fazla olamaz. 

Bu madde kapsamında yapılacak % 30 ve % 20 oranındaki ödemeler Türk Telekomca kar
şılanır. Türk Telekomca karşılanan tutarlar, Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kaydedilir. Borç 
olarak kayıtlanan tutarlar dönem kârı üzerinden Türk Telekomca Hazineye ödenecek temettü tutar
larına mahsup edilir. 
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EK MADDE 33. - Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, 
yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, adına 
kayıtlı ve diğer operatörlere ait uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları 
işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kur
mak, işletmek ve ticari faaliyette bulunmak üzere, bu Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç) ve özel hukuk hükümlerine tabi, Türksat Uydu Haber
leşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. 

Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine 
göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete 
geçer. Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin vaz'ına müteal
lik hükümleri ile 277, 329, 368 ve 422 nci maddeleri hükümleri Türksat A.Ş. hakkında uygulanmaz. 

Türksat A.Ş.'hin hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşar
lığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve kamunun pay sahipliğinden kaynak
lanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türksat 
A.Ş.'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kullanılır. 

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uy
du haberleşme ve iletişim yer istasyonları, uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kul
lanılan taşınır ve taşınmazlar, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her 
türlü fikri ve sınai haklar ile sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da bulunan Eurasiasat SAM şir
ketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, koor
dinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile hak, 
alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutel-
sat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte 
faaliyete geçmesini müteakip iki ay içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokoller ile devredilir. 
Bu devirlere ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzen
lenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her tür
lü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır. 

Türksat A.Ş.'de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilir. Türksat A.Ş.'nin faaliyete geçtiği 
tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk Telekomun iş mevzuatına tabi bulunan personeli, istekleri ve 
Türksat A.Ş. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Türksat A.Ş.'ye devredilir. Bu şekilde 
devredilen personelin sayısı ikiyüzelli kişiyi geçemez. Bu personelin tabi olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde Türksat A.Ş.'de 
devam eder. 

Türksat A.Ş. ile Telekomünikasyon Kurumu arasında, bu maddede belirtilen hizmetlerin 
yürütülmesi ve alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir 
görev sözleşmesi imzalanır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içinde görev söz
leşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü ver
mesini müteakip, Türksat A.Ş. ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan sözleşme yürür
lüğe girer. 

Türksat A.Ş. sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu 
hükümlerine tabi değildir. 
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Uydu haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak diğer kanunlarda Türk Telekoma yapılan atıflar 
Türksat A.Ş.'ye yapılmış sayılır. Bu Kanuna göre gereken düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konulun
caya kadar diğer mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uydular üzerinden 
haberleşme, uydudan iletim, uydu işletme, yörünge ve uydu yönetimi, yeni uyduların planlanması 
ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili diğer yönetsel ve ticari hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından 
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yeni şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olma 
hususları ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesi yüzyirmibeş trilyon Türk Lirası olup, bu tutar Türk 
Telekom tarafından karşılanacaktır. Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye devredilecek gelir, 
gider, borç, alacak ve benzeri aktif ve pasif arasındaki fark, Türk Telekom tarafından Hazine Müs
teşarlığı adına borç olarak kayıtlanır. Bu tutar, Türk Telekom'un 2003 yılı gelirlerinden 2004 yılın
da Hazineye aktarılması için belirlenen temettü tutarına halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü 
alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye edilir. Türksat A.Ş. tarafından devralınan aktif ve pasif 
arasındaki müspet fark Hazine Müsteşarlığının payı olarak Türksat A.Ş. sermayesine eklenir. 

EK MADDE 34. - Türk Telekom'un, kaynağına ve yargıya intikal edip etmediğine bakılmak
sızın, tüm alacaklarının, yargı kararıyla kesinleşenler hariç olmak üzere, sulhen tahsili hususunda, 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı yet
kilidir. 

MADDE 5. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 8.- PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı'nın işletilmesine, tasfiyesine 

ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Sandığa tabi personelden kesilmiş olan aidatlar 

toplamından, ilgili personele ait ihtilaflı borçlar düşüldükten sonra kalan tutarlar, hak sahiplerine 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde defaten ödenir. 

Sandığın bu ödemeden sonra kalan toplam nakit mevcudundan ihtilaflı borçları için gerekli 
meblağ ayrıldıktan sonra kalan tutarın % 60'ı nemalandırılmak suretiyle PTT Genel Müdürlüğü'nün 
taşıt, otomasyon ve modernizasyon hizmetlerine ilişkin harcamalar ile Yönetim Kurulunca belir
lenecek usul ve esaslara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalışan personele (3000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde 
ek ödeme yapılmak üzere ayrılır. Geriye kalan % 40'ı ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi iz
leyen bir ay içinde Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğüne aktarılır. 

MADDE 6. - 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesinin beşinci fık
rasında yer alan "dört" ibaresi "altı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7. - 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Kurul başkanıyla, telsiz hizmetlerini temsil eden iki üye ve telekomünikasyon hizmetlerini 
temsil eden iki üye Ulaştırma Bakanının göstereceği dörder aday arasından atanır. 

MADDE 8.-2813 sayılı Kanun'un 21 nci maddesinde yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İş
letmesi Genel Müdürlüğü" ibaresi "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi Genel Müdürlüğü" 
olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 9.-2813 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. - Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce 

yürütülen deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme 
hizmetleri hariç olmak üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. Bu hizmetlere ilişkin olarak Türk Telekomda bulunan tüm menkul, gayrimen
kul, demirbaş, mal varlığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, tüm ölçü aletleri, motorlu 
araçlar, telsiz sistemleri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan 
dava ve icra takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antalya ve Samsun kontrol merkezlerindeki 
iş mevzuatına tabi personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kıyı Emniyeti 
ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yapılacak protokoller ile devredilir. Bu devre 
ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü 
sözleşme, protokol ve kağıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, 
harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır. 

Devredilen personel, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana 
statüsü ve mevzuatı çerçevesinde bu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek pozisyonlarda istih
dam edilir ve devredilen bu personelin tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisi ile kıdem 
tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde bu Genel Müdürlükte devam eder. 

Devredilen personele, devredildiği tarihteki pozisyonlarına ait aylık ücret, ikramiye ve benzeri 
adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü tarafından bu personelin istihdam edileceği pozisyonda hak edeceği aylık ücretlerinin 
(varsa ikramiye dahil) her türlü ödemelerin (fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen 
ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir 
kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe ayrıca tazminat olarak 
ödenir. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yürütülecek hizmetlere ilişkin 
olarak Telekomünikasyon Kurumu ile bir görev sözleşmesi imzalar. Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danış-
tayın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip bu Genel Müdürlük ile Telekomünikasyon 
Kurumu arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. Türk Telekom, görev sözleşmesi imzalanın
caya kadar herhangi bir değişiklik olmaksızın hizmetlerini yürütmeye devam eder. 

MADDE 10. - 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 
(7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca yönetimini ve 
denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim, müdürler ve denetim kurulu 
üyeleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları ve Fon, bu şirketlere Fon tarafından 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürlerin atanmasından sonra, bu bentte sayılan gerçek 
veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleş
melerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle 
orantılı aktiflerinin satışı ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup etmeye 
veya şirketlerin kamu borçlan ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair borçlarını 
ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. Bu şirket ve iştiraklerin % 49'undan fazlası 
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dahi yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak satılabilir. Yukarıdaki hüküm 
çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, medya ve diğer sektörlerdeki Fona devredilmiş olan 
şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat gibi benzeri izinlerin yenilenmesi veya 
değişikliği işlemi ilgili kuruluşlarınca iki ay içinde tamamlanır. Fon tarafından atanan yöneticilerin, 
şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batık olmasından dolayı mahkemeye bil
dirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı bu şahıslar hakkında 
İcra ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz 
ve Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyarınca şahsi sorumluluk davası açılamaz. Yönetim 
ve denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden alınamayacağı gibi ibra edilmeyerek 
haklarında kendilerinin görev yaptıkları dönem veya dönemler dışında şahsi sorumluluk davası da 
açılamaz. 

MADDE 11.- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır; 
a) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (a) bendinin birinci parag

rafının ikinci ve üçüncü cümleleri, (b) bendinin birinci paragrafı ve ikinci paragrafında yer alan 
"Bakanlar Kurulunca bu Kanuna göre belirlenen kadrolarda çalışan personel dışında kalan ve" 
ibaresi, 

b) 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi, 9 uncu mad
desinin birinci fıkrasında yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkanları 
ile haberleşme sağlanamaması veya" ibaresi ve aynı maddenin ikinci fıkrası, 

c) 12.5.2001 tarihli ve 4673 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi, 

d) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci mad
desinin (a) bendinde yer alan "ve Limanların, mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştiril
melerinden Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir." ibaresi ile aynı bendin son cümlesi. 

GEÇİCİ MADDE 1. - GSM Pan Avrupa Mobil Telefon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile 
ilgili lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerine istinaden işletmeciler tarafından Hazineye 
ödenmesi gereken paylardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmeyen kısmın, ih
tilaflı olanlar dahil, yargı kararıyla kesinleşenler hariç olmak üzere, fer'ileriyle birlikte sulhen tah
sili hususunda GSM işletmecileriyle gerektiğinde uzlaşmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan ile Maliye Bakanı müştereken yetkilidir. Uzlaşma konusundaki bu anlaşmalar Bakanlar 
Kurulu karan ile yürürlüğe girer. 

MADDE 12. - Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen ek 31 inci madde 1.1.2005 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci mad
desinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 
alan "devamı süresince tekel mahiyetinin 
yaratabileceği sakıncalar da dahil" ibaresi, 
ikinci cümlesinde yer alan "yeni şirketler 
kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iş
tirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon 
birliklerine katılmması veya uluslararası anlaş
malara taraf olunması" ibaresi ile aynı mad
denin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış; 
yedinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer alan 
"kapalı teklif usulü" ibaresi "pazarlık usulü" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"Ek Madde 29. - Türk Telekom hisselerinin 
satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düş
mesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci 
maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen asli ve 
sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 
22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye tabi olarak kadrolu veya söz-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci mad
desinin (f) bendine aşağıdaki paragraf eklen
miştir. 

Bu Kanuna ve 5.4.1983 tarihli ve 2813 
sayılı Telsiz Kanununa göre Kurum tarafından 
verilen idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olup, 
Kurumun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığın
ca tahsil olunur. 

MADDE 2. - 406 sayılı Kanunun ek 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan "devamı süresince tekel mahiyetinin 
yaratabileceği sakıncalar da dahil" ve ikinci 
cümlesinde yer alan "yeni şirketler kurulması 
veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, 
uluslararası telekomünikasyon birliklerine 
katılmması veya uluslararası anlaşmalara taraf 
olunması" ibareleri ile aynı maddenin üçüncü 
fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 3 . -406 sayılı Kanunun ek 24 
üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cüm
lesinin sonunda yer alan "tâbidir" ibaresi "tâbi 
değildir" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4. - 406 sayılı Kanunun ek 29 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Ek Madde 29.- Türk Telekom hisselerinin 
satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düş
mesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci 
maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen asli ve 
sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 
22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya söz-
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leşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kap
sam dışı personelden, Türk Telekomda çalış
maya devam etmek istemeyenler ile Türk 
Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle 
birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun 
görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse 
devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 
otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkan
lığına bildirilir. 

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 
tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz 
konusu personel hakkında anılan madde 
hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme 
Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler 
Hazine tarafından karşılanır. 

Türk Telekomda kamu payının % 50'nin 
altına düşmesinden önce, Yönetim Kurulu 
tarafından istihdam yapısının yeniden düzen
lenmesi sebebiyle Yönetim Kurulunca istih
dam fazlası olarak belirlenen ve birinci fıkra 
kapsamına giren personel hakkında da 
yukarıdaki hükümler uygulanır. İstihdam faz
lası olarak belirlenen personelden boşalan kad
ro ve pozisyonlara başka kurumlardan veya 
açıktan hiçbir şekilde atama yapılamaz. 

Şu kadar ki, birinci fıkra kapsamına giren 
personelden, sözleşmeli personel statüsünde 
çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsüne 
girenler hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hüküm
lerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 
15.4.2004 tarihi itibarıyla belirlenmiş olan üc
retleri esas alınır. Ek 22 nci maddenin (a) ben
dinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli 
görevlerde çalışan personel hakkında, 4046 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

leşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kap
sam dışı personelden, Türk Telekomda çalış
maya devam etmek istemeyenler ile Türk 
Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle 
birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun 
görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse 
devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 
otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkan
lığına bildirilir. 

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 
tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz 
konusu personel hakkında anılan madde 
hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme 
Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler 
Hazine tarafından karşılanır. 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden, 
sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve 
kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hak
kında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uy
gulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına 
bildirildikleri tarihteki unvanlan esas alınarak 
Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla 
bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer 
mali haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci 
fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluş
larınca atandıkları tarihe kadar geçen süre için
de kamu görevlilerine yapılacak artış oran 
ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle 
bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam dışı per
sonelden Devlet Personel Başkanlığına bil
dirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvan
larına göre ücretinin belirlenmemiş olması 
durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dik
kate alınarak bu tarih için ücret ve diğer mali 
hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla 
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beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında 
Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla 
belirlenmiş olan ücretleri, anılan maddenin al
tıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) 
sayılı cetvele tabi emsali personel için belirlen
miş olan aylık ve diğer mali haklar esas alınır. 

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nak
ledilen 4857 sayılı İş Kanununa tabi kapsam 
dışı personele, iş mevzuatına göre herhangi bir 
tazminat ödenmez. Nakledilen personelin ön
ceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç 
kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet 
süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate 
alınır. 

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu 
kamu payının % 50'nin altına düşmesinden 
itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa 
göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden 
olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi 
veya 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı neden
lerle (emeklilik dışında) kendileri tarafından 
feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 
sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş 
kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yarar
lanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesin
den Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve 
sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21 in
ci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler 
Hazine tarafından yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belir
lenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personel 
hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin dördüncü ve beşinci fıkrası hüküm
lerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 
15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanları için belir
lenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu 
tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları 
tarihe kadar geçen süre içinde kamu görev
lilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları 
uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan 
maddenin altıncı fıkrası hükümlerinin uygulan
masında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name eki (I) sayılı cetvele tâbi emsali personel 
için belirlenmiş olan aylık ve diğer mali haklar 
esas alınır. 

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nak
ledilen 4857 sayılı İş Kanununa tâbi kapsam 
dışı personele, iş mevzuatına göre herhangi bir 
tazminat ödenmez. Nakledilen personelin ön
ceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç 
kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet 
süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ik
ramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu 
kamu payının % 50'nin altına düşmesinden 
itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa 
göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden 
olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi 
veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik 
dışında haklı nedenlerle kendileri tarafından 
feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 
sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş 
kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yarar
lanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesin
den Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve 
sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21 in
ci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler 
Hazine tarafından yapılır. 
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MADDE 3. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 31. - Türk Telekom, 7269 
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesi 
uyarınca alınmakta olan hisse, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca 
alınmakta olan pay, 132 sayılı Türk Standartları 
Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 inci maddesi 
uyarınca alınmakta olan nisbi aidat, 580 sayılı 
Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş 
Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca alın
makta olan aidatlar ile benzeri fon ve aidatlar
dan muaftır. 

EK MADDE 32. - Ek 22 nci maddenin (a) 
bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli 
görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta olan 
personel, istekleri halinde iş mevzuatına tabi 
personel statüsüne geçirilir ve Ek 22 nci mad
denin (c) bendi hükümleri bunlar hakkında da 
uygulanır. Bu kadrolardan boş ve/veya herhan
gi bir sebeple boşalacak olanlar hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Mevcut 
kadrolarında çalışmaya devam eden söz konusu 
personelin, ek 22 nci maddenin (a) ve (b) bent
lerinde bu Kanun ile yapılan değişiklikten ön
ceki ücret rejimi, statü, sosyal ve özlük hak
larıyla istihdamlarına devam olunur. 

Türk Telekomda kadrolu veya sözleşmeli 
statüde çalışmakta olan personel ile kadrolu 
veya sözleşmeli statüde çalışmakta iken iş 
mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlardan 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hak
kını veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümlerine göre yaşlılık aylığından yararlan
ma hakkını kazanmış olanlara bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren iki ay; bu haklan 
sonradan kazanacak olanlar da kazandıkları 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 31.- Türk Telekom, 7269 
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesi 
uyarınca alınmakta olan hisse, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca 
alınmakta olan pay, 132 sayılı Türk Standartları 
Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 inci maddesi 
uyarınca alınmakta olan nisbi aidatlar, 580 
sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş 
Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca alın
makta olan aidatlar ile benzeri fon ve aidatlar
dan muaftır. 

EK MADDE 32.- Ek 22 nci maddenin (a) 
bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli 
görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta olan 
personel, istekleri halinde iş mevzuatına tâbi 
personel statüsüne geçirilir ve Ek 22 nci mad
denin (c) bendi hükümleri bunlar hakkında da 
uygulanır. Bu kadrolardan boş ve/veya herhan
gi bir sebeple boşalacak olanlar hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Mevcut 
kadrolarında çalışmaya devam eden söz konusu 
personelin, ek 22 nci maddenin (a) ve (b) bent
lerinde bu Kanun ile yapılan değişiklikten ön
ceki ücret rejimi, statü, sosyal ve özlük hak
larıyla istihdamlarına devam olunur. 

Türk Telekomda kadrolu veya sözleşmeli 
statüde çalışmakta olan personel ile kadrolu 
veya sözleşmeli statüde çalışmakta iken iş 
mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlardan 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hak
kını veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümlerine göre yaşlılık aylığından yararlan
ma hakkını kazanmış olanlara bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay; bu 
hakları sonradan kazanacak olanlar da kazan-
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tarihten itibaren iki ay içerisinde emeklilik baş
vurusunda bulunmaları halinde emekli ik
ramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 faz
lasıyla ödenir. 

Türk Telekomda iş mevzuatına tabi olarak 
çalışmakta olan personelden bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki ay içinde başvurarak ken
di isteği ile işten ayrılanlara iş mevzuatı hüküm
lerine göre hesaplanacak kıdem tazminatı % 20 
fazlasıyla ödenir. Bu fıkra hükmünden yarar
lanan işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 20 ve 
21 inci maddeleri uygulanmaz. 

İş mevzuatına tabi personele, kadrolu ve 
sözleşmeli statüde iken 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek 
kıdem tazminatının tutan, ayrıldıkları tarihteki 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak 
emekli ikramiyesi miktarından fazla olamaz. 

Bu madde kapsamında yapılacak % 30 ve 
% 20 oranındaki ödemeler Türk Telekomca 
karşılanır. Türk Telekomca karşılanan tutarlar, 
Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kay
dedilir. Borç olarak kayıtlanan tutarlar dönem 
kârı üzerinden Türk Telekomca Hazineye 
ödenecek temettü tutarlarına mahsup edilir. 

EK MADDE 33. - Ulusal egemenlik kap
samındaki uydu yörünge pozisyonlarının hak
lan, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak 
ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getir
mek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uy-
dulan işletmeye vermek ya da verilmesini sağ
lamak, bu uydulan işletmek, ulusal ve yabancı 
operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme 
ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari 
faaliyette bulunmak üzere, bu Kanun ile 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu (kuruluş ve tescile 
ilişkin hükümleri hariç) ve özel hukuk hüküm
lerine tabi, Türksat Uydu Haberleşme ve İşlet
me Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) unvanı altın
da bir anonim şirket kurulmuştur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde emek
lilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli 
ikramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 faz
lasıyla ödenir. 

Türk Telekomda iş mevzuatına tâbi olarak 
çalışmakta olan personelden bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde 
başvurarak kendi isteği ile işten aynlanlara iş 
mevzuatı hükümlerine göre hesaplanacak 
kıdem tazminatı % 20 fazlasıyla ödenir. Bu fık
ra hükmünden yararlanan işçilere, 4857 sayılı 
İş Kanununun 20 ve 21 inci madde hükümleri 
uygulanmaz. 

İş mevzuatına tâbi personele, kadrolu ve 
sözleşmeli statüde iken 5434 sayılı Kanuna tâbi 
olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek 
kıdem tazminatının tutan iş mevzuatına göre 
hesaplanır. 

Bu madde kapsamında yapılacak % 30 ve 
% 20 oranındaki ödemeler Türk Telekomca 
karşılanır. Türk Telekomca karşılanan tutarlar, 
Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kay
dedilir. Borç olarak kayıtlanan tutarlar dönem 
kârı üzerinden Türk Telekomca Hazineye 
ödenecek temettü tutarlarına mahsup edilir. 

EK MADDE 33.- Ulusal egemenlik kap
samındaki uydu yörünge pozisyonlannın hak
ları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak 
ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getir
mek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uy
duları işletmeye vermek ya da verilmesini sağ
lamak, bu uydulan işletmek, ulusal ve yabancı 
operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme 
ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari 
faaliyette bulunmak üzere, bu Kanun ile 
kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak 
üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanun ve özel 
hukuk hükümlerine tâbi, Türksat Uydu Haber
leşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat 
A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurul
muştur. 
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Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret 
Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin im
zalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan 
ile faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun ani 
ve tedrici kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin 
vaz'ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 
ve 422 nci maddeleri hükümleri Türksat A.Ş. 
hakkında uygulanmaz. 

Türksat A.Ş.'nin hisselerinin tamamı 
Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine 
Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı 
hakkına halel gelmemek ve kamunun pay 
sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları 
Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, 
Hazine Müsteşarlığının Türksat A.Ş.'deki pay 
sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, 
denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakan
lığı tarafından kullanılır. 

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle il
gili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, 
uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, 
uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleş
mesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her 
türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve 
donanımlar, her türlü fikri ve sınai haklar ile 
sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da 
bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm his
seleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyon
larına ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve 
tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü 
sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile hak, 
alacak ve borçlan, leh ve aleyhe açılmış ve 
açılacak olan davalar ve icra takipleri, Intelsat, 
Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm 
hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile 
birlikte faaliyete geçmesini müteakip iki ay 
içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokol
ler ile devredilir. Bu devirlere ilişkin bütün 
devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemler
le ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleş-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret 
Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin im
zalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan 
ile faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun ani 
ve tedrici kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin 
vaz'ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 
ve 422 nci madde hükümleri Türksat A.Ş. hak
kında uygulanmaz. 

Türksat A.Ş.'nin hisselerinin tamamı 
Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine 
Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı 
hakkına halel gelmemek ve kamunun pay 
sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları 
Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, 
Hazine Müsteşarlığının Türksat A.Ş.'deki pay 
sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, 
denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakan
lığı tarafından kullanılır. 

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle il
gili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, 
uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, 
uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleş
mesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her 
türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve 
donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar ile 
sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da 
bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm his
seleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyon
larına ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve 
tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü 
sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile hak, 
alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve 
açılacak olan davalar ve icra takipleri, Intelsat, 
Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm 
hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile 
birlikte faaliyete geçmesini müteakip iki ay 
içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokol
ler ile devredilir. Bu devirlere ilişkin bütün 
devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemler
le ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleş-
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me, protokol ve kağıtlar katma değer vergisi ve 
damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır. 

Türksat A.Ş.'de iş mevzuatına tabi per
sonel istihdam edilir. Türksat A.Ş.'nin faaliyete 
geçtiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk 
Telekomun iş mevzuatına tabi bulunan per
soneli, istekleri ve Türksat A.Ş. Yönetim 
Kurulunun uygun görmesi halinde Türksat 
A.Ş.'ye devredilir. Bu şekilde devredilen per
sonelin sayısı ikiyüzelli kişiyi geçemez. Bu 
personelin tabi olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uy
gulaması aynı usul ve esaslar dahilinde Türksat 
A.Ş.'de devam eder. 

Türksat A.Ş. ile Telekomünikasyon 
Kurumu arasında, bu maddede belirtilen hiz
metlerin yürütülmesi ve alt yapısının işletilmesi 
ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzen
lemek üzere bir görev sözleşmesi imzalanır. Bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki 
ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak 
üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay 
içerisinde görüşünü vermesini müteakip, Türk
sat A.Ş. ile Telekomünikasyon Kurumu arasın
da imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. 

Türksat A.Ş. sermayesinde kamu payı ne 
oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Uydu haberleşme hizmetleriyle ilgili 
olarak diğer kanunlarda Türk Telekoma yapılan 
atıflar Türksat A.Ş.'ye yapılmış sayılır. Bu 
Kanuna göre gereken düzenlemeler yapılıp 
yürürlüğe konuluncaya kadar diğer mevzuatın 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

Telekomünikasyon Kurumunun görev ve 
yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uydular üzerin-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

me, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve 
damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır. 

Türksat A.Ş.'de iş mevzuatına tâbi per
sonel istihdam edilir. Türksat A.Ş.'nin faaliyete 
geçtiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk 
Telekomun iş mevzuatına tâbi bulunan per
soneli, istekleri ve Türksat A.Ş. Yönetim 
Kurulunun uygun görmesi halinde Türksat 
A.Ş.'ye devredilir. Bu şekilde devredilen per
sonelin sayısı iki yüz elli kişiyi geçemez. Bu 
personelin tâbi olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uy
gulaması aynı usul ve esaslar dahilinde Türksat 
A.Ş.'de devam eder. 

Türksat A.Ş. ile Kurum arasında, bu mad
dede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi ve alt 
yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve 
yükümlülükleri düzenlemek üzere bir görev söz
leşmesi imzalanır. Bu maddenin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev 
sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gön
derilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü 
vermesini müteakip, Türksat A.Ş. ile Kurum 
arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. 

Türksat A.Ş. sermayesinde kamu payı ne 
oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 
sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tâbi değil
dir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Uydu haberleşme hizmetleriyle ilgili 
olarak diğer kanunlarda Türk Telekoma yapılan 
atıflar Türksat A.Ş.'ye yapılmış sayılır. Bu 
maddeye göre gereken düzenlemeler yapılıp 
yürürlüğe konuluncaya kadar diğer mevzuatın 
bu Kanuna aykın olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak 
kaydıyla, uydular üzerinden haberleşme, uy-
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den haberleşme, uydudan iletim, uydu işletme, 
yörünge ve uydu yönetimi, yeni uyduların 
planlanması ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili 
diğer yönetsel ve ticari hizmetlerin Türksat 
A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve 
esaslar ile Türksat A.Ş'nin başlangıç ser
mayesinin tespitine, yeni şirket kurma veya 
kurulu bulunan şirketlere ortak olma hususları 
ile düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dudan iletim, uydu işletme, yörünge ve uydu 
yönetimi, yeni uyduların planlanması ve 
projelendirilmesi, bunlarla ilgili diğer yönetsel 
ve ticari hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından 
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yeni şir
ket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak 
olma hususlan ile ilgili düzenlemeleri yapmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesi yüz 
yirmi beş trilyon Türk Lirası olup, bu tutar 
Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Türk 
Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye dev
redilecek gelir, gider, borç, alacak ve benzeri 
aktif ve pasif arasındaki fark, Türk Telekom 
tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç 
olarak kayıtlanır. Bu tutar, Türk Telekomun 
2003 yılı gelirlerinden 2004 yılında Hazineye 
aktarılması için belirlenen temettü tutarına 
halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü 
alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye 
edilir. Türksat A.Ş. tarafından devralınan aktif 
ve pasif arasındaki müspet fark Hazine Müs
teşarlığının payı olarak Türksat A.Ş. ser
mayesine eklenir. 

EK MADDE 34.- Türk Telekomun, kay
nağına ve yargıya intikal edip etmediğine 
bakılmaksızın, tüm alacaklarının, yargı kararıy
la kesinleşenler hariç olmak üzere, sulhen tah
sili hususunda, Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Ulaş
tırma Bakanlığı yetkilidir. 

EK MADDE 35. - Kurum ile imzalamış ol
dukları GSM Görev ve İmtiyaz Sözleşmeleri 
çerçevesinde mobil telekomünikasyon hizmeti 
yürütmekte olan telekomünikasyon işlet
mecileri ile Kurumdan yetki almak sureti ile 
telekomünikasyon hizmeti yürüten diğer işlet
meciler, kendi sistemlerine dahil her türlü 
abonenin 2813 sayılı Kanunun 27 nci maddesi 
ve eki ücret tarifesince Kuruma ödemek zorun
da olduğu telsiz ruhsatname ve kullanma ücret-
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MADDE 4. - 5.4.1983 tarihli ve 2813 
sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesinin 
beşinci fıkrasında yer alan "dört" ibaresi "altı" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5. - 2813 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lerini, abonelerinden Kurum adına tahsil 
ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller 
çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle 
yükümlüdürler. 

MADDE 6. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. - PTT Personeli 
Müteselsil Kefalet Sandığının işletilmesine, 
tasfiyesine ve bu konuda gerekli düzenlemeleri 
yapmaya PTT Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle Sandığa tâbi personelden kesilmiş 
olan aidatlar toplamından, ilgili personele ait 
ihtilaflı borçlar düşüldükten sonra kalan tutar
lar, son bir yıllık TÜFE oranında artırılarak hak 
sahiplerine bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde defaten ödenir. 

Sandığın bu ödemeden sonra kalan toplam 
nakit mevcudundan ihtilaflı borçları için gerek
li meblağ ayrıldıktan sonra kalan tutarın % 60'ı 
nemalandırılmak suretiyle PTT Genel Müdür
lüğünün taşıt, otomasyon ve modernizasyon 
hizmetlerine ilişkin harcamalar ile Yönetim 
Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre 
eleman temininde güçlük çekilen yerlerde 
çalışan personele (3000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde ek ödeme 
yapılmak üzere ayrılır. Geriye kalan % 40'ı ise 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir 
ay içinde Genel Bütçeye gelir kaydedilmek 
üzere Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğüne aktarılır. 

MADDE 7. - 2813 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "dört" 
ibaresi "altı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8.-2813 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



- 3 9 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Kurul başkanıyla, telsiz hizmetlerini tem
sil eden iki üye ve telekomünikasyon hizmet
lerini temsil eden iki üye Ulaştırma Bakanının 
göstereceği dörder aday arasından atanır." 

MADDE 6. - 2813 sayılı Kanuna 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - Türk Telekom bün
yesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdür
lüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir 
güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen 
deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere, 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu hiz
metlere ilişkin olarak Türk Telekomda bulunan 
tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, mal var
lığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, 
tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistem
leri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve 
aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra 
takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antal
ya ve Samsun kontrol merkezlerindeki iş mev
zuatına tabi personel, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kıyı Em
niyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne, yapılacak protokoller ile dev
redilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve 
intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve 
kağıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi 
dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri 
malî yükümlülüklerden istisnadır. 

Devredilen personel, Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür
lüğünün ana statüsü ve mevzuatı çerçevesinde 
bu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek 
pozisyonlarda istihdam edilir ve devredilen bu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurul başkanıyla, telsiz hizmetlerini tem
sil eden iki üye ve telekomünikasyon hizmet
lerini temsil eden iki üye Ulaştırma Bakanının 
göstereceği dörder aday arasından atanır. 

MADDE 9.-2813 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinde yer alan "Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğü" ibaresi "Kıyı Em
niyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10.-2813 sayılı Kanuna aşağı
daki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Türk Telekom bünyesin
de faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdür
lüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir 
güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen 
deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere, 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu hiz
metlere ilişkin olarak Türk Telekomda bulunan 
tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, mal var
lığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, 
tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistem
leri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve 
aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra 
takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antal
ya ve Samsun kontrol merkezlerindeki iş mev
zuatına tâbi personel, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne, yapılacak protokoller ile dev
redilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve 
intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve 
kâğıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi 
dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri 
malî yükümlülüklerden istisnadır. 

Devredilen personel, Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür
lüğünün ana statüsü ve mevzuatı çerçevesinde 
bu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek 
pozisyonlarda istihdam edilir ve devredilen bu 
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personelin tabi olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşu ile ilişkisi ile kıdem tazminatı uy
gulaması aynı usul ve esaslar dahilinde bu 
Genel Müdürlükte devam eder. 

Devredilen personele, devredildiği tarih
teki pozisyonlarına ait aylık ücret, ikramiye ve 
benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net 
tutan, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşlet
meleri Genel Müdürlüğü tarafından bu per
sonelin istihdam edileceği pozisyonda hak 
edeceği aylık ücretlerinin (varsa ikramiye 
dahil) her türlü ödemelerin (fazla çalışma üc
reti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders 
ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması 
halinde aradaki fark tutan, herhangi bir kesin
tiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya 
kadar bu Genel Müdürlükçe aynca tazminat 
olarak ödenir. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşlet
meleri Genel Müdürlüğü, yürütülecek hizmet
lere ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu 
ile bir görev sözleşmesi imzalar. Bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danış-
taya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde 
görüşünü vermesini müteakip bu Genel Müdür
lük ile Telekomünikasyon Kurumu arasında 
imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. Türk 
Telekom, görev sözleşmesi imzalanıncaya 
kadar herhangi bir değişiklik olmaksızın hiz
metlerini yürütmeye devam eder." 

MADDE 7. - 18.6.1999 tarihli ve 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 
(7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fonun yönetim ve denetimine sahip ol
duğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyannca 
yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, 
Fon tarafından atanan yönetim, müdürler ve 
denetim kurulu üyeleri ile Fonun atadığı bu 
yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

personelin tâbi olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşu ile ilişkisi ile kıdem tazminatı uy
gulaması aynı usul ve esaslar dahilinde bu 
Genel Müdürlükte devam eder. 

Devredilen personele, devredildiği tarih
teki pozisyonlanna ait aylık ücret, ikramiye ve 
benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net 
tutan, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşlet
meleri Genel Müdürlüğü tarafından bu per
sonelin istihdam edileceği pozisyonda hak 
edeceği aylık ücretlerinin, varsa ikramiye dahil, 
her türlü ödemelerin, fazla çalışma ücreti, fiilen 
yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti 
hariç olmak üzere, toplam net tutanndan fazla 
olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir 
kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanın
caya kadar bu Genel Müdürlükçe ayrıca taz
minat olarak ödenir. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşlet
meleri Genel Müdürlüğü, yürütülecek hizmet
lere ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu 
ile bir görev sözleşmesi imzalar. Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay 
içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere 
Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay 
içerisinde görüşünü vermesini müteakip bu 
Genel Müdürlük ile Telekomünikasyon 
Kurumu arasında imzalanan sözleşme yürür
lüğe girer. Türk Telekom, görev sözleşmesi im
zalanıncaya kadar herhangi bir değişiklik ol
maksızın hizmetlerini yürütmeye devam eder. 

MADDE 11.- 18.6.1999 tarihli ve 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 
(7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu 
şirketlerin ve/veya bu fıkra uyannca yönetimini 
ve denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon 
tarafından atanan yönetim, müdürler ve denetim 
kurulu üyeleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler 
tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili 
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yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yar
dımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları ve Fon, 
bu şirketlere Fon tarafından yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile müdürlerin atanmasından son
ra, bu bentte sayılan gerçek veya tüzel kişilere 
ait şirket hisselerinin bu şirketlerdeki lisans, ruh
sat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklan 
dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının 
ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışı 
ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon 
alacaklarına mahsup etmeye veya şirketlerin 
kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna borçlan ile sair borçlannı ödemede 
kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar al
maya 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 
üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. 
Bu şirket ve iştiraklerin % 49'undan fazlası dahi 
yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da 
dolaylı olarak satılabilir. Yukandaki hüküm çer
çevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, 
medya ve diğer sektörlerdeki Fona devredilmiş 
olan şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, 
lisans, ruhsat gibi benzeri izinlerin yenilenmesi 
veya değişikliği işlemi iki ay içinde tamamlanır. 
Fon tarafından atanan yöneticilerin, şirketlerin 
sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca 
batık olmasından dolayı mahkemeye bildirimde 
bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde 
bulunmamaktan dolayı bu şahıslar hakkında İc
ra ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı mad
deleri ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz 
ve Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi 
uyarınca şahsi sorumluluk davası açılamaz. 
Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alın
mamış şirketlere Fon tarafından atanan yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar 
genel kurulunca görevden alınamayacağı gibi 
ibra edilmeyerek haklannda kendilerinin görev 
yaptıklan dönem veya dönemler dışında şahsi 
sorumluluk davası da açılamaz." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve 
müdür gibi şirket çalışanlan ve Fon, bu şirket
lere Fon tarafından yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri ile müdürlerin atanmasından sonra, bu 
bentte sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şir
ket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, 
ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hak
lan dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlık-
lannın ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin 
satışı ve bu satışlardan elde edilen tutarlan Fon 
alacaklanna mahsup etmeye veya şirketlerin 
kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna borçlan ile sair borçlannı ödemede 
kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar al
maya 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 
üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. 
Bu şirket ve iştiraklerin % 49'undan fazlası 
yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da 
dolaylı olarak satılabilir. Yukandaki hüküm çer
çevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, 
medya ve diğer sektörlerdeki Fona devredilmiş 
olan şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, 
lisans, ruhsat gibi benzeri izinlerin yenilenmesi 
veya değişikliği işlemi ilgili kuruluşlarınca iki 
ay içinde tamamlanır. Fon tarafından atanan 
yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybet
mesinden ve/veya borca batık olmasından dolayı 
mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri 
yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı bu 
şahıslar hakkında İcra ve İflas Kanununun 179, 
277 ve devamı maddeleri ile 345/a maddesi 
hükümleri uygulanmaz ve Türk Ticaret 
Kanununun 341 inci maddesi uyannca şahsi 
sorumluluk davası açılamaz. Yönetim ve 
denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirket
lere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel 
kurulunca görevden alınamayacağı gibi ibra 
edilmeyerek haklannda kendilerinin görev yap
tıkları dönem veya dönemler dışında şahsi 
sorumluluk davası da açılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



— 42 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. - Aşağıdaki hükümler yürür
lükten kaldırılmıştır; 

a) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun 
ek 22 nci maddesinin (a) bendinin birinci 
paragrafının ikinci ve üçüncü cümleleri, (b) 
bendinin birinci paragrafı ile ikinci paragrafın
da yer alan "Bakanlar Kurulunca bu Kanuna 
göre belirlenen kadrolarda çalışan personel 
dışında kalan ve" ibaresi, 

b) 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz 
Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi, 9 un
cu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Pos
ta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğü imkanları ile haberleşme sağlanamaması 
veya" ibaresi ve aynı maddenin ikinci fıkrası 
ile 21 inci maddesi, 

c) 12.5.2001 tarihli ve 4673 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hak
kında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi, 

d) 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz 
Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun 
ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 

e) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde yer 
alan "ve Limanların, mülkiyetin devri dışındaki 
yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk uyruk
lu gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir." ibaresi 
ile aynı bendin son cümlesi. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12.- Aşağıdaki hükümler yürür
lükten kaldırılmıştır; 

a) 406 sayılı Kanunun ek 22 nci mad
desinin (a) bendinin birinci paragrafının ikinci 
ve üçüncü cümleleri, (b) bendinin birinci 
paragrafı ve ikinci paragrafında yer alan 
"Bakanlar Kurulunca bu Kanuna göre belir
lenen kadrolarda çalışan personel dışında kalan 
ve" ibaresi, 

b) 2813 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
(e) bendi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü imkânları ile haberleşme 
sağlanamaması veya" ibaresi ve aynı maddenin 
ikinci fıkrası, 

c) 12.5.2001 tarihli ve 4673 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hak
kında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi, 

d) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde yer 
alan "ve Limanların, mülkiyetin devri dışındaki 
yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk uyruk
lu gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir." ibaresi 
ile aynı bendin son cümlesi. 
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GEÇİCİ MADDE 1.- GSM Pan Avrupa 
Mobil Telefon sisteminin kurulması ve işletil
mesi ile ilgili lisans verilmesine ilişkin imtiyaz 
sözleşmelerine istinaden işletmeciler tarafın
dan Hazineye ödenmesi gereken paylardan bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce öden
meyen kısmın, ihtilaflı olanlar dahil, fer'ileriy-
le birlikte sulhen tahsili hususunda GSM işlet
mecileriyle gerektiğinde uzlaşmaya Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye 
Bakanı müştereken yetkilidir. Uzlaşma 
konusundaki bu anlaşmalar Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunla Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne devredilen hizmetlere ilişkin 
olarak diğer mevzuatta doğrudan ya da dolaylı 
olarak Türk Telekoma yapılan atıflar Kıyı Em
niyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne yapılmış sayılır. 
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MADDE 9. - Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesi ile 406 sayılı Kanuna 

eklenen ek 31 inci madde 1.1.2005 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. - Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesi ile 406 sayılı Kanuna ek

lenen ek 31 inci madde 1.1.2005 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 14.- 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 Bakam 
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 Bakam 
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 V. 
M. A. Şahin 

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 : 508) 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 467) 

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut ve Yalova 
Milletvekili Şükrü Önder'in; Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korun
ması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (2/295,1/752) 

Not: Teklif, Başkanlıkça Adalet ve İçişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 26.5.2004 

Şükrü Önder Tevfik Ziyaeddin Akbulut 
Yalova Tekirdağ 

GENEL GEREKÇE 

Özel güvenlik hizmetlerini düzenleyen 22.7.1981 tarih ve 2945 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluş
ların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yetersiz kalmıştır. Söz konusu 
Kanunun bireylerin özel korunması ile ilgili düzenlemeler içermemesi, Kanunda sayılanlar dışın
daki kurum ve kuruluşların özel güvenlik teşkilatı kuramaması, Kanun kapsamına alman kurum ve 
kuruluşların ise özel güvenlik teşkilatını kurmalarının zorunlu olması, bu zorunluluğa uymayanların 
yaptırımlara maruz kalması nedeniyle uygulamada sıkıntı yaratmıştır. 

Kanun kapsamına girmediği halde, ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle birçok kurum ve kuruluş, 
özel güvenliğini bir şekilde sağlamaya başlamıştır. Piyasada ortaya çıkan talebi karşılamak üzere bir 
çok şirket izinsiz ve denetimsiz olarak özel güvenlik hizmeti vermeye başlamıştır. 

Kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak esasen devletin en önemli görevlerinden biridir. 
Öbür taraftan kişilerin canını ve malını koruma hakkı vardır. Devletçe sağlanan genel güvenliğe ek 
olarak, canını ve malını ayrıca korumak isteyenlere bu imkânın sağlanması gerekir. 

Bu anlayış içinde hazırlanan teklifin ana esasları aşağıda özetlenmiştir. 
Özel ve tüzel kişilerin sadece kendilerini, taşınır ve taşınmaz mallarını korumak üzere istihdam 

edecekleri silahsız kişiler için bu Kanuna göre izin alma mecburiyeti yoktur. 
Özel güvenliğin sağlanması hukuk devleti anlayışına uygun olarak, kişi ve kuruluşların serbest 

iradelerine bırakılmaktadır. 
Kendilerine özel güvenlik izni verilenlere, bu hizmeti sağlamak üzere, özel güvenlik personeli 

istihdam etme, özel güvenlik birimi kurma veya hizmeti özel güvenlik şirketlerine gördürme 
seçeneği tanınmaktadır. 
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Özel sektör kuruluşlarına devletin izni ve denetimi altında özel güvenlik hizmeti ile özel 
güvenlik eğitimi verme imkânı sağlanmaktadır. 

Bu alanda istihdam edilecek personel özel güvenlik eğitimi alacaktır. 
Toplantı, konser, tören gibi geçici süreli organizasyonlar ile para ve değerli eşya nakli gibi 

hususlarda özel güvenlik hizmetinden yararlanma imkânı sağlanmaktadır. 
Özel koruma ve güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere karşı verecekleri zararların tazmini 

amacıyla özel güvenlik sorumluluk sigortası zorunlu hale getirilmektedir. 
Özel koruma ve güvenlik hizmetlerini özel kuruluşların da yerine getirmesine imkan sağlanır

ken, izinsiz faaliyetler ile Kanunda belirlenen kurallara aykırı davranışlar için ağır cezalar öngörül
mektedir. 

Kısaca, Kanun Teklifi ile koruma ve özel güvenlik hizmetlerinin çağdaş ihtiyaçlara ve geliş
melere uygun olarak, devletin izni ve denetimi altında etkin ve demokratik bir şekilde yerine getiril
mesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Kanunun amacı tanımlanmakta; özel güvenliğin kamu güvenliğinin tamamlayıcı bir 

unsuru olduğu belirtilmektedir. 
Madde 2. - Kanunun kapsamı tanımlanmaktadır. 
Madde 3. - Kişilerin silahlı olarak korunması, özel güvenlik birimi kurulması veya özel güven

lik şirketlerinden koruma ve güvenlik hizmeti alınması valiliğin iznine bağlıdır. Özel güvenlik 
komisyonu, kişi ve kuruluşların başvurusu üzerine, ihtiyacı dikkate alarak bu hususu karara bağ
layacaktır. Özel koruma ve güvenlik uygulaması ve bunun şekli kişi ve kuruluşların tercihine bağlı 
olacak ve ihtiyaç ortadan kalktığında, yine kişi ve kuruluşların talebi üzerine uygulama sona er
dirilecektir. Bu komisyon istihdam edilebilecek özel güvenlik personelinin azami sayısını, bulun
durulabilecek veya taşınabilecek silah miktarını belirleyecektir. 

Madde 4. - Özel güvenlikle ilgili kararlan almak üzere her ilde bir vali yardımcısının başkan
lığında özel güvenlik komisyonu kurulmaktadır. 

Madde 5. - Şirketlere özel güvenlik alanında faaliyet izni verilebilmesi için, şirket hisselerinin 
nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması şartı 
aranacaktır. Yabancıların özel güvenlik şirketi kurmasmda veya yabancı şirketlerin Türkiye'de 
faaliyette bulunmasında mütekabiliyet esası geçerli olacaktır. 

Madde 6. - Mülki idare amirleri, kamu güvenliği açısından özel önemi bulunan havalimanı, 
liman, gar, istasyon, gümrük gibi yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini her zaman denetleyip ek ön
lemler alınmasını isteyebileceklerdir. 

Madde 7. - Özel koruma ve güvenlik görevlilerine, koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektir
diği yetkiler tanınmış ve maddede bu yetkiler sayılmıştır. 

Madde 8. - Hangi özel koruma ve güvenlik hizmetinin ne tür ateşli silahlarla yerine 
getirileceğine Komisyon karar verecektir. Aynca maddede hangi yerlerde koruma ve özel güvenlik 
görevlilerinin silahlı olarak görev yapamayacağı belirtilmiştir. Özel koruma ve güvenlik hizmet
lerinin gerektirdiği silah ve teçhizat ilgili kurum veya kuruluş tarafından sağlanacaktır. Ancak geçici 
koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik komisyonu özel güvenlik şir
ketlerinin silah bulundurmasına izin verebilecektir. 

Madde 9. - Özel koruma ve güvenlik görevlilerinin yetkileri görev alanı ile sınırlandırılmış; 
görev alanına giren yer ve olaylar belirtilmiş; zorunlu hallerde özel güvenlik komisyonuna görev 
alanını genişletme yetkisi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 467) 
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Madde 10. - Özel koruma ve güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar sayılmıştır. 
Madde 11. - Özel koruma ve güvenlik görevlisi olacak kişiler hakkında valilikçe güvenlik 

soruşturması; silahsız olarak görev yapacaklar için arşiv araştırması yapılacaktır. Özel koruma ve 
güvenlik görevlisi olarak istihdamında güvenlik açısından sakınca bulunmayanlara özel güvenlik 
eğitimini de başarıyla tamamladıktan sonra özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni verilecektir. 
Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumsuz olduğu için özel güvenlik hizmetine alın
mayanlar aradan 5 yıl geçtikten sonra yeniden başvuru yapabilecektir. Çalışma izni 5 yıl süre ile 
geçerli olacaktır. Genel kolluk görevinden emekli olanlar ile bu görevi fiilen 5 yıl süre ile yaptıktan 
sonra kendi isteği ile ayrılanların 5 yıl süre ile özel güvenlik temel eğitimi alması zorunlu değildir. 

Madde 12. - Özel koruma ve güvenlik görevlilerine valilikçe, görev sırasında yakalarına tak
mak zorunda oldukları bir kimlik verilecektir. 

Madde 13. - Özel koruma ve güvenlik görevlileri görevleri sırasında üniforma giyecektir. An
cak özel güvenlik komisyonu, görevin önemi ve özelliği sebebiyle sivil kıyafet giymesi gerekenlere 
izin verebilecektir. 

Madde 14. - Maddede özel güvenlik temel eğitimi tanımlanmaktadır. Özel koruma ve güven
lik görevlileri en az 120 ders saati özel güvenlik temel eğitimi, 60 ders saati yenileme eğitimi 
alacaktır. 

Madde 15. - Özel güvenlik görevlilerine ve mirasçılarına tazminat ödeme koşullan düzenlen
mektedir. 

Madde 16. - Özel koruma ve güvenlik personelini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalış
tırma yasağı getirilmektedir. 

Madde 17. - Özel güvenlik görevlilerine grev yasağı getirilmektedir. 
Madde 18. - Grev yasağına paralel olarak, lokavt nedeniyle özel güvenlik görevlilerinin işten 

uzaklaştırılması yasaklanmaktadır. 
Madde 19. - Bu Kanundaki adli suçlar ve uygulanacak adli cezalar düzenlenmektedir. 
Madde 20. - Bu Kanundaki idari suçlar ve uygulanacak idari cezalar düzenlenmektedir. 
Madde 21. - Özel koruma ve güvenlik görevlilerinin, görevleri sebebiyle üçüncü kişilerin 

canına ve malına verebilecekleri zararların tazminini sağlamak üzere özel güvenlik mali sorumluluk 
sigortası zorunlu hale getirilmektedir. 

Madde 22. - İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini, 
özel güvenlik eğitimi verecek kuruluşları ve bunların faaliyetlerini denetleyecektir. 

Madde 23. - Özel koruma ve güvenlik görevlileri Ceza Kanunu açısından memur sayılarak 
görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda cezaların artırılması öngörülmekte, buna paralel olarak 
görevleri sebebiyle bunlara karşı işlenen suçların memurlar aleyhine işlenmiş gibi cezalandırılması 
öngörülmektedir. 

Madde 24. - Ruhsat harç miktarları belirlenmektedir. 
Madde 25. - Bu kanunda belirtilen ruhsat harçları ve cezalara ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu gereğince belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 
Madde 26. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin İçişleri Bakanlığınca 3 ay için

de çıkarılması öngörülmektedir. 
Madde 27. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle hükmü ortadan kalkacak olan 22.7.1981 tarih 

ve 2495 sayılı Bazı Kurum, Kuruluş ve Kişilerin Korunması ve Özel Güvenlik Teşkilatları Kurul
ması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici madde 1. - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak
ta olanlar ile mevcut özel güvenlik teşkilatlarının yeni düzenlemeyle uyumu sağlanmaktadır. 

Madde 28. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 29. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 467) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 27.1.2004 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-666/454 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.12.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Ülkemizin taşıdığı coğrafi ve stratejik konum nedeni ile dış tehditlerin hedefi olduğu ve bunun 

içerde terör örgütlerine sağlanan destek şeklinde yansıdığı görülmektedir. 1960'lı yılların sonların
dan itibaren sistemli olarak başlayan ve günümüze kadar şekil ve anlam değiştirerek devam eden bu 
olaylarda hedef insan unsuru olmakla beraber çoğu kez ülkemizi iktisaden zayıf düşürmek amacı ile 
ekonomik kurum ve kuruluşlar ile tesislerdir. 

1981 yılında yapılan çalışmalar neticesi devletçe alınan genel güvenlik önlemlerine ek olarak 
kamu ve özel kişilere ait her türlü kurum ve kuruluşun günün koşullarına uygun şekilde güvenlik
lerinin sağlanabilmesi için, bu yerlerden Bakanlar Kurulunca tespit edilenlerde özel güvenlik teş
kilatı kurulması veya özel güvenlik önlemlerinin tesis ettirilmesi veya her ikisine birden yer veril
mesi suretiyle güvenliklerinin sağlanması için, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması 
ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. 

Ancak 2495 sayılı Kanunun uygulamaya başladığı tarihten bugüne geçen süre içerisinde uy
gulamada ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderilebilmesi için adı geçen Kanunun genişletilmesi ve 
yeni bir yasal çerçevenin çizilmesine ihtiyaç hasıl olmuştur. Diğer taraftan, ülkemizde ekonomik, 
sanayi ve ticarî alanlarda yaşanan gelişmeler sonrası büyük ticarî ve sanayi işletmeler kurulmuş, 
çoğunluğu özel teşebbüse ait olan ve 2495 sayılı Kanun kapsamına alınmayan bu kuruluşların sağ
lıklı bir şekilde yetişmiş ve eğitilmiş elemanlarca korunmalarında sorunlar yaşanmıştır. 

2495 sayılı Kanun kapsamına alınmayan, ancak duyulan güvenlik ihtiyacı nedeniyle, bazı 
kamu ve özel kurum ve kuruluşları, sadece koruma ve gözetleme hizmeti yapmak üzere hukuk 
hükümlerinden yararlanmak suretiyle kurulan şirketlere güvenliklerini sağlatmaya çalışmaktadırlar. 
Ülkenin genel güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığının kontrolü dışında, ihtiyaç nedeniyle 
gelişen bu fiili duruma bir çözüm bulmak ve bu alanda çalışanların denetim ve eğitimlerinin daha 
sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak gerekmektedir. 

Ayrıca, 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde "Sivil trafiğe açık hava 
meydanı ve limanlardan hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurt dışına giriş-çıkış kontrol 
işlemleri yapma yetkisi verileceği ilgili kuruluş ve Bakanlığın görüşleri ve talepleri dikkate alınarak 
İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır." hükmü bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 467) 
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Buralarda güvenliğin sağlanması ile giriş-çıkış kontrol işlemlerinde güvenlik güçlerinin yetkisinin 
sonuçta Bakanlar Kurulu kararına bağlanmış olması, zaman zaman gündeme getirildiği gibi, bu yet
kinin kaldırılarak görevlerin tesisleri işleten kuruluşlara devredilmesi yönünde değerlendirmelere 
yol açmakta, bu da güvenlik güçlerinin buralarda yürütmekte olduğu görevlerdeki istikrar açısından 
belirsizliklere sebebiyet vermektedir. Bu doğrultuda hava meydanı ve limanları koruma ve güven
lik hizmetleri ile buralardaki giriş-çıkış kontrol işlemlerinde polisin yetkilerinin istikrarlı kılınması 
gerekmektedir. 

Tasarı ile; toplumun ihtiyacı olan yetişmiş özel güvenlik elemanı ihtiyacının karşılanması, 
koruma ve gözetim hizmetlerinin kamunun denetiminde kısmen özelleştirilmesiyle birlikte, özellik
le "kamu kurum ve kuruluşlarında kadro yığılmalarının önlenmesi, istihdamın artırılması, Devletin 
giderlerinin azaltılması, vergi gelirlerinin artırılması ve daha güvenli ve daha huzurlu bir toplum ol
ma yolunda önemli yararlar sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile; kapsamdaki genişlemeye uygun olarak Kanunun adı, "Bazı Kurum, 

Kuruluş ve Kişilerin Korunması ve Özel Güvenlik Teşkilatları Kurulması Hakkında Kanun" olarak 
değiştirilmiştir. 

Madde 2. - Madde ile; mevcut düzenlemede yer alan "önemli ölçüde" ibaresi uygulamada 
genişlik yaratmak amacıyla metinden çıkartılmış; ayrıca haklarında koruma kararı alınan kişilerin 
korunmalarının özel güvenlik elemanlarınca sağlanması ve konser, tiyatro, spor müsabakaları gibi 
kısa süreli güvenlik hizmetleri de madde kapsamına alınmıştır. 

Madde 3. - Madde ile; bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yer
lerin kapsamı genişletilmiş, genel kolluk kuvvetlerinin asli görevleri dışında görevlendirilmesinin 
engellenmesi amacıyla ilgili mevzuata göre haklarında koruma kararı alınan kişiler ile geçici olarak 
korunma istekleri uygun görülen kişi, kurum ve kuruluşlar da Kanun kapsamına alınmıştır. 

Madde 4. - Maddenin birinci fıkrası ile; korunacak ve güvenlikleri sağlanacak kurum ve 
kuruluşların Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi usulünden vazgeçilerek özel güvenlik teşkilatı il 
koordinasyon kurulu kararı dikkate alınmak kaydıyla, korunacak ve güvenlikleri sağlanacak kamu 
kurumlarının Bakanlar Kurulunca, özel kurumların da İçişleri Bakanlığınca tespit edilmesi usulü 
getirilmiş, korunacak kişilerin ise valilerce tespit edilmesi öngörülmüştür. 

İkinci fıkra ile; özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu kararında, günün şartları ve 
gelişen teknolojik imkânlar göz önüne alınarak, koruma ve güvenliğin sağlanmasında hangi usul
lerin tercih edileceğiyle ilgili düzenleme getirilmiştir. 

Üçüncü fıkra ile; özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yapımı ihale edilen yerler ile 
koruma sorumluluğu belirlenemeyen benzeri yerlerin korunması ve sorumluluğunun ne şekilde 
yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkra ile; maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 5. - Madde ile; korunma kararı aldırılmasıyla ilgili usul ve esaslar değiştirildiği için, 
madde metninden "Bakanlar Kurulunun" ibaresi çıkartılmıştır. 

Madde 6. - Madde ile; il jandarma alay komutanı ibaresi il jandarma komutanı olarak değiş
tirilmiş ve kurula il jandarma komutanını subay sınıfından bir temsilcinin, il emniyet müdürünü 
müdür yardımcısının temsil etmesine imkân sağlanmıştır. 

Madde 7. - Madde ile; özel güvenlik teşkilatlarının nitelikleri belirlenerek, Kanun kapsamına 
alınmış olan kuruluşların bünyelerinde kurulacak özel güvenlik teşkilatını, kendi personeli 
vasıtasıyla oluşturulabileceği gibi, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadro yığılmalarını ön-
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leyecek ve maliyeti düşürecek şekilde, İçişleri Bakanlığınca uygun görülen münhasıran güvenlik 
hizmeti sunan şirketler aracılığı ile de oluşturulabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca özel 
güvenlik şirketlerinin kurucularında ve şirketlerde bulunması gereken özellikler belirlenerek, 
faaliyet alanının önemi nedeniyle söz konusu kuruluşların kurulması, faaliyet göstermesi ve merkez 
dışında şubeler açmasının valiliklerce yapılacak araştırma sonucu İçişleri Bakanlığının iznine bağ
lı olması amaçlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında özel güvenlik şirketlerinin hangi durumlarda ve nasıl sona ereceğine 
ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 8. - Madde ile; özel güvenlik teşkilatı personelinin silah kullanma yetkisi, görev alanıy
la sınırlandırılmış, bu personelin silah taşıyabilmesi için 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşıma yetkisine mani halinin olmaması ve silah kullan
ma yetkilerinin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen hallerde sınırlı ol
ması öngörülmüştür. 

Madde 9. - Madde ile; geçici ve kısa süreli korumalar ve kişi korumaları yönünden göz önün
de bulundurulacak hususlar metne ilave edilmiş, ayrıca özel güvenlik şirketlerinin silah satın 
alamayacakları ve bulunduramayacakları, silahların korunacak kuruluşça veya kişilerce temin 
edileceği hükmü getirilerek şirketlerin silahlanmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 10. - Madde ile; mevcut düzenlemede yer alan "güvenlik soruşturması" tabiri metinden 
çıkartılarak, uygulamaya genişlik getirilmiştir. Yine getirilen hüküm ile kamu kurum ve kuruluş
larında özel güvenlik elemanlarının üç yıl süreli sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekleri, kendilerine 
valiliklerce kimlik verileceği, özel güvenlik şirketlerinin güvenlik elemanlarını sözleşmeli olarak 
çalıştıracakları ve bu sözleşmelerde statü, özlük ve nakdi tazminat hususlarının belirtileceği hükme 
bağlanmıştır. Güvenlik hizmetlerinde çalışacak personelin iş akitleri, kamu kurum ve kuruluşların
da sözleşmeli personel olarak çalışmaları, statü ve özlük haklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 11.- Madde ile; özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personelde aranan şartlardan 
ortaokul mezunu olma şartı lise veya dengi okul mezunu olma olarak değiştirilmiş, muvazzaf asker
lik hizmetini tamamlamış bulunmak hükmü yanında askerlik hizmetini yapmış sayılmak hükmü 
getirilmiştir. Sadece emniyet hizmetleri sınıfından kendi istekleri ile ayrılmış veya emekli olmuş 
kişilerde bu şart aranmayarak, koruma görevinde yetişmiş elemanlardan istifade etme konusunda 
genişlik getirilmiştir. 

Madde 12. - Madde ile; özel güvenlik personelinin eğitimlerinin İçişleri Bakanlığınca veya 
Bakanlığın denetim ve kontrolünde kurulan özel eğitim kursları tarafından yerine getirilmesine im
kân tanınması amaçlanmıştır. 

Madde 13. - Madde ile; özel güvenlik teşkilatları ile özel güvenlik şirketlerinin denetimi husus
ları düzenlenmiştir. 

Madde 14. - Madde ile; açık kanun hükmü ihlâli nedeniyle verilecek cezalar belirlenmiştir. 
Yine bu madde ile, mahkemelerin yükünün azaltılması, cezanın uygulanmasında sürat sağlanarak 
etkinliğin pekiştirilmesi için para cezalarının idarî olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 15. - Madde ile; kurulacak güvenlik şirketinin, kuruluş usul ve esasları, faaliyet alan
ları, çalışma usul ve esasları, kurucuları ve çalışanları hakkında yapılacak güvenlik araştırmasının, 
eğitim ve denetimlerinin ne şekilde yapılacağı ve kıyafetleri ile hangi teçhizatları taşıyabilecek
lerine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 16. - Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile; halen çeşitli adlar altında faaliyet göster
mekte olan ve güvenlik hizmeti veren şirketlerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde durumlarını bu Kanun şartlarına uydurmaları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 17. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 18. - Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN 
SAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun adı "Bazı Kurum, Kuruluş ve Kişilerin Korunması 
ve Özel Güvenlik Teşkilatlan Kurulması Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 2495 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bu Kanunun amacı; millî ekonomiye veya Devletin savaş gücüne katkısı bulunan, kısmen 
veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları ül
ke güvenliği, ülke ekonomisi, kamu düzeni, genel asayiş ve toplum hayatı bakımından olumsuz 
sonuçlar doğuracak, kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuata göre hak
larında koruma kararı alınan kişiler ve geçici olarak korunma istekleri uygun görülen kişi, kurum 
ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma, sağlıklarının 
ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır." 

MADDE 3. - 2495 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. - Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler ve 

kişiler, 1 inci maddede belirtilen özellikleri taşıyan ve millî eğitim, öğretim ve ekonomi ile Devletin 
ekonomik ve savaş gücüne katkısı bulunan, ülke güvenliği, kamu düzeni, genel asayiş ve toplum 
hayatı yönünden güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji 
nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri yerlerle kamu veya özel kurum 
ve kuruluşlarca işletilen hava meydan ve limanları ile deniz limanları, tarihi eserler, ören yerleri, 
toplu konut alanları, sitler, açık ve kapalı müzeler, eğitim ve öğretim kurumları, her türlü sanayi ve 
ticari işletmeler, turistik tesisler ve sağlık tesisleri, genelevler, her türlü spor müsabakaları ile sah
ne gösterileri ve toplantılarının yapıldığı yerler, ilgili mevzuata göre haklarında merkez veya il 
koruma komisyonu tarafından koruma kararı alınan kişiler ile geçici olarak korunma istekleri uy
gun görülen kişi, kurum ve kuruluşlardır. 

Şehirlerdeki kapalı çarşı veya sorumlusu belirlenemeyen benzeri yerlerde bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, vali veya görevlen
direceği bir görevlinin başkanlığında il emniyet müdürlüğünün rütbeli bir temsilcisi, il özel idaresi 
ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde ticarethanesi bulunanlar arasın
dan seçilecek üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. 
Yönetim kurulunun kamu görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile yönetim 
kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine bu 
görevleri için herhangi bir ücret ödenmez. 

İkinci fıkrada belirtilen güvenlik teşkilatının her türlü giderleri, çarşı veya tesiste bulunan iş
yeri sahipleri tarafından karşılanır ve yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım paylan özel 
idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır. Harcama, yönetim kurulu 
kararı ve valinin onayı ile ayn bölümden yapılır. Özel güvenlik teşkilatına ait bu paralar Devlet 
parası hükmündedir ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır." 
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MADDE 4. - 2495 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. - 2 nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu 

Kanun hükümlerine göre sağlanacağı; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında, haklarında alınacak özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon 

kurulu kararı dikkate alınarak İçişleri Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca, 
b) Özel kuruluşlarda, haklarında alınacak özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu kararı 

dikkate alınarak İçişleri Bakanlığınca, 
c) İlgili mevzuata göre haklarında merkez veya il koruma komisyonu tarafından koruma kararı 

alınan kişiler ile geçici olarak koruma hizmeti talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkın
da alınacak özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu kararı dikkate alınarak il valisince, 

kararlaştırılır. 
Özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu kararında, günün şartlarına ve gelişen teknolojik 

imkânlar göz önüne alınarak, koruma ve güvenliğin sağlanmasında aşağıdaki usullerden hangisinin 
tercih edileceği belirtilir; 

a) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılması, 
b) Kuruluşun bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması, 
c) Kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygulanması, 
d) Özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınması. 
Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yapımı ihale edilen yerler ile koruma sorumluluğu 

belirlenemeyen yerlerin korunması sorumluluğu, aynı usulle özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon 
kurulu kararı dikkate alınarak ve gerekirse 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre yönetim kurulu 
oluşturularak İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir." 

MADDE 5. - 2495 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 4. -3 üncü madde hükümlerine göre verilecek karar üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafın

dan belirlenecek süre içinde ilgili kuruluşun kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi 
zorunludur. Haklı nedenlerin varlığı halinde bu süre, ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığı 
tarafından bir defaya mahsus olmak ve oniki ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu yükümlülüklerle 
ilgili bütün giderler ilgili kuruluşça karşılanır." 

MADDE 6. - 2495 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7. - Bu Kanunun il sınırları içinde uygulanmasını izlemek, il düzeyinde koordinasyonu 

sağlamak, mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alınmasına gerek duyulan önlemleri tespit 
ederek yetkili mercilere önermek üzere, her ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının 
başkanlığında, il garnizon komutanlığı temsilcisi, il cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği 
bir savcı, il jandarma komutanı veya subay sınıfından temsilcisi, il emniyet müdürü veya yardım
cısı ve gerektiğinde valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılımıyla özel güvenlik 
teşkilatı il koordinasyon kurulu oluşturulur. Özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kuruluna, lüzum 
görüldüğü takdirde ve kendi güvenliğini ilgilendiren konularda, valinin talebi üzerine ilgili 
kuruluşun yetkili temsilcisinin geçici üye olarak katılması sağlanır. Kurul kararları İçişleri Bakan
lığına bildirilir." 

MADDE 7. - 2495 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - Özel güvenlik teşkilatı; görevli olduğu kuruluşu veya ilgili mevzuata göre hak

larında merkez veya il koruma komisyonunca koruma kararı alınan kişiler ile, geçici olarak korun
ma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri bu Kanun hükümleri çerçevesinde korumak ve güven
liğini sağlamakla görevli ve yetkili özel kolluk kuvvetidir. 
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Bu Kanun hükümlerine tabi özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuatça hakların
da merkez veya il koruma komisyonunca koruma kararı alınan kişiler ile geçici olarak koruma hiz
meti talebinde bulunan kişi veya kuruluşlar, güvenliklerini kendi bünyelerinde kuracakları özel 
güvenlik teşkilatı ile sağlayabilecekleri gibi, İçişleri Bakanlığınca uygun görülen ve münhasıran 
güvenlik hizmeti veren özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle de sağlayabilirler. 

İçişleri Bakanlığının izni ile kurulacak özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinin en 
az dört yıllık yüksek okul mezunu olması ve 16 ncı maddede sayılan özel güvenlik elemanı olabil
me şartlarını taşıması gerekir. 

Özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerinin en az üçte birinin; 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının subay sınıfından, 
b) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından en az başkomiser rütbesinden, 
c) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı mensuplarından en az şube müdürü unvanından, 
d) Mülki idare amirliği sınıfı mensuplarından olup en az on yıl hizmet yapmış olanlardan, 
e) Yargı mensuplarından en az on yıllık avukatlık, savcılık veya hâkimlik yapmış olanlardan, 
emekli olmuş veya kendi isteği ile vazifesinden ayrılmış kişilerden olması şartı aranır. 
Bu şirketlerin; 
a) Faaliyet konusunun münhasıran güvenlik hizmeti olması, 
b) Ödenmiş sermayesinin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler için aradığı as

gari sermaye miktarının üç katından az olmaması, 
c) Şirket hisselerinin tamamının nama yazılı olması ve hisse devirlerinin İçişleri Bakanlığının 

izni ile yapılması, 
d) Sermaye şirketi olması, 
e) Ana sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
zorunludur. 
Münhasıran güvenlik hizmeti üreten yabancı şirketlerin faaliyette bulunmaları, mütekabiliyet 

esasına göre, yabancı sermaye mevzuatına uygun olmak, yerli bir özel güvenlik şirketiyle yüzde el
li hisseyi geçmeyecek oranda ortak olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Özel güvenlik şirketi kurulması, bunların faaliyet göstermesi ve merkez dışında şubeler aç
ması, valiliklerce yapılacak araştırma sonucu İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu şirketlere 
verilecek izin belgesinin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

Özel güvenlik şirketleri, görev konusunun veya amacının ortadan kalkması, ortaya çıkan şart
lar nedeniyle koruma ve güvenlik görevinin kolluk kuvvetlerince yürütülmesinin uygun görülmesi, 
özel güvenlik şirketinin amacı dışında faaliyet göstermesinin tespit edilmesi, suç kaynağına dönüş
tüğünün belirlenmesi veya kuruluş şartlarını kaybetmesi durumlarından birisinin gerçekleşmesi 
halinde özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulunun teklifi üzerine kurulduğu usule paralel 
usulle sona erdirilir." 

MADDE 8. - 2495 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 10. - Özel güvenlik teşkilatı personeli, görev alanı içerisinde bu Kanunla verilmiş 

görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre silah kul
lanma yetkisine sahiptir. 

Haklarında koruma kararı bulunan kişilerin özel güvenlik şirketleri personelince korunması halin
de, bu personelin silah taşıyabilmesi için, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanuna göre silah taşıma yetkisini haiz olması şarttır. Bu durumda özel güvenlik personelinin 
silah kullanma yetkisi Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen hallerle sınırlıdır. 
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Koruma ve güvenlik hizmetinden faydalanan kuruluşun talebi de dikkate alınarak özel güven
lik teşkilatı il koordinasyon kurulunca özel güvenlik teşkilatı personelinin ateşli silah taşımaksızın 
görev yapmasına karar verilebilir." 

MADDE 9. - 2495 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 14. - Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel ve bulun

durulacak silah sayısı, tasarrufa riayet edilmek ve ilgili kuruluşun görüşü de dikkate alınmak 
suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından belir
lenir ve İçişleri Bakanlığının onayına sunulur. 

Bu belirleme sırasında; 
a) Kuruluş yönünden; 
1) Ürettiği madde, gördüğü hizmet ve ticari faaliyetin veya sabit tesislerin cinsi, niteliği ve yer

leşim bakımından önemi ve özelliği, 
2) 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyeti, hassas yerleri ve 

yönleri, 
3) Bulunduğu yerin coğrafi ve topoğrafık şartları, bulunduğu bölgenin saldırılara karşı has

sasiyeti, 
4) Bir saldırı halinde yardım alabilmek bakımından mahalli genel kolluk kuvvetlerine yakın

lığı, haberleşme ve ulaşım imkânları, 
b) Geçici ve kısa süreli korumalar ve kişi korumaları yönünden; 
1) Korunacak kişinin, yerin ve faaliyetin tehdit ve saldırılara karşı hassasiyeti, 
2) Bir saldırı halinde yardım alabilmek bakımından mahalli genel kolluk kuvvetlerine yakın

lığı, haberleşme ve ulaşım imkânları, 
3) Korunacak kişi hakkında ilgili mevzuata göre korunma kararı alınıp alınmadığı, 
gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 
Özel güvenlik şirketleri silah satın alamaz ve bulunduramazlar. Silahlı personel görevlendiril

mesi gerektiği hallerde, ateşli silahlar korunacak kuruluş veya kişilerce temin edilir. Bu personelin 
silah taşıyabilmesi için, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 
göre silah taşıma ruhsatı almaya engel halinin olmaması şarttır." 

MADDE 10. - 2495 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 15. - İlgili kuruluşça özel güvenlik teşkilatına alınması istenen personel hakkında, em

niyet müdürlüğünce güvenlik araştırması yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin oluru ile 
kuruluşça göreve başlatılır ve ilgiliye kimlik verilir. 

Bu Kanun kapsamında koruma karan alınan ve özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulunca 
stratejik önemi haiz olduğu ayrıca belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak özel güven
lik teşkilatı personeli hakkında Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca arşiv araştırması yapılır. 

Kamu kurum ve kuruluşları kendi bünyelerinde özel güvenlik personeli görevlendirmeleri 
halinde, bu personel sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Sözleşmenin süresi üç yıldır ve ihtiyaç halin
de birer yıl uzatılabilir. Bu personele, bu Kanunda belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma, sakat
lanma ve ölümleri halinde, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 
aynı Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen esas, ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi 
tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık bağlanır. Ancak personelin tabi 
olduğu mevzuatta toplu sözleşme veya hizmet akitlerinde güvenlik göreviyle ilgili olarak meydana 
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gelebilecek yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise, müker
rer ödeme yapılmaz, miktarca yüksek olan ödenir. Özel güvenlik teşkilatında görevli personel statü 
ve özlük hakları bakımından bağlı bulundukları kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına tabidir." 

MADDE 11. - 2495 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 16. - Özel güvenlik teşkilatlarında çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 

olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, 

e) Kamu haklarından kısıtlı olmamak, 
f) Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetleri, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karış

mamış veya katılmamış olmak, 
g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özür

lü bulunmamak, 
h) 17 nci maddeye göre özel güvenlik eğitiminden geçmiş olmak. 
Emniyet hizmetleri sınıfından kendi istekleri veya emekli olmak suretiyle ayrılmış olanlarda 

(b) ve (h) bentlerindeki şartlar aranmaz." 
MADDE 12. - 2495 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 17. - Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitimi, İçişleri Bakanlığınca ücreti karşılığın

da bizzat veya özel eğitim kursları tarafından yerine getirilir. Özel eğitim kursları düzenleyecek kişiler 
ile bu kurslarda çalıştırılan öğreticilerin, 8 inci madde uyarınca kurulan özel güvenlik şirketlerinin 
kurucu ve yöneticilerinde aranan şartlar ile 16 ncı maddede yer verilen özel güvenlik teşkilatlarında 
çalıştırılacak personelde aranan şartları taşıması gerekir. Ancak bu kurslarda çalıştırılan öğreticilerde 
16 ncı maddenin (h) bendi şartı aranmaz. Kursların; eğitim planlaması, çalışmaları ve denetlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 13. - 2495 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18. - İçişleri Bakanlığı, bu Kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine getirilip getiril

mediğini tespit etmek amacıyla özel güvenlik şirketleri ile özel güvenlik teşkilatının çalışma ve iş
leyişini denetleyebileceği gibi, il valileri de il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü 
aracılığı ile her zaman denetletebilir. 

İl jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri kendi sorumluluk bölgeleri içerisinde bulunan 
ve bu Kanun kapsamına alınan kuruluşların özel güvenlik teşkilatını ve özel güvenlik şirketlerini 
denetim ve gözetim altında bulundurur. 

Diğer kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine 
tanınan denetleme hakkı saklıdır." 

MADDE 14. - 2495 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 24. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 4 üncü madde gereğince İçişleri Bakanlığınca verilecek süre içinde özel güvenlik teşkilatı 

kurmayan veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da 5 inci maddeye göre fiziki ve ek ön
lemler alınması hususunda yapılacak tebligata uymayan kuruluşlar ve yetkili kişileri hakkında bir 
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milyar lira idari para cezası uygulanır. Bu kişilerin cezayı gerektiren eylemlerinin saptanması 
tarihinden itibaren 4 üncü madde gereğince daha önce verilen süre kadar ek bir süre içinde yüküm
lülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası üç kat artırılarak uygulanır. 

b) 3 üncü maddede belirtildiği şekle uygun olarak usulüne uygun şekilde Kanun kapsamına 
alınmaksızın herhangi bir yerde koruma tedbiri aldıran ve özel güvenlik görevlisi görevlendiren 
kuruluşların yetkililerine ve özel güvenlik şirketlerine bir buçuk milyar lira idari para cezası uy
gulanır. Suçun tekrarı halinde idari para cezası üç kat olarak uygulanır ve ayrıca özel güvenlik şir
ketlerinin izin belgeleri iptal edilir ve bu şirketlerin kurucu ve yöneticilerinin yeni bir özel güven
lik şirketi kurmalarına veya herhangi bir özel güvenlik şirketinde yönetici olarak görev yapmalarına 
izin verilmez. 

c) 14 üncü maddeye göre il özel güvenlik koordinasyon kurulunca belirlenen ve ilgili kuruluşa 
bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen veya tespit edilen silahlan sağlamayan veya silah 
bulundurma yasağına aykırı hareket eden ya da 19 uncu maddede yer alan denetim sonuçlarına göre 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlar ve şirketler ile yetkili kişileri hakkında bir milyar 
lira idari para cezası uygulanır. Tekerrür halinde para cezası üç kat artırılarak uygulanır. 

d) 20 nci maddeye aykırı hareket eden kuruluşların yetkili kişileri hakkında bir milyar lira idari 
para cezası uygulanır. Tekerrür halinde para cezası üç kat artırılarak uygulanır. 

e) Geçici 2 nci maddeye göre durumlarını bir yıl içerisinde bu Kanun hükümlerine uydurmak
sızın faaliyete devam ettikleri anlaşılan veya izinsiz faaliyet gösterdikleri belirlenen şirketler, 
mahalli kolluk kuvvetlerince faaliyetten men edilir ve ayrıca bu şirketin kurucu ve yöneticileri hak
kında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Bu madde kapsamında suçun tekerrürü, daha önce verilmiş cezanın kesinleşmesi tarihinden 
itibaren bir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenmesidir. 

Bu maddede yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanun
larda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz. 

Bu maddede yazılı olan idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. 
Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ 
edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine 
itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerin
de inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur." 

MADDE 15. - 2495 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 31. - Bu Kanun kapsamında kurulacak olan özel güvenlik şirketlerinin kuruluş esas

ları, şirket kurucuları ve çalışanları ile özel güvenlik teşkilatı personeli hakkında yapılacak araştır
ma usul ve esasları, faaliyet alanları, çalışma usul ve şartları, eğitim, denetim, disiplin suçları ve 
verilecek disiplin cezaları, özel güvenlik teşkilatının bağlanacağı birimlerin tespiti, görev alan
larının belirlenmesi, daraltılması veya genişletilmesi, personelin taşıyacağı silah, mermi ve teç
hizatın ne suretle temin edileceği, kullanış şekil ve şartları ile özel güvenlik teşkilatının herhangi bir 
nedenle sona ermesi halinde söz konusu silah, mermi ve teçhizatın hangi mercilere ne şekil ve şart
larda devir ve teslim edileceği, personelin kıyafetleri ve hangi teçhizatları taşıyabileceğine ilişkin 
esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir." 
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MADDE 16. - 2495 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 2. - Halen çeşitli adlar altında faaliyet göstermekte olan ve güvenlik hiz

meti veren şirketler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Kanun 
hükümlerine uydurmak zorundadır." 

MADDE 17. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 18. - 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 V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı V. 
M A. Şahin 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

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. 
M. Başesgioğlu 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 467) 



— 14 — 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 1.6.2004 
Esas No. : 2/295, 1/752 

Karar No. : 67 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 10.2.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı", 10.2.2004 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 
14.4.2004 tarihli 26 ncı toplantısında gündemine aldığı Tasarının olgunlaştırılması amacıyla bir alt 
komisyon oluşturmuştur. Adana Milletvekili Ali KÜÇÜKAYDIN, Eskişehir Milletvekili Muharrem 
TOZÇÖKEN, İsparta Milletvekili Mehmet Sait ARMAĞAN, İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU ve Yalova Milletvekili Şükrü ÖNDER'den oluşan 
Alt Komisyon, başkanlığına Yalova Milletvekili Şükrü ÖNDER'i seçerek çalışmalarına başlamıştır. 
Alt Komisyon çalışmalarını sürdürürken Komisyonumuza, Başkanlığınızca, "Tekirdağ Milletvekili 
Tevfık Ziyaeddin AKBULUT ve Yalova Milletvekili Şükrü ÖNDER'in Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanun Teklifi" havale edilmiştir. Alt Komisyon; İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile; Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili sektör temsilcilerinin de katılımıy
la Teklif ile Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. Alt Komisyon, Tasarı ile Teklifin birleştirilerek görüşül
mesini ve Teklifin görüşmelere esas alınmasını kararlaştırmıştır. Çalışmalar sonucunda Alt Komis
yon tarafından hazırlanan rapor ile metin Komisyonumuza sunulmuş ve Komisyonumuz 3.6.2004 
tarihli 33 üncü toplantısında, İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile ilgili sektör temsilcilerinin 
de katılımıyla, Alt Komisyon metnini esas alarak Tasan ile Teklifi görüşmüştür. 

1/752 esas numaralı Kanun Tasarısı ile 1981 yılında çıkarılan 2495 sayılı Kanunun boşlukları 
giderilmeye çalışılmakta ve 2495 sayılı Kanunun genel mantığı korunarak çeşitli maddelerinde 
değişiklik yapılmaktadır. 

2/295 esas numaralı Kanun Teklifi ise "özel güvenlik" konusuna 2495 sayılı Kanundan farklı 
bir yaklaşım getirmektedir. Teklifle özel güvenlik ile kamu güvenliği arasında ayrım yapılmakta ve 
özel güvenlik özel alana bırakılmakta ya da özelleştirilmektedir. Özel koruma isteyen özel kişilerin 
korunması bu kişilerin talebine bağlı hale getirilmekte ve Devlet, buralarda, tehlikeli suç örgütleri 
oluşmaması için kullanılabilecek personel ve silahların sadece üst sınırını belirlemektedir. Devlet 
gerektiğinde özel güvenlik kuruluşlarından da hizmet satın alabilmekte ve kamu kurumları, kamu 
güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, özel güvenlik hizmeti satın alarak hizmet maliyetini 
düşürebilmektedirler. Kamu, "özel güvenlik" konusunu, özel güvenliğin özünde bir hizmet olması 
nedeniyle piyasaya bırakmakta ve hizmet talebi ile hizmet arzı piyasada serbest rekabet koşulların
da karşılaşmaktadır. Ancak özel güvenliğin "güvenlik" boyutunun da bulunması nedeniyle, özel 
güvenlik şirketleri, Devlet tarafından titizlikle denetlenmekte ve yasa dışılıklar önlenmeye çalışıl
maktadır. Bu çerçevede, çıkarılacak kanuna aykırı davranılması halinde, işlenen suçun ağırlığına 
göre idari ve adli cezalar öngörülmekte; zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması için özel 
güvenlik şirketlerine sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmektedir. Özel güvenlik şirketlerinde 
çalışacak olanlar için çeşitli yükümlülükler getirilmekte ve bu görevlilerin eğitime tabi tutulmaları 
zorunlu kılınmaktadır. Özel güvenlik şirketi kurucusu ve yöneticisi olacaklarda sadece hizmetin 
özelliğinin gerektirdiği nitelikler aranmakta, belirli mesleki gruplara ayrıcalık tanınması uy
gulamasından vazgeçilmektedir. Yabancı sermayeyi sınırlayan hükümler kaldırılmakta ve bu 
konuda, sadece, genel ilke olan mütekabiliyet ilkesine yer verilmektedir. 
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Komisyonumuzda, Alt Komisyon raporunun tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, 
kamu güvenliği konusunun özelleştirilemeyecek kadar önemli olduğu, güvenliğin özelleştirilmesiy
le kamu düzeninin ciddi biçimde tehlikeye girebileceği, bu nedenle yapılacak düzenlemelerde son 
derece hassas davranılması gerektiği belirtilmiştir. Cevaben yapılan açıklamalarda, kamunun genel 
güvenliğinin Devlet tarafından sağlanmakta olduğu ve yapılan düzenlemelerde bu konuda bir 
değişikliğe gidilmediği belirtilmiştir. Alt Komisyon metninde kabul edilmiş olan düzenlemeler, 
Devletin sunduğu genel güvenlik hizmetine ek güvenlik hizmetleridir. Özel kişi ve kurumlar Dev
let tarafından sağlanan genel güvenlik hizmetinin yanında, özel olarak korunmak istediklerinde özel 
güvenlik şirketlerinden hizmet satın alarak korunabileceklerdir. Böylece, Devletin sunmuş olduğu 
genel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi de kolaylaşmış olacaktır. Ayrıca günümüzde çeşitli ad
lar altında şirketler, yasa dışı olarak güvenlik hizmeti sunmakta ve denetim olmadığından isten
meyen sonuçlar doğabilmektedir. Dolayısıyla yapılan düzenlemeyle fiili olarak var olan bir etkinlik 
Devletin kontrolüne alınmış olacaktır. 

Alt Komisyon Raporunun tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra, Alt Komisyon 
Raporu benimsenmiş ve Komisyonumuzca, Alt Komisyon Metninin görüşülmesine geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuzda Alt Komisyon metninin 12, 20, Geçici 1 ve 28 inci maddeleri üzerinde birer 
önerge verilmiştir. 

12 nci madde üzerindeki önerge, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine "valilikçe" 
ibaresini eklemektedir. Böylece özel güvenlik görevlilerine verilecek kimlik belgesinin kim tarafın
dan verileceği açık hale getirilmektedir. 

20 nci madde üzerinde verilen önergede, özel güvenlik görevlilerinin işe alınmalarında ve 
görevden ayrılmalarında bildirim yükümlülüğüne uymayanlara cezai yaptırım getirilmektedir. 

Alt Komisyon metninin geçici 1 inci maddesi eski kanun ile yeni kanun arasında geçişi sağ
lamaktadır. Bu madde üzerinde verilen önerge ile bu geçiş hükmünden sadece 2495 sayılı Kanun 
kapsamında bulunan şirketlerin yararlandırılması öngörülmektedir. 

Alt Komisyon metninin yürürlüğe ilişkin 28 inci maddesi üzerinde verilen bir önerge 19 ve 20 
nci maddelerin yürürlük tarihini, Kanunun yürürlüğünden itibaren dokuz ay sonraya bırakmaktadır. 
2495 sayılı Kanuna tâbi olmayan şirketlerin kendilerini yeni kanuna uydurmaları bir zaman alacak
tır. Örneğin bu şirketlerin, elemanlarını yeni kanuna göre eğitebilmeleri için, öncelikle yönetmeliğin 
yayınlanmasını beklemeleri gerekecektir. Yönetmelik ise üç ay içinde çıkarılacaktır. Ayrıca bu 
elemanların tümünün kademeli olarak eğitilmeleri gerekecektir. Dolayısıyla önergeyle bu şirketlere 
en az altı aylık bir uyarlanma süresi tanınmaktadır. Bu süre içinde kanunun cezai hükümleri uy
gulanmayacaktır. 

Komisyonumuz önergeleri kabul etmiş ve 12,20,28 ve Geçici 1 inci maddeler, önergelerde ön
görülen değişikliler doğrultusunda yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin diğer maddeleri, yazım ve imla hataları giderildikten sonra, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca 14 üncü maddedeki eğitime özel önem vermeyi ve bu konudaki bazı 
hususları rapora aktarmayı uygun görmüştür. 14 üncü maddede özel güvenlik temel eğitimini 
düzenlemekte ve bu eğitimin belirli sürelerle yenilenmesini hüküm altına almaktadır. Komisyon 
üyelerimiz, mevcut özel güvenlik elemanlarının eğitimsiz olduklarını ve bundan dolayı vatandaş-
güvenlik görevlisi ilişkisinde istenmeyen durumlarla karşılaşıldığını belirtmişlerdir. Bu tür durum-
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larla karşılaşılmaması için özel güvenlik görevlilerinin çok iyi eğitilmesi; eğitimin bir formalite 
olarak görülmemesi gerekir. Bu bağlamda özel güvenlik eğitimi verecek eğiticilerin de donanımlı 
olması büyük önem taşımaktadır. Cevaben yapılan açıklamalarda mevcut şirketler için şimdiye 
kadar bu tür bir eğitim zorunluluğunun bulunmadığı ve dolayısıyla istenmeyen durumlarla kar
şılaşıldığı ifade edilmiştir. Yapılan düzenlemelerde hem eğitimin içeriği ve hem de alt sınırı ile il
gili zorunluluklar bulunmakta ve eğiticilerde aranacak nitelikler ile diğer hususlar yönetmelikle 
belirlenecektir. Komisyonumuz, yönetmelikte yer alacak düzenlemelerin titizlikle yapılmasını ve 
eğitime gereken önemin verilmesini temenni etmeyi kararlaştırmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Soydan 
Hatay 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 
Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Reyhan Balandı 
Afyon 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 
Üye 

Serpil Yıldız 
İzmir 
Üye 

Ali Oksal 
Mersin 

Üye 
Mehmet Erdemir 

Yozgat 
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ALT KOMİSYON RAPORU 
Esas No. : 1/752 1.6.2004 

Karar No. : 2 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 10.2.2004 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, "Bazı 
Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 10.2.2004 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve Komis
yonumuz 14.4.2004 tarihli 26 ncı toplantısında gündemine aldığı Tasarının olgunlaştırılması 
amacıyla bir Alt Komisyon oluşturmuş bulunmaktadır. Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Es
kişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken, İsparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan, İzmir Millet
vekili Hakkı Ülkü, Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve Yalova Milletvekili Şükrü Ön-
der'den oluşan Alt Komisyonumuz, başkanlığına Yalova Milletvekili Şükrü Önder'i seçerek çalış
malarına başlamıştır. Alt Komisyon çalışmalarını sürdürürken Komisyonumuza, TBMM Başkanlığı 
tarafından "Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi" havale edilmiştir. Alt Komisyonumuz İçişleri, 
Adalet ve Maliye bakanlıkları ile ilgili sektör temsilcilerinin de katılımıyla Teklif ve Tasarıyı, in
celeyip görüşmüştür. Alt Komisyonumuz, Tasarı ile Teklifin birleştirilerek görüşülmesini ve Tek
lifin görüşmelere esas alınmasını kararlaştırmıştır. 

Kanun Tasarısı ile 1981 yılında çıkarılan 2495 sayılı Kanunun boşlukları giderilmeye çalışıl
makta ve 2495 sayılı Kanunun genel mantığı korunarak çeşitli maddelerde değişiklik yapılmaktadır. 

Kanun Teklifi ise "özel güvenlik" konusuna 2495 sayılı Kanundan farklı bir yaklaşım getirmek
tedir. Teklifle özel güvenlik ile kamu güvenliği arasında ayrım yapılmakta ve özel güvenlik özel alana 
bırakılmakta ya da özelleştirilmektedir. Özel koruma isteyen özel kişilerin, korunması bu kişilerin 
talebine bağlı hale getirilmekte ve kamu, buralarda tehlikeli suç örgütleri oluşmaması için kul
lanılabilecek personel ve silahların sadece üst sınırını belirlemektedir. Kamunun talebi halinde özel 
güvenlik kuruluşlarından hizmet satın alınabilmekte ve kamu kurumları, kamu güvenliğini tehlikeye 
atmayacak biçimde özel güvenlik hizmeti satın alarak hizmet maliyetini düşürebilmektedir. Kamu, 
özel güvenlik konusunu özel güvenliğin özünde bir hizmet olması anlamında piyasaya bırakmakta ve 
hizmet talebi ile hizmet arzı piyasada serbest rekabet koşullarında karşılaşmaktadır. Ancak özel güven
liğin güvenlik boyutunun olması nedeniyle, özel güvenlik şirketleri, devlet tarafından titizlikle denet
lenmekte ve yasa dışı uygulamalar önlenmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede çıkarılacak kanuna aykırı 
davranılması halinde işlenen suça göre idarî ve adlî eczalar öngörülmekte, zarar gören kişilerin zarar
larının karşılanması için özel güvenlik şirketlerine sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmektedir. Özel 
güvenlik şirketlerinde çalışacak olanlar için çeşitli kurallar getirilmekte ve bu görevlilerin eğitime tâbi 
tutulmaları zorunlu hale getirilmektedir. Özel güvenlik şirketi kurucusu ve yöneticisi olacaklarda 
sadece hizmetin özelliğinin gerektirdiği nitelikler aranmakta, belirli meslekî gruplara ayrıcalık tanın
ması uygulanmasından vazgeçilmektedir. Yabancı sermayeyi sınırlayan hükümler kaldırılmakta ve bu 
konuda mütekabiliyet ilkesi dışında bir sınırlama bırakılmamaktadır. 

Alt komisyonumuz Teklif ile gerekçesini kabul etmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçil
mesini kabul etmiştir. 

Alt komisyonumuz Teklifin maddelerini kanun tekniğine uygunluk açısından incelemiş ve 
kanun tekniğine uymayan yönlerini kanun tekniğine uygun hale getirmiştir. Bütün maddeler alt 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz, İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan Üye Üye 

Şükrü Önder Ali Küçükaydın Mehmet Sait Armağan 
Yalova Adana İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
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ALT KOMİSYON METNİ 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik 

hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve 

kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 
Özel güvenlik izni 
MADDE 3. - Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 

özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik 
komisyonunun karan üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri 
etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, Komisyon kararı aranmak
sızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. 

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hiz
metinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel 
güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir 
kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik 
şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir. 

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin; bulundurulabilecek 
veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini; gerekli hallerde diğer fiziki ve 
aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güven
lik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. 

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az 1 ay önce başvurulması şartıyla Komis
yonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir. 

Özel güvenlik komisyonu 
MADDE 4. - Özel Güvenlik Komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları 

almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il 
jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi 
odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel 
güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun tem
silcisi ilgili Komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oy
ların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz. 

Özel güvenlik şirketleri 
MADDE 5. - Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iz

nine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet 
alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, 
şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde 
Bakanlığa bildirirler. 

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel 
güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir. 
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Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve 
(d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, 
Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belir
tilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik gideril
mediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir. 

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hiz
metleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve 
geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz. 

Ek önlemler 
MADDE 6. - Mülki idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor 

müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik ted
birlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. 

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara 
verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik 
personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Özel Güvenlik Görevlileri 

MADDE 7. - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: 
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme; bu 

kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 
geçirme, 

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve 
düğün törenlerinde kimlik sorma; duyarlı kapıdan geçirme; bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, 
eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 127 nci maddesine göre yakalama ve 
yakalama nedeniyle orantılı arama, 

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri 
yakalama ve arama, 

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş
yeri ve konutlara girme, 

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, 
duyarlı kapıdan geçirme; bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları x-ray cihazından veya 
benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya 
delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma, 

h) Terkedilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, 
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 

yakalama, 
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 157 nci 

maddesine göre yakalama, 
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk 

Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına göre zor kullanma. 
Silah bulundurma ve taşıma yetkisi 
MADDE 8. - Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulun

durulabileceği Komisyon tarafından belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 467) 



- 2 0 -

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yer
lerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplan
tılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. 

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafın
dan temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güven
lik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanıl
mak üzere; özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, Komis
yonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir. 

Görev alanı 
MADDE 9. - Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri, görevli oldukları süre içinde ve 

görev alanlarında kullanabilirler. 
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı 

veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı ted
bir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden 
durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla 
genişletilebilir. 

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yet
kili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. 

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar 
MADDE 10. - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c) 18 yaşını doldurmuş olmak, 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 

olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasal
lut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuş
turucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak, 
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, 
Çalışma izni 
MADDE 11.- Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde 

ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik 
soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen 
özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmeleri şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. 
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. 

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirilir. 
Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14 ün

cü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur. 
Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalış

ma izni iptal edilir. 
Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra ken

di istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl sürey
le özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. 
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Kimlik 
MADDE 12. - Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı 

ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. 
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. 

Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yet
kileri kullanamazlar. 

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün 
içinde valiliğe bildirilir. 

Kıyafet 
MADDE 13. - Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. 

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına 
Komisyon izin verebilir. 

Eğitim 
MADDE 14. - Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluş

mak üzere 120 ders saatinden; yenileme eğitimi 60 ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. 
Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın 

izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve 
yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü bendinde belirtilen şartlar aranır. 

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak 
şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Yönetmelikte düzenlenir. 

Tazminat 
MADDE 15. - Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güven

lik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya 
toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel 
hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, 
iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. 

Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, İş Kanunu kapsamında ödenmesi 
gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakat
lanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına, iş 
sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yasaklar ve Ceza Hükümleri 

Görev dışında çalıştırma yasağı 
MADDE 16. - Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri 

dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 
Grev yasağı 
MADDE 17. - Özel güvenlik personeli greve katılamaz. 
Görevden uzaklaştırma yasağı 
MADDE 18. - Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 
Adli suçlar ve cezalar 
MADDE 19. - Bu Kanunda öngörülen adli suçlar ve cezalar şunlardır: 
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik 

görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altımilyar 
lira ağır para cezası verilir. 
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b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde 
bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine; bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan 
özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine; bu Kanunun 14 üncü maddesin
de belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla 
kadar hapis ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güven
lik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üçmilyar lira 
ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan 
her kişi için altımilyar lira ağır para cezası verilir. 

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptır
madan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine is
tihdam ettikleri her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. 

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik 
eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 
altı aya kadar hapis ve onmilyar lira ağır para cezası verilir. 

İdari Suçlar ve cezalar 
MADDE 20. - Bu Kanunda öngörülen idari suç ve para cezaları şunlardır: 
a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belir

tilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için birmilyar lira 
idari para cezası verilir. 

b) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezası verilir. 

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya 
görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik 
görevlisine birmilyar lira idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler 
bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. 

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi: kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezası verilir. 

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, 
kurum ve kuruluşlara her eylemleri için birmilyar lira idari para cezası verilir. 

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ 
edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine 
itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen 
kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği karar
lar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi 
üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye 
Bakanlığınca tahsil olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 
MADDE 21. - Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri öze! güvenlik 

görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorum
luluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve 
usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. 
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Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta çalış
maya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorum
luluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine 
Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya 
itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

Denetim 
MADDE 22. - İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güven

lik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yet
kilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. 

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce, verilen süre 
içinde giderilmesi zorunludur. 

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve 
özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya 
kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren 
kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

Ceza uygulaması 
MADDE 23. - Özel koruma ve güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında 

memur sayılır. 
Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi 

cezalandırılır. 
Ruhsat Harcı 
MADDE 24. - Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet 

izni verilmesi için onmilyar lira; özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmil-
yon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. 

Yeniden değerleme oranının uygulanması 
MADDE 25. - Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci maddesin

de belirtilen idari para cezaları, 21 inci maddesinde belirtilen idari para cezası, 24 üncü maddesin
de belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belir
lenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 26. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır. 
Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 27. - 22.7.1981 tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum, Kuruluş ve Kişilerin Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel güvenlik 

teşkilatlarına ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlara beş yıl süre ile faaliyet izni ve çalışma iz
ni verilmiş sayılır. 

Yürürlük 
MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ TEVFİK 
ZİYAEDDİN AKBULUT VE YALOVA MİL
LETVEKİLİ ŞÜKRÜ ÖNDER'ÎN TEKLİFİ 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu 

güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel 
güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine 
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, özel güvenlik iz

ninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek 
kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve 
denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 

Özel güvenlik izni 
MADDE 3. - Kişilerin silahlı personel 

tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar 
bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması 
veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürül
mesi özel güvenlik komisyonunun kararı 
üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, kon
ser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; 
para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya 
acil hallerde, Komisyon kararı aranmaksızın, 
vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. 

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma 
ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik 
hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle 
sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 
özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hiz
metin güvenlik şirketlerine gördürülmesine 
izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güven
lik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyul
duğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet 
gördürülmesine mani değildir. 

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini 
yerine getirecek personelin azami sayısını; 
bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve 
teçhizatın miktarını ve niteliğini; gerekli hal
lerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE 
DAİR KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu 

güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel 
güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine 
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, özel güvenlik iz

ninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek 
kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve 
denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 

Özel güvenlik izni 
MADDE 3. - Kişilerin silahlı personel 

tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar 
bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması 
veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürül
mesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı 
üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, kon
ser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; 
para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya 
acil hallerde, Komisyon kararı aranmaksızın, 
vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. 

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma 
ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik 
hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle 
sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 
özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hiz
metin güvenlik şirketlerine gördürülmesine 
izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güven
lik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyul
duğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet 
gördürülmesine mani değildir. 

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini 
yerine getirecek personelin; bulundurulabilecek 
veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami 
miktarını ve niteliğini; gerekli hallerde diğer 
fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye 
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(Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin 
Akbulut ve Yalova Milletvekili 

Şükrü Önder'in Teklifi) 

belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman 
gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine iliş
kin uluslararası yükümlülükler saklıdır. 

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uy
gulaması, en az 1 ay önce başvurulması şartıy
la Komisyonun karan ve valinin onayı ile sona 
erdirilebilir. 

Özel güvenlik komisyonu 
MADDE 4. - Özel Güvenlik Komisyonu, 

bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili 
kararları almak üzere valinin görevlendireceği 
bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet 
müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret 
odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı tem
silcisinden oluşur. Sanayi odasının bulun
madığı illerde komisyona ticaret ve sanayi 
odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel 
güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın 
kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun 
temsilcisi ilgili Komisyon toplantısına üye 
olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çok
luğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy 
kullanılamaz. 

Özel güvenlik şirketleri 
MADDE 5. - Şirketlerin özel güvenlik 

alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakan
lığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi 
için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve 
faaliyet alanının münhasıran koruma ve güven
lik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik 
şirketleri, hisse devirlerini bir ay içinde Bakan
lığa bildirirler. 

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi 
kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de 
özel güvenlik hizmeti verebilmesi müte
kabiliyet esasına tabidir. 

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve 
yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin 
(a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde 
alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin ulus
lararası yükümlülükler saklıdır. 

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uy
gulaması, en az bir ay önce başvurulması şar
tıyla Komisyonun kararı ve valinin onayı ile 
sona erdirilebilir. 

Özel güvenlik komisyonu 
MADDE 4. - Özel Güvenlik Komisyonu, 

bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili 
kararları almak üzere valinin görevlendireceği 
bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet 
müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret 
odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı tem
silcisinden oluşur. Sanayi odasının bulun
madığı illerde komisyona ticaret ve sanayi 
odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel 
güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın 
kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun 
temsilcisi ilgili Komisyon toplantısına üye 
olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çok
luğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanır 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy 
kullanılamaz. 

Özel güvenlik şirketleri 
MADDE 5. - Şirketlerin özel güvenlik 

alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakan
lığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi 
için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve 
faaliyet alanının münhasıran koruma ve güven
lik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik 
şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve 
ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir 
ay içinde Bakanlığa bildirirler. 

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi 
kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de 
özel güvenlik hizmeti verebilmesi müte
kabiliyet esasına tâbidir. 

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve 
yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu mad-
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(Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin 
Akbulut ve Yalova Milletvekili 

Şükrü Önder'in Teklifi) 

Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul 
mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin 
(c) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü 
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel 
eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların 
kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik 
giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler 
değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal 
edilir. 

Bu şirketler şubelerini bir ay içinde Bakan
lığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirirler. 

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum 
ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik 
hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir 
hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. 
Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik 
hizmetlerinde süre kaydı aranmaz. 

Ek önlemler 
MADDE 6. - Mülki idare amirleri 

havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon 
gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gös
terilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı 
yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denet
lemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hal
lerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. 

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kay
makamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yet
kilerin kullanılması durumunda özel güvenlik 
birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare 
amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini 
yerine getirmek zorundadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Özel Güvenlik Görevlileri 

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 
MADDE 7. - Özel güvenlik görevlilerinin 

yetkileri şunlardır: 
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları 

alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

desinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar 
aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul 
mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin 
(e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü 
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel 
eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların 
kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik 
giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler 
değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal 
edilir. 

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum 
ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik 
hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir 
hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. 
Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik 
hizmetlerinde süre kaydı aranmaz. 

Ek önlemler 
MADDE 6. - Mülki idare amirleri 

havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon 
gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gös
terilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı 
yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denet
lemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hal
lerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. 

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kay
makamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yet
kilerin kullanılması durumunda özel güvenlik 
birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare 
amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini 
yerine getirmek zorundadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Özel Güvenlik Görevlileri 

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 
MADDE 7. - Özel güvenlik görevlilerinin 

yetkileri şunlardır: 
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları 

alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan 
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geçirme; bu kişilerin üstlerini dedektörle 
arama, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri 
güvenlik sistemlerinden geçirme, 

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sah
ne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze 
ve düğün törenlerinde kimlik sorma; duyarlı 
kapıdan geçirme; bu kişilerin üstlerini dedek
törle arama, eşyaları x-ray cihazından veya 
benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama 
ve yakalama nedeniyle orantılı arama, 

d) Görev alanında, haklarında yakalama, 
tutuklama veya mahkûmiyet karan bulunan 
kişileri yakalama ve arama, 

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durum
larında ve imdat istenmesi halinde görev 
alanındaki işyeri ve konutlara girme, 

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve 
terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik 
sorma, duyarlı kapıdan geçirme; bu kişilerin 
üstlerini dedektörle arama, eşyaları x-ray 
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerin
den geçirme, 

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildir
mek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden 
veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemek
le birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı 
emanete alma, 

h) Terkedilmiş ve bulunmuş eşyayı 
emanete alma, 

i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından 
mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 
yakalama, 

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu 
amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
157 nci maddesine göre yakalama, 

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci mad
desine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, 
Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 1 
ve 2 nci fıkralarına göre zor kullanma. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

geçirme; bu kişilerin üstlerini dedektörle 
arama, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri 
güvenlik sistemlerinden geçirme. 

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sah
ne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze 
ve düğün törenlerinde kimlik sorma; duyarlı 
kapıdan geçirme; bu kişilerin üstlerini dedek
törle arama, eşyaları x-ray cihazından veya 
benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. 

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama 
ve yakalama nedeniyle orantılı arama. 

d) Görev alanında, haklarında yakalama, 
tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan 
kişileri yakalama ve arama. 

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durum
larında ve imdat istenmesi halinde görev 
alanındaki işyeri ve konutlara girme. 

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve 
terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik 
sorma, duyarlı kapıdan geçirme; bu kişilerin 
üstlerini dedektörle arama, eşyaları x-ray 
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerin
den geçirme. 

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildir
mek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden 
veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemek
le birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı 
emanete alma. 

h) Terkedilmiş ve bulunmuş eşyayı 
emanete alma. 

i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından 
mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 
yakalama. 

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu 
amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
157 nci maddesine göre yakalama. 

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci mad
desine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, 
Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının ve 2 numaralı bentlerine göre 
zor kullanma. 
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Silah bulundurma ve taşıma yetkisi 
MADDE 8. - Hangi koruma ve güvenlik 

hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli 
silah bulundurulacağı Komisyon tarafından 
belirlenir. 

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, 
sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerin
de, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görev
lisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güven
lik görevlileri, özel toplantılarda, spor 
müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri 
etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. 

Koruma ve güvenlik hizmetinde kul
lanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya 
kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik 
şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramaz-
lar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve 
değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve 
güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere; özel 
güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah 
eğitiminde kullanılmak üzere, Komisyonun 
kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma 
ve taşıma izni verilebilir. 

Görev alanı 
MADDE 9. - Bu görevliler 7 nci maddede 

sayılan yetkileri, görevli oldukları süre içinde 
ve görev alanlarında kullanabilirler. 

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev 
alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun 
sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe 
edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan sal
dırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eş
ya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi 
güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu 
görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu haller
de Komisyon kararıyla genişletilebilir. 

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin 
kullanılmasını gerektiren olaylar en seri 
vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; 
yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kol
luğa teslim edilir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Silah bulundurma ve taşıma yetkisi 
MADDE 8. - Hangi koruma ve güvenlik 

hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah 
bulundurulabileceği Komisyon tarafından 
belirlenir. 

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, 
sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerin
de, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görev
lisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güven
lik görevlileri, özel toplantılarda, spor 
müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri 
etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. 

Koruma ve güvenlik hizmetinde kul
lanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya 
kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik 
şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramaz-
lar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve 
değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve 
güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere; özel 
güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah 
eğitiminde kullanılmak üzere, Komisyonun 
kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma 
ve taşıma izni verilebilir. 

Görev alanı 
MADDE 9. - Bu görevliler 7 nci maddede 

sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre 
içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. 

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev 
alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun 
sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe 
edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan sal
dırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eş
ya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi 
güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu 
görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu haller
de Komisyon kararıyla genişletilebilir. 

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin 
kullanılmasını gerektiren olaylar en seri 
vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; 
yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kol
luğa teslim edilir. 
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Özel güvenlik görevlilerinde aranacak 
şartlar 

MADDE 10. - Özel güvenlik görevlilerin
de aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) En az lise veya dengi okul mezunu ol

mak. 
c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır 

hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı iş
lenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sah
tecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak 
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını 
açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, 
ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve 
alıkoyma, fuhuşa teşvik, fuhuş için aracılık, 
uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu mad
de kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak. 

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek 

vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 
g) 14 ücü maddede belirtilen özel güvenlik 

temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 
Çalışma izni 
MADDE 11. - Özel güvenlik görevlisi 

olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şir
ketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek 
kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkın
da valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. 
Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu 
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel 
güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmeleri 
şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni 
verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik 
görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması 
yapılır. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak 
şartlar 

MADDE 10. - Özel güvenlik görevlilerin
de aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır 

hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı iş
lenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, 
hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, 
laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, 
kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, 
fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu 
madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı 
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek 

vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güven

lik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 

Çalışma izni 
MADDE 11. - Özel güvenlik görevlisi 

olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şir
ketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek 
kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkın
da valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. 
Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu 
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel 
güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmeleri 
şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni 
verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik 
görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması 
yapılır. 
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Çalışma izninin yenilenebilmesi için, 
güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve 
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel 
güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamam
lanmış olması zorunludur. 

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şart
lardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde 
çalışma izni iptal edilir. 

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar 
ile en az 5 yıl fiilen bu görevde çalıştıktan son
ra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olan
larda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten 
itibaren 5 yıl süreyle özel güvenlik temel 
eğitimi şartı aranmaz. 

Kimlik 
MADDE 12. - Özel güvenlik görevlilerine 

kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin 
adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu 
belirtilir. 

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içinde 
herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya 
takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel 
güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesin
de sayılan yetkileri kullanamazlar. 

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan 
özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 
gün içinde valiliğe bildirilir. 

Kıyafet 
MADDE 13. - Özel güvenlik görevlileri 

görev alanı içinde ve süresince üniforma giyer
ler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle 
gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev 
yapılmasına Komisyon izin verebilir. 

Eğitim 
MADDE 14. - Özel güvenlik temel eğitimi 

teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden 
oluşmak üzere 120 ders saatinden; yenileme 
eğitimi 60 ders saatinden az olmamak üzere 
düzenlenir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri 
işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bil
dirilir. 

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, 
güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve 
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel 
güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamam
lanmış olması zorunludur. 

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şart
lardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde 
çalışma izni iptal edilir. 

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar 
ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan 
sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış 
olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten 
itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel 
eğitimi şartı aranmaz. 

Kimlik 
MADDE 12. - Özel güvenlik görevlilerine 

valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında 
görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silah
sız olduğu belirtilir. 

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisin
de herkes tarafından görülebilecek şekilde 
yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan 
özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci mad
desinde sayılan yetkileri kullanamazlar. 

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan 
özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on-
beş gün içinde valiliğe bildirilir. 

Kıyafet 
MADDE 13. - Özel güvenlik görevlileri 

görev alanı içinde ve süresince üniforma giyer
ler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle 
gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev 
yapılmasına Komisyon izin verebilir. 

Eğitim 
MADDE 14. - Özel güvenlik temel eğitimi 

teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden 
oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; 
yenileme eğitimi altmış ders saatinden az ol
mamak üzere düzenlenir. 
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Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında 
İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, 
Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da 
verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek 
kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci 
maddenin 2 nci bendinde belirtilen şartlar 
aranır. 

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müf
redatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde 
aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin 
belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Yönet
melikte düzenlenir. 

Tazminat 
MADDE 15. - Bu Kanunda yazılı görev

leri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel 
güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik 
görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleş
mesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen 
miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. 
Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek 
miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce 
hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya 
toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutar
lar mahsup edilir. 

Birinci fıkra hükümleri gereğince 
ödenecek tazminat, İş Kanunu kapsamında 
ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla iliş— 
kilendirilmez. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanun
da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, 
sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya 
ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni miras
çılarına, iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen 
tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o 
miktar ödenir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında 
İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, 
Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da 
verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek 
kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar 
aranır. 

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müf
redatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde 
aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin 
belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Yönet
melikte düzenlenir. 

Tazminat 
MADDE 15. - Bu Kanunda yazılı görev

leri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel 
güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik 
görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleş
mesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen 
miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. 
Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek 
miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce 
hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya 
toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutar
lar mahsup edilir. 

Birinci fıkra hükümleri gereğince 
ödenecek tazminat, İş Kanunu kapsamında 
ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla iliş— 
kilendirilmez. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanun
da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, 
sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya 
ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni miras
çılarına, iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen 
tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o 
miktar ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yasaklar ve Ceza Hükümleri 

Görev dışında çalıştırma yasağı 
MADDE 16. - Özel güvenlik personeli, 

Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmet
leri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 

Grev yasağı 
MADDE 17. - Özel güvenlik personeli 

greve katılamaz. 
Görevden uzaklaştırma yasağı 
MADDE 18. - Özel güvenlik görevlileri 

lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 
Adli suçlar ve cezalar 
MADDE 19. - Bu Kanunda öngörülen ad

lî suçlar ve cezalar şunlardır: 
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belir

tilen özel güvenlik iznini almadan özel güven
lik görevlisi istihdam eden kişilere veya 
kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis 
ve altımilyar lira ağır para cezası verilir. 

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belir
tilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik 
faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve 
yöneticilerine; bu Kanunun 3 üncü maddesinde 
belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi 
oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine; 
bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni 
almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve 
kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis 
ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu 
şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şir
ketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren 
kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre 
çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik 
görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, 
kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi 
için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. Bu 
kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya 
kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altımil
yar lira ağır para cezası verilir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yasaklar ve Ceza Hükümleri 

Görev dışında çalıştırma yasağı 
MADDE 16. - Özel güvenlik personeli, 

Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmet
leri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 

Grev yasağı 
MADDE 17. - Özel güvenlik personeli 

greve katılamaz. 
Görevden uzaklaştırma yasağı 
MADDE 18. - Özel güvenlik görevlileri 

lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 
Adlî suçlar ve cezalar 
MADDE 19. - Bu Kanunda öngörülen ad

lî suçlar ve cezalar şunlardır: 
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belir

tilen özel güvenlik iznini almadan özel güven
lik görevlisi istihdam eden kişilere veya 
kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis 
ve altımilyar lira ağır para cezası verilir. 

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belir
tilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik 
faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve 
yöneticilerine; bu Kanunun 3 üncü maddesinde 
belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi 
oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine; 
bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni 
almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve 
kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis 
ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu 
şekilde cezalandın lan kişiler, özel güvenlik şir
ketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren 
kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre 
çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik 
görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, 
kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi 
için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. Bu 
kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya 
kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altımil
yar lira ağır para cezası verilir. 
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d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belir
tilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını 
yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam 
eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üç-
milyar lira ağır para cezası verilir. 

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini al
madan özel güvenlik hizmeti veya özel güven
lik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam 
yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticilerine altı aya kadar hapis ve onmilyar 
lira ağır para cezası verilir. 

İdari suçlar ve cezalar 
MADDE 20. - Bu Kanunda öngörülen 

idari suç ve para cezalan şunlardır: 
a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağ

lanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede 
belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen 
özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bir-
milyar lira idari para cezası verilir. 

b) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amir
lerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; 
kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 
ikimilyar lira idari para cezası verilir. 

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına 
uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya 
görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik 
kimlik kartını başkasına kullandıran özel 
güvenlik görevlisine birmilyar lira idari para 
cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal 
edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görev
lisi olamazlar. 

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip 
giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen 
kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezası 
verilir. 

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve 
güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış
tıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri 
için birmilyar lira idari para cezası verilir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belir
tilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını 
yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam 
eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üç-
milyar lira ağır para cezası verilir. 

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini al
madan özel güvenlik hizmeti veya özel güven
lik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam 
yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticilerine altı aya kadar hapis ve onmilyar 
lira ağır para cezası verilir. 

İdarî suçlar ve cezalar 
MADDE 20. - Bu Kanunda öngörülen 

idarî suç ve para cezaları şunlardır: 
a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağ

lanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede 
belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen 
özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bir
milyar lira idarî para cezası verilir. 

b) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amir
lerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; 
kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 
ikimilyar lira idarî para cezası verilir. 

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına 
uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya 
görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik 
kimlik kartını başkasına kullandıran özel 
güvenlik görevlisine birmilyar lira idarî para 
cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal 
edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görev
lisi olamazlar. 

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip 
giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen 
kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası 
verilir. 

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve 
güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış
tıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri 
için birmilyar lira idarî para cezası verilir. 
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Bu maddede öngörülen idarî para cezaları 
o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen 
cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, 
zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinden 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlan
dırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Böl
ge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge 
İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. 
Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, 
Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil 
olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Özel güvenlik malt sorumluluk sigortası 
MADDE 21. - Özel hukuk kişileri ve özel 

güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel 
güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere 
verecekleri zararların tazmini amacıyla özel 
güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak 
zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk 
sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müs
teşarlığınca belirlenir. 

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî 
sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta 
çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafın
dan yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik 
malî sorumluluk sigortasını yapmakla yüküm
lüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şir
ketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim
leri süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar 
lira idarî para cezası verilir. 

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları 
o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen 
cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, 
zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlan
dırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Böl
ge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge 
İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. 
Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, il
gili valilik veya kaymakamlığın bildirimi 
üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası 
MADDE 21. - Özel hukuk kişileri ve özel 

güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel 
güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere 
verecekleri zararların tazmini amacıyla özel 
güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak 
zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk 
sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müs
teşarlığınca belirlenir. 

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî 
sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta 
çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafın
dan yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik 
malî sorumluluk sigortasını yapmakla yüküm
lüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şir
ketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar 
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lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının 
tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci 
maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

Denetim 
MADDE 22. - İçişleri Bakanlığı ve valilik

ler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel 
güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini 
ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denet
lemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kap
samı, usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. 

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin 
ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce, verilen 
süre içinde giderilmesi zorunludur. 

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç 
kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin 
ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal 
edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şir
ketlerin veya kurumların, kurucu ve 
yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel 
güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve 
yönetici olamazlar. 

Ceza uygulaması 
MADDE 23. - Özel koruma ve güvenlik 

görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulan
masında memur sayılır. 

Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç iş
leyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş 
gibi cezalandırılır. 

Ruhsat harcı 
MADDE 24. - Özel güvenlik hizmetleri 

için verilen izinlerde aşağıda belirtilen ruhsat 
harcı alınır: 

a) Özel güvenlik şirketlerine ve özel 
güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet iz
ni verilmesi için onmilyar lira. 

b) Özel güvenlik görevlilerine çalışma iz
ni verilmesi için ikiyüzmilyon lira. 

Ruhsat harcı mal sandığına yatırılır. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının 
tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci 
maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

Denetim 
MADDE 22. - İçişleri Bakanlığı ve valilik

ler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel 
güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini 
ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denet
lemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kap
samı, usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. 

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin 
ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce, verilen 
süre içinde giderilmesi zorunludur. 

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç 
kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin 
ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal 
edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şir
ketlerin veya kurumların, kurucu ve 
yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel 
güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve 
yönetici olamazlar. 

Ceza uygulaması 
MADDE 23. - Özel güvenlik görevlileri 

Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur 
sayılır. 

Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç iş
leyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş 
gibi cezalandırılır. 

Ruhsat harcı 
MADDE 24. - Özel güvenlik şirketlerine 

ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara 
faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira; özel 
güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi 
için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu 
harç mal sandığına yatırılır. 
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(Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin 
Akbulut ve Yalova Milletvekili 

Şükrü Önder'in Teklifi) 

Yeniden değerleme oranının uygulan
ması 

MADDE 25. - Bu Kanunun 19 uncu mad
desinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci 
maddesinde belirtilen idari para cezaları, 21 in
ci maddesinde belirtilen idari para cezası, 24 
üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına 
ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek yeniden değer
leme oranına göre artırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 26. - Bu Kanunda yönetmelikle 

düzenlenmesi öngörülen hususlara ilişkin 
Yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 27. - 22.7.1981 tarih ve 2495 

sayılı Bazı Kurum, Kuruluş ve Kişilerin 
Korunması ve Özel Güvenlik Teşkilatları 
Kurulması Hakkında Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Halen 2495 sayılı 
Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak 
çalışanlara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren beş yıl süre ile çalışma izni verilmiş 
sayılır. 

Halen 2495 sayılı Kanuna göre faaliyette 
bulunan özel güvenlik teşkilatlarına bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
yıl süre ile faaliyet izni verilmiş sayılır. 

Yürürlük 
MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yeniden değerleme oranının uygulan
ması 

MADDE 25. - Bu Kanunun 19 uncu mad
desinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci 
maddesinde belirtilen idarî para cezaları, 21 in
ci maddesinde belirtilen idarî para cezası, 24 
üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına 
ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek yeniden değer
leme oranına göre artırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 26. - Bu Kanunun uygulan

masına ilişkin Yönetmelik, İçişleri Bakanlığın
ca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içinde çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 27. - 22.7.1981 tarihli ve 2495 

sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması 
ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel 
güvenlik izni; özel güvenlik görevlilerine de 
beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır. 

Yürürlük 
MADDE 28. - Bu Kanunun 19 ve 20 nci 

maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
dokuz ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
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