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Çay-Kur Paketleme Fabrikasının Rize İline taşınmasının yaratacağı sorun
lara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güç-
lü'nün cevabı 

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 5187 sayılı Kanunun uy
gulamaya girişiyle birlikte, yerel yayın yapan basın organlarının içine düş
tüğü sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

3.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Bursa'nın tekstil sanayi ken
ti oluşuna ve içinde bulunduğu sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 

B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1.- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Denizli eski Milletvekili, Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Hüdai Oral'ın vefatı nedeniyle, kendisine 
Tanrıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen konuşması 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 23 7:241 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 milletvekilinin, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araş
tırılarak sorunlarının tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 237:239 

2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 milletvekilinin, şarap
çılık sektörünün araştırılarak sorunlarının tespiti ve alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/249) 239:241 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 241:249 
1.- (10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

Başkanvekilliğine Konya Milletvekili Orhan Erdem'in seçildiğine ilişkin 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/755) 241 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Polonya 
Meclis Başkanı Wlodzimierz Cımoszvvicz'in Polonya'ya resmî davetine bir 
parlamento heyetiyle birlikte icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/756) 242 

3.- Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayıl
malarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/757) 242:243 

4.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'a ödenek ve yolluğunun veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/758) 243:244 

5.- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Çin 
Halk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/759) 244 

6.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/263) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/251) 244:245 

7.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ile 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması ve TBMM Etik Komisyonunun 
Kurulmasına İlişkin Yasa (Siyasî Ahlak Yasası) Teklifinin (2/22) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/252) 246:249 

IV.- ÖNERİLER 249 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 249:250 
1.- Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 

Danjşma Kurulu önerisi 249:250 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 250 
1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 26 milletvekili ile İstan

bul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma konusunun araştırılarak, bu 
oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlem-
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lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/12, 28) (S. Sayısı: 699) 250:274 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 274,286 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 274:285 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer 

alan genç nüfusa yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 274:275 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer 
alan eğitim ve öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/682) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı 276:285 

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer 
alan eğitimde yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 276:285 

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi 
Kastamonu Eğitim Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/684) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 276:285 

5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi 
Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/685) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 276:285 

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğ
retim kadrolarına atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/688) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 276:285 

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 276285 

8.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yaban
cı dilin çıkarıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/696) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı ^76285 

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. iki ilköğretim 
müfettişiyle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/705) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 276:285 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 286:376 
1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Lara-Kundu 

Turizm Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4212) 286:288 

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
5020 sayılı Bankalar Kanunu arasındaki uyuma ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4474) 289:290 
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3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF tarafından el konulan 
bazı kuruluşlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4510) 

4.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, tarımsal sulamada kullanılan 
ve ödenemeyen elektrikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4513) 

5.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Devlet Has
tanesi personelinin döner sermayeden pay alamamalarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4518) 

6.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK hastanelerinde uy
gulanan ilaç alım prosedürüyle ilgili protokole ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4526) 

7.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, Cumhurbaş
kanınca affedilen hükümlülere ve Adlî Tıp Kurumuna ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4531) 

8.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Kamu İhale Kurulun
ca iptal edilen Sayıştay eski binalarının onarım ihalesine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4566) 

9.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, adlî tıp uzmanlığı süresinin 
kısaltılacağına yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAĞ'ın cevabı (7/4577) 

10.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, 2005 Universiade Yaz 
Oyunlarının hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4582) 

11.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun'daki okulların dep
reme dayanıklılığının incelenip incelenmediğine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4584) 

12.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Mersin-Silifke İlçesindeki 
Gazi Çiftliğinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4609) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır İli ve Ağrı Dağının 
turizm açısından değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4612) 

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Dünya Bankası ile 
ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 
cevabı (7/4632) 

15.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Tarsus İli Bağ-Kur irtibat 
bürosunun şube müdürlüğüne dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı(7/4633) 

16.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun-Vezirköprü 
İlçesindeki Kunduz Dağı yaylalarının turizm potansiyelinin değerlendiril
mesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/4646) 
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17.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Giresun İlinin afet için ön
celik kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4656) 334:335 

18.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Gemiadamları Yönet
meliğinin çıkarılamama nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/4686) 336:339 

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum 
çalışmalarına, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Dış Ticaret Müsteşar
lığı İhracat Genel Müdürlüğünün "Kıbrıs Rum Yönetimi" ibaresini Kıbrıs 
olarak değiştirdiği iddiasına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/4698, 
4699) 340:358 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum 
çalışmalarına, 

- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, hayvan kimlikleme sistemine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 

(7/4708,4709) 358:366 
21.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, pazar yerlerinde 

açıkta satılan ürünlerin kontrolüne, 
- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, tarım üreticilerinin des

tekleme primlerine, 
AB ile müzakere sürecinde tarım sektöründe alınacak tedbirlere, 
AB ile müzakere sürecinde hayvancılık sektöründe alınacak tedbirlere, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 

(7/4730, 4731, 4732, 4733) 367:374 
22.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, LPG'li araçların tescil 

işlemlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/4738) 375:376 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, Doğu Anadolu Bölgesi ile Erzurum'da kış mevsimin

de karşılaşılan güçlüklere ve alınması gereken tedbirlere, 
Samsun Milletvekili Mustafa Çakır, Osmanlı padişahlarından II. Abdulhamid'in ölüm yıl

dönümü münasebetiyle, kişiliğine ve ülke için yaptığı hizmetlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, İstanbul'da son günlerde artan asayiş sorununa ve 

alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Güldal Akşit cevap 
verdi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Yunanistan Adalet Bakanı Anastasis Papaliguras ve beraberindeki 
heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş'ın kahramanlık un
vanını almaya hak kazandığı ve bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırdığı kurtuluş günü 
münasebetiyle Kahramanmaraşlıları kutlayan bir konuşma yaptı. 

Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak'ın (3/595) (S. Sayısı: 752), 
Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in (3/596) (S. Sayısı: 753), 
Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun (3/597) (S. Sayısı: 754), 
Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in (3/598) (S. Sayısı: 755), 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in (3/599) (S. Sayısı: 756), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Mikro Finans Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakan
lık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının geri 
verildiği; 

Çevre Komisyonu Başkanlığının, (1/949) esas numaralı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu Tasarısının, kapsam itibariyle ihtisas alanına girmesi nedeniyle Komisyonlarına havale 
edilmesine ilişkin tezkeresi okundu; bu istem, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca da uygun 
bulunduğundan, söz konusu tasarının Çevre Komisyonuna havale edildiği; 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile sigara 
kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/247) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini 
alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı 

Açıklandı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın: 
İsviçre'ye, 
Rusya Federasyonuna, 
Yaptığı resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri; 
9.2.2005 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli gelen kâğıtlarda yer alan kamu vakıfları ile kamu 

bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma konusunun araştırılarak bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/12, 28) esas 
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numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 699 sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 15.2.2005 Salı günkü birleşimde 
yapılmasına; 9.2.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 787 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile 
Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına alın
masına; Sayıştayda boş bulunan üyeliklere 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve ek 8 inci maddeleri 
hükümlerine göre yapılacak seçimlerin 22.2.2005 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci 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 
raporu henüz gelmediğinden, ertelendi. 

2 nci sırasında bulunan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının (1/821) 
(S. Sayısı : 701) bu birleşimde tamamlanan görüşmelerinden sonra, 

3 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Ör
gütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının (1/890) (S. Sayısı: 787) elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
15 Şubat 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.07'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi Türkân Miçooğulları 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

- 2 2 9 -



T.B.M.M. B : 58 15 . 2 . 2005 O : 1 

No.: 77 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

11 Şubat 2005 Cuma 

Tasarılar 
1.- Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı (1/967) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005) 

2.- (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/968) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005) 

Teklif 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/377) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005) 

Rapor 
1.- 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 ün

cü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/856) (S. Sayısı: 791) (Dağıtma tarihi: 11.2.2005) (GÜN
DEME) 

No.: 78 
15 Şubat 2005 Salı 

Rapor 
1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde Temin 

Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (S. Sayısı: 694'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 15.2.2005) (GÜNDEME) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN, Etibank nedeniyle hakkında dava açılanlara ilişkin Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesini 14.2.2005 
tarihinde geri almıştır. (7/4751) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir

geme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005) 

2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araş
tırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
15 Şubat 2005 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Çay-Kur Paketleme Fabrikasının Rize İline taşınmasıyla ilgili söz isteyen 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'e aittir. 
Buyurun Sayın Ateş. (CHP sıralarından alkışlar) 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara-Elmadağ'da bulunan Çay-Kur Paketleme Fab

rikasının Rize iline taşınmasının yaratacağı sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyeti saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanın da belirttiği gibi, Ankara'nın Elmadağ İlçesinde, 1978 yılın
da, depo olarak kurulan; ancak, tüketiciye daha yakın olmak, pazardan daha büyük bir pay almak 
amacıyla 1978 yılında da Çay-Kura bağlı bir paketleme fabrikası, Ankaramızın Elmadağ İlçesinde 
kurulmuştur. Bu fabrika, yıllardan beri, 22'si memur olmak üzere 146 çalışanıyla, Çay-Kura, özellik
le çay üreticisi olan bölgeye ve İç Anadolu Bölgesine büyük bir hizmet vermektedir. Çay-Kurun top
lam olarak satışının yüzde 25'i Ankara Pazarlama Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Bu tesisin Ankara'nın bu ilçesine ekonomik olarak katkısı da aylık 250 milyar dolayındadır. 
Bu, ilçemizin önemli bir gelir kaynağı, önemli bir kalkınma kaynağıdır aynı zamanda. Özel sektörü 
de incelediğimiz zaman, özellikle tüketiciye ulaşmak isteyen büyük firmaların da -örneğin Arçelik, 
örneğin Ülker, örneğin Pınar- pazara yakın olmak, tüketiciye yakın olmak için, özellikle İstanbul, 
İzmit, Bolu, Ankara, Ordu, Karaman ekseninde örgütlendiklerini de görüyoruz; ancak, her ne hik
metse, 1998 yılında, bu fabrikanın Rize'ye taşınması gündeme geldi. O dönemde, bütün ilçe halkı, 
iktidarda olan siyasî partilerin ilçe örgütleri de dahil olmak üzere, mitingler düzenlediler ve 
dönemin iktidarı -sanırım, sayın başbakanın belki haberi yoktu- bürokratların sayın başbakana olan 
bir kıyağı sonucu taşınmak istenmişti; ama, daha sonra sağduyu hâkim oldu, bu fabrikanın An
kara'dan Rize'ye taşınması önlendi. 

Sayın milletvekilleri, her ne hikmetse, şimdi, bu fabrikanın yeniden Rize'ye taşınması gündeme 
geldi. Çayın Rize'de paketlenip gelmesi demek; bir, pazar payına daha uzakta olması demek; iki -Tür
kiye'nin trafik sorununu hepimiz biliyoruz zaten- fazladan 300 kamyonun daha yollarda dolaşması 
demek; 450-500 milyar liranın sadece taşıma işine fazladan ödenmesi demek. Bu makinelerin buradan 
sökülüp götürülmesi sonucu doğan üretim kaybının ülke ekonomisine getirdiği kayıp 6-7 trilyon 
dolayında ve bir de, bu, artık, bir işletmenin modernlik, verimlilik ilkesine de uymamaktadır. 

Geçtiğimiz perşembe günü, yine, bütün siyasî partilerin ilçe örgütleri bir miting düzenlediler; 
ben de gittim o mitinge. Bütün Elmadağ halkı şunu söylüyor: "Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Elbet-
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te ki, Rizelilere de büyük bir muhabbet duyuyoruz, başımızın tacıdırlar. Rize'de fabrika var; 
büyütülecekse, üç makine de oraya alınıp koyulabilir. Neden, bu verimli tesis -öyle umuyorum ki 
birkaç bürokratın gayretkeşliği sonucudur- neden buradan sökülüp Rize'ye götürülmektedir." 
Bunun buradan sökülüp Rize'ye götürülmesi, aslında, Rize ve halkının da çıkarına değil; çünkü, 
Rize'nin çayı pazara ulaşacak, pazarda para edecek ki, Rizelilerin de yüzü gülsün. 

Diliyorum, sayın milletvekilleri, bu bürokratların kaprisine hükümet izin vermeyecektir, bu 
fabrikanın buradan taşınıp Rize'ye götürülmesi önlenecektir; sanırım, buna, Hlmadağlıların da An
karalıların da hakkı var. Eğer bir fabrika kurulacaksa, hay hay, fabrika kurulsun; ama. buradaki bir 
fabrika buradan sökülüp oraya götürülmesin. 

Bütün siyasî partilerin bu konudaki duyarlılığına hükümetin de kulak asacağını umuyor, 
hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Tam, süreyi kullandınız; teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Ankara Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Ateş'in, çay paketleme fabrikasının Elmadağ İl
çemizden taşınmasıyla ilgili gündemdışı konuşmasına kısa bir cevap vermek için söz aldım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tesisimiz, 1985 tarihinde faaliyete geçmiştir. Kuruluş amacı, büyük tüketim bölgelerine 
yakın olan, paketleme ve pazarlama masraflarını azaltmayı hedefleyen bir yaklaşımla kurulmuş. 70 
ton/gün çay paketleme kapasitesine sahiptir. İki vardiyayla çalışmaktadır. Halen -bana intikal eden 
bilgiye göre- 18 adet memur, 113 adet işçi, toplamda 131 kişi çalışmaktadır. 

Çay-Kurun 1985 yıllarında piyasadaki payının -çayla ilgili olarak- çok yüksek olduğunu 
biliyoruz. Bugün, bu oran yüzde 65 civarına düşmüş, özel sektör bu alana önemli ölçüde girerek 
payını artırmıştır. Ambalajlama ve pazarlama konusunda, bu alanda paketlemenin etkili bir unsur 
olduğunu biliyoruz ve efektif kullanılması konusunda bir anlayış da var. 

Bu paketleme fabrikasının pazarlara yakın olması konusundaki anlayış, genel olarak doğru: an
cak. Sayın Yılmaz Ateş'in ifade ettiği husus, yani, bunun üretim bölgesinde yapılmasıyla pazarlama 
merkezlerinde yapılması arasında çok büyük bir fark oluşturacak bir yönü yok; ama, başlangıçtaki 
düşünce böyle olmuş ve kurulmuş. 

Halen Çay-Kur işletmemiz, bir işçi azaltması konusunda yürütülen bir programa tabi; yeni iş
çi alma imkânı söz konusu değil, emekliliği gelenleri de. bu konuda, bu sistem içerisinde emekli 
ediyor ve dolayısıyla, bir küçülme döneminde bulunuyor. 

Ankara'daki tesislerimiz iki vardiya çalışıyor ve burası iki vardiya çalışırken, o hattın toplam 
üretim kapasitesi 16 ton/gün. Halbuki, bu konuda Rize bölgesinde ek ihtiyaçlar var. Sayın millet
vekilimiz "oraya ek bir hat alınarak bu kapasite artırılabilir" dedi; ama, toplam ihtiyaçlar açısından 
baktığımızda da böyle bir dengelenme söz konusu. Dolayısıyla, burada mevcut 70 ton/gün çay 
paketleme kapasitesi, evvela, bir hattın boşaltılmasıyla 60 ton/güne düşüyor. Dolayısıyla, şu anda 
yapılan işlem, bu fabrikanın -tesisin- tüm teçhizatının sökülerek Rize'ye taşınması değil, paketleme 
tesisinin bir ünitesinin taşınması söz konusu. Bu konuda kesinleşmiş, verilmiş bir siyasî irade yok, 
bürokratik bir karar, işleyecek bir mekanizma yok; sadece, bir paketleme hattının taşınması söz 
konusu. Bununla ilgili olarak da... 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Zaten, başka bir şey yok ki Sayın Bakanım. Zaten, orası paket
leme... Başka bir şey yok. Fabrika oraya götürülünce ne olacak? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ben, söylediğim şu sözü tek
rar ediyorum: Günde 70 ton/gün kapasite, bu makinenin nakliyle 60 ton/güne düşüyor. Buradan şu 
sonuç mu çıkıyor: başka bir şey kalmamış mı oluyor, kapatılmış mı oluyor; öyle mi oluyor? 
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HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kapatılacak mı kapatılmayacak mı; onu söyleyin bize. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Dedim ya size, bu fabrikanın 

kapatılması... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kapatılacak... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Kim dedi? 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Siz diyorsunuz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ne zaman dedi? 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Peki, göreceğiz o zaman... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Göreceğiz o zaman. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Göreceğiz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Yani, lütfen, azıcık sabret... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - İnşallah... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Yani, bir bilgi veriyoruz. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Göreceğiz inşallah... 
Herkes sözünde duracak Bakanım. Bakın, oradaki arkadaşlar bir ümit bekliyorlar sizden... Siz

den ümit bekliyorlar. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Beyim, bu şekilde konuş

maların ne anlamı var? Ben bir açıklama yapıyorum... 
BAŞKAN - Karşılıklı görüşmeyelim; müsaade edin Sayın Bakan sözünü tamamlasın. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sabır diye bir iş de bize ait 

değil mi? Azıcık sabret! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. Lütfen, sözünüzü tamamlayın. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Hayır, sorunun geldiği yöne 

bakmıştım. 
Sonuç cümlesi şu: Burada meydana gelen olay, arkadaşlar, bir tesisin kapatılması değil, daha 

verimli kullanma konusunda bir hattın Ankara'dan Rize'ye taşınması. Buranın günlük kapasitesi 70 
ton/gün; bu hattın nakledilmesiyle 60 ton/güne düşüyor. Dolayısıyla, bu, tesisin kapatılması an
lamına gelmiyor. Buradaki işçilerimizin sayısında bir azalma, bir mağduriyet de söz konusu ol
mayacak. Dolayısıyla, burada kaygı, kapatılma endişesi; yani, bu bir başlangıçtır, devamı gelebilir 
diye... Ben de buradan söylüyorum; böyle bir siyasî irade yok, böyle bir karar yok. Dolayısıyla, baş
ta Saygıdeğer Milletvekilimiz olmak üzere, Elmadağlı vatandaşlarımızın bu hususta tedirgin ol
masına gerek yok. Dolayısıyla, ben, bu düşüncemi ifade ediyorum, Kırıkkale Milletvekilimize de. 
bu son cümleyi söyleyecek kadar bir zamanı bana verdiği için teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz. yerel basının sorunlarıyla ilgili söz isteyen Bilecik Millet

vekili Yaşar Tüzün'e aittir. 
Buyurun Sayın Tüzün. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 5187 sayılı Kanunun uygulamaya girişiyle birlikte, yerel 

yayın yapan basın organlarının içine düştüğü sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gün
demdışı konuşması 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 9.6.2004 tarih ve 
5187 sayılı çıkarmış olduğumuz Basın Kanununun 1 inci maddesiyle mağdur duruma gelen yerel 
yayın yapan basın sahiplerinin sorunlarını dile getirmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce, beş dönem Denizli milletvekilliğimizi 
yapan, ilk Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızı yapan ve kuran, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin başkanvekilliğini yapan çok değerli siyasetçi Hüdai Oral'ı kaybetmiş bulunuyoruz; kendisine 
Allah'tan rahmet diliyorum, yeğeni olan şu anki Denizli Milletvekilimiz Sayın Haşim Oral'a ve tüm 
Denizlilere ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim burada bulunma amacımız, vatandaşlarımızın sorunlarını dile 
getirmek, onların sorunlarına çözüm olacak kanunları çıkararak, vatandaşımızın da işini kolaylaş
tırmaktır. Oysa, yapmış olduğumuz çalışmalarda, çıkarmış olduğumuz kanunlarda yeterince hassas 
davranmadığımızı, komisyonlarda yeterince görüşülmeden, günün ihtiyaçlarını ve gelecekteki ih
tiyaçları karşılayıp karşılamayacağı tartışılmadan Genel Kurula getirildiğini, Genel Kurulda da, 
özellikle, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla geçmiş olan kanunları görüyoruz. Geçen bu kanunlar 
uygulamaya dönüştüğünde, eksiklikleri veya yanlışlıklarını görüyor, orasını burasını değiştirelim 
derken, kanunun özünden uzaklaşıyoruz. 

İşte, bunlardan bir tanesi de, 9.6.2004 tarihinde yayımlanarak işleme konulan 5187 sayılı Basın 
Kanunudur. 

Bu kanunun geçici 1 inci maddesi, halkımızın gözü, kulağı ve sesi olan, yerel yayın yapan 
basın sahipleri ve bunların mensuplarını, maalesef, mağdur duruma getirmiştir. Yurdumuzun en üc
ra köşelerinde, ekonomik sıkıntılar içerisinde, gece gündüz, bayram seyran demeden, tamamen öz
veriyle çalışan yerel basına ekonomik bir sıkıntı daha getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, çıkarmış olduğumuz kanunu sizlere hatırlatmak istiyorum. 
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların sahibi, 

sorumlu müdürü. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü 
yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisin
de bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür, beşyüzmilyon 
liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlar
da ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz" denilmektedir. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Biz, onu soru önergesi olarak verdik, sorumuza cevap bile ver
mediler 

YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere sormak istiyorum: Bu kanun 
yürürlüğe girmeden önce yayın yapan yerel basın, çıkarmış olduğu gazete, dergi ve benzeri yayın
ları, bugüne kadar, izinsiz, hiçbir yere haber vermeden, kafalarına göre mi çıkarıyorlardı? Bunların, 
hiçbir yerde kaydı yok muydu; elbette, tabiî ki vardı; tüm bu yayın organlarının emniyet müdürlük
lerinde kayıtları mevcuttur. Bu kayıtlar, emniyet müdürlükleri tarafından cumhuriyet savcılıklarına 
devredilebilseydi, böylece herhangi bir cezaî müeyyideye, uygulamaya da gerek kalmazdı. Yeni 
açılacak olanlar veya değişiklikler halinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tüzün, toparlayın lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, AKP Hükümetinin, vatandaşın işini kolaylaştıracağına, bütçe açığını kapat

mak için, vatandaşa, nereden, nasıl ceza kesebilirimin hesabını yaptığını düşünüyorum. Diyelim ki, 
nüfus müdürlüklerinin işlerini bundan böyle başka bir kurum, örneğin, cumhuriyet savcılıkları 
yürütecektir diye bir kanun çıkaracak olursak, herkes, gidip, cumhuriyet başsavcılıklarına nüfus 
kayıtlarını mı yaptıracak?! Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlar?! Bu, nasıl sizlere saçma geliyor
sa, basın için konulan bu mecburiyet de, bana göre, aynı derecede saçmalıktadır. Emniyet müdürlük-
lerindeki kayıtlar cumhuriyet başsavcılıklarına devredilebilirdi; böylece, bildiride bulunmayı unutan 
veya mazeretleri sebebiyle bildiride bulunamayan basın sahipleri zor durumda kalmazlardı. 
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Değerli arkadaşlar, demokrasimiz ve çoğulculuğa önemli boyutlar ekleyen ve ulusal meseleler
de çoğu kez yaygın basından daha duyarlı davranan yerel basın, bu kanunla yeterli ölçüde destek-
lenmemiştir; tam tersi, kısmî mağdur edilmiştir. Bu noktada, çıkarmış olduğumuz bu kanun önem
li eksiklikler içermektedir; yerel basını hem güç odaklarının hem de kamu otoritesinin ezmesine en
gel olacak hükümlere yer verilmemiştir. Bu geçici maddeyle birçok mahallî gazete ve dergiler mağ
dur edilmiştir. Zor şartlar altında hizmet vermeye çalışan bu basın sahiplerinin durumlarının bir kez 
daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, örneğin, Dernekler Kanununa göre, dernek genel kurulları yerel yayın 
yapan gazeteler kanalıyla üyelere duyuruluyordu; yeni yapılan düzenlemeyle bu değiştirildi "der
nek yönetim kurulu genel kurul tarihini yazılı olarak bildirir" denildi ve böylece, yerel basına, bir 
kez daha darbe vurulmuş oldu. Önceleri, en az dört defa yayınlanma zorunluluğu olan resmî ilanlar 
için önce iki, bu dönem de bir defa yayınlanma zorunluluğu getirilerek bir darbe daha yerel basına 
vurulmuş oldu. Her yıl yeniden düzenlenen resmî ilan ücretleri halen düzenlenmedi. Bu, geçmiş yıl
lara göre devam etmektedir. Yayın ücretlerini yatıran herkes gazete çıkarmaya başladı. Fotokopi 
makinelerinde baskı yapıp piyasaya sürmeye başladılar. Bu da, yerel yayının kalitesini düşürdüğü 
gibi, gerçek gazete sahiplerini zor durumda bıraktı. Bütün bunlar, yerel yayın yapan basın sahip
lerinin sorunlarının bir kısmını oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin seçilerek bu Meclise geldiği seçim bölgelerimizde, illerimizde 
yerel gazeteler var. Seçim zamanı hepimiz gidip, seçim çalışmalarında bu gazetelerden yardım is
tiyoruz; burada yapmış olduğumuz çalışmaları, yerel basın aracılığıyla, seçmenimize duyuruyoruz. 
İlanlarımızda yerel basını kullanıyoruz. Bütün bunlara rağmen, yerel basın sahiplerini zor durumda 
bırakan böyle bir kanuna, gerçekten, ellerinizi kaldırıp "evet" oyunu nasıl kullanıyorsunuz?! 

Değerli arkadaşlar, böyle bir kanunun geçmesinde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim, 
muhalefetimiz var; ama, AKP'li milletvekili arkadaşların, seçim bölgelerine gittiklerinde, yerel 
basına neler söyleyeceğini merak ediyorum ve buradan da, bu kanuna oy veren AKP'li milletvekil
lerini yerel basına şikâyet ediyorum. Onların da, seçim zamanında, bu kanuna oy veren AKP'li mil
letvekillerine ne yapacağını merak ediyorum. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım Sayın Tüzün. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, 5187 sayılı Basın Kanununun geçici mad

desinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması, bildiride bulunma süresinin otuz gün olarak değil de, 
bir yıl olarak değiştirilmesi gerektiğini, halen savcılıklarda devam eden dosyaların düşmesi, sonuç
lanan dosyalar neticesinde kesilen cezaların iptal edilmesi, ödenen cezaların iade edilmesi gerek
tiğini düşünüyorum. Bu konuda, ilgililerimizin, ilgili bakanlığımızın gerekli çalışmayı yapacağına 
inanmak istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, sizi de rahatsız eden, dışarıdan gelen sesin kaynağını il

gililer araştırıyorlar. Belki de, dışarıdaki rüzgârdan kaynaklanıyor, onun buzları eritmesinden kay
naklanıyor; inceliyor arkadaşlar. 

Şimdi, gündemdışı üçüncü söz. Bursa İlinin tekstil sanayi kenti oluşunun 67 nci yıldönümü 
münasebetiyle söz isteyen Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'a aittir. 

Buyurun Sayın Özyurt. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Bursa'nın tekstil sanayi kenti oluşuna ve içinde 

bulunduğu sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepimizin 

sanayi kenti olarak bildiği Bursa'nın, sanayi kenti olma öyküsünden size söz etmek istiyorum. 
Doğal güzellikleri, tarihî zenginlikleri ve tekstil ürünlerinin başkenti olarak kabul edilen Bur-
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samızın da sorunları var. Bunları sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum. Bu bağlamda, 
hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şubat, Bursalılar için önemli bir aydır. Aslında, 2 Şubat 1938 tarihi, Bur
sa Şehrinin tarihinde önemli bir tarihtir; ekonomisinin gelişmesinde çok önemli günlerin başlan
gıcıdır; çünkü, 2 Şubat günü, Ulu Önder Atatürk, hepimizin ismini hafızalarımıza neredeyse çiviy
le çakılmış gibi bildiğimiz Merinos Fabrikasının açılışını yapmıştır. Merinos Fabrikasının Bursa'da 
açılmasıyla. Bursa Şehrinin tekstil kenti olması başlamıştır arkadaşlar. Merinos, aslında, Bursa'da, 
tekstilin bir okulu, bir fakültesidir. Normalde Uludağ Üniversitesinde bir tekstil fakültesi yoktur; 
ama, Bursa'nın içindeki Merinos Fabrikası bir fakülte görevi görmüştür, bir okul görevi görmüştür 
ve Bursa'nın tekstil kenti olmasında ana işlevi üstlenmiştir. 

İşte, onun için, bugün, 67 nci yılını kutladığımız bu Bursa'nın sanayi kenti olmasının ana 
sebebi, dayanak noktası olan Merinos, iki veya üç yıldan beri kapalıdır arkadaşlar. Şehrin içinde çok 
büyük bir araziye sahip olan Merinos Fabrikamız iki yıldan beri kapalıdır. Neden kapalıdır diye 
soracak olursanız, hükümetin her zaman önümüze sürdüğü bir tekerleme var; eskimiş olan teknoloji 
kâr getirmiyor, onun için bu Fabrikayı kapatmak zorundayız demişizdir, denilmiştir ve bu güzel fab
rikamız halen kapalıdır. Ne olacağı da belli değildir. Gerçi, bakanlardan kimse yok; hiç birinin bu 
konuda bir bilgisi var mı yok mu, onu da bilmiyorum. 

Şuna da -çelişkiye- dikkatinizi çekmek istiyorum: 1996 ve 1998 yıllarında uluslararası kalite 
ödül belgesi verilmiştir Merinosa, çok iyi üretim yaptığı için. Ayrıca, 1990'lı yıllarda da, Merinos 
Fabrikasının makinelerinin büyük bir kısmı yenilenmiştir. Şimdi, bu yenilenmiş olan makineler, 
haraç mezat usulü, bildiğiniz şekilde, dost ahbap usulü satılacaktır. Bunu da, sayın İktidar Partisi 
milletvekili arkadaşlarımın bilgisine sunmak istiyorum. 

Tekstil ürünlerinin kalbi sayılan Bursa, 1 Ocaktan itibaren SOS vermektedir arkadaşlar, 
hepimizin bildiği "batıyorum" anlamına gelen SOS vermektedir; çünkü, bildiğiniz gibi, 1 Ocak 
tarihinden itibaren tekstil ürünlerine, Çin'e verilmiş, konulmuş olan kota kaldırılmıştır ve bundan 
dolayı da, artık, Çin, istediği kadar, Batı ülkelerine istediği şekilde tekstil satabilecektir. Bunun için 
hükümet hiç ciddî bir önlem almamıştır, herhangi bir girişimde de bulunmamıştır. Bunu da, tekrar, 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Buna bağlı olarak, arkadaşlar, son üç ay içinde, sendikalı ve sigortalı tekstil işçi sayısından 5 000 
civarında işçi işten çıkarılmıştır. Sigortasızlarla birlikte bu sayı 7 000 civarındadır; tekrar dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir iktidar-muhalefet meselesi değildir. Bu konuda elbirliği yapmak 
zorundayız. Madem bizim tekstil kentimiz Bursa böyle bir SOS veriyor, hem iktidara mensup mil
letvekilleri hem muhalefete mensup milletvekilleri, hepimiz, elbirliğiyle, buna nasıl çare bulabiliriz, 
bunu düşünmek zorundayız. 

Ayrıca, Çin ve Hindistan, bu pastadan, tabiî, büyük pay almak niyetinde ve bu arada, Avrupa 
Birliğine yeni giren Slovenya ve Malta da bu pastadan pay almak peşindedir. 

Değerli arkadaşlarım "ekonomide her şey çok iyi gidiyor" diye söyleniyor; buraya çıkan 
bakanlarımızın hepsi, çok iyi gittiğini, havanın çok iyi olduğunu söylüyorlar; ancak, bu yanıltıcı. 
Dolar kuru üç yıldan beri aynı düzeyde durmaktadır; enerji ve hammadde olmak üzere girdi kalem
lerinde sistematik olarak yükselme vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Tabiî efendim. 
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Bu maliyet tablosuyla rekabet nasıl sürdürülecektir, bunu oturup düşünmemiz lazım. 
Tekstilde yaşanan çok önemli bir sorunu sizlerin önüne sergilemek istedim. 
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
I.- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Denizli eski Milletvekili, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 

Bakanı Hüdai Oral'ın vefatı nedeniyle, kendisine Tanrıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağ
lığı dileyen konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden evvel, bugün cenazesi kaldırılan 
Denizli eski Milletvekili, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Hüdai Oral'ın anısı önünde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak da saygıyla eğiliyoruz. 

Hüdai Oral, değerli bir politikacı, seçkin bir devlet adamıydı; genç yaşlarında, önemli bir bakan
lık olan Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kurucu bakanlığını üstlenmiş, başta Keban Barajı 
olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Projesinin gerçekleşmesi için çok başarılı adımlar atmış bir 
politikacıydı. Uzun yıllar Türkiye'ye politikacı olarak hizmet etti; 1961'den 1980'e kadar Cum
huriyet Halk Partisi, 1987-1991 arasında da SHP Denizli Milletvekilliği yaptı. 

Kendisine Tanrıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 milletvekilinin. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir

geme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunlarının tespiti ve alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'in yasa gereği haklarında korunma 

kararı alınarak, SHÇEK'e ait çocuk yuvaları, yetiştirme yurtlan, çocuk ve gençlik merkezleri, özür
lü bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilen çocuklara yönelik çalışmaların mevcut 
durumunun denetlenmesi, karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik 
çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla; Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 in
ci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1. Sedat Pekel 
2. Erol Tınastepe 
3. Hüseyin Ekmekcioğlu 
4. Özlem Çerçioğlu 
5. Osman Coşkunoğlu 
6. Vezir Akdemir 
7. M. Akif Hamzaçebi 
8. Naci Aslan 
9. Mehmet Ziya Yergök 

10. Muharrem Kılıç 
11. Atilla Kart 

(Balıkesir) 
(Erzincan) 
(Antalya) 
(Aydın) 
(Uşak) 
(İzmir) 
(Trabzon) 
(Ağrı) 
(Adana) 
(Malatya) 
(Konya) 
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12. İzzet Çetin (Kocaeli) 
13. Ati la Emek (Antalya) 
14. Türkân Miçooğulları (İzmir) 
15. Yavuz Altınorak (Kırklaleri) 
16. Bülent Baratalı (İzmir) 
17. UğurAksöz (Adana) 
18. Erdal Karademir (İzmir) 
19. Orhan Eraslan (Niğde) 
2ü. Kemal Sağ (Adana) 
21. İsmail Değerli (Ankara) 
22. Mustafa Gazalcı (Denizli) 
23. Kâzım Türkmen (Ordu) 
24. Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul) 
25. Mehmet Parlakyiğit (Kahramanmaraş) 
26. Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
27. Mehmet U. Neşşar (Denizli) 
28. Ufuk Özkan (Manisa) 
29. Nuri Çilingir (Manisa) 
30. Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
31. Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
32. Mehmet Boztaş (Aydın) 
33. Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
34.İlyas Sezai Önder (Samsun) 
35. Mehmet Işık (Giresun) 
36. Ali Rıza Gülçiçek (İstanbul) 
37. Zekeriya Akıncı (Ankara) 
38. Abdurrezzak Erten (İzmir) 
39. Oya Araslı (Ankara) 
40. Birgen Keleş (İstanbul) 
41. Mustafa Özyurt (Bursa) 
42. Osman Özcan (Antalya) 
43. Tuncay Ercenk (Antalya) 
44. Ahmet Küçük (Çanakkale) 
Gerekçe: 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre SHÇEK; korun

maya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, yaşlı ve diğer kişilere sosyal hizmet ve yardım götür
mekle yükümlü bir kurumumuzdur. Korunmaya muhtaç çocukların belirlenmesi, koruma altına 
alınması, bakımı, eğitimi ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmeleri ile ilgili hizmetleri düzen
leyen, yürüten ve denetleyen SHÇEK, evlat edinmeyle ilgili çalışmalar yapmakta, çocuk 
yuvalarının ülke düzeyinde dengeli ve gereksinimlere dayalı olarak kurulmasına ait planlamaları 
gerçekleştirmekte ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Kurum, bununla birlikte, koruma altına al-
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dığı çocukların yeteneklerine uygun beceriler kazanmasını ve bu becerilerin geliştirilmesini sağ
layıcı önlemler almakta, okula giden çocukların iyi yetişmeleri konusunda gerekli programları 
düzenlemekte ve uygulamaktadır. Korunma kararları kalkan çocukların da toplum içinde yaşam
larını sürdürebilmeleri için desteklemekte olan SHÇEK, bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlü kişilerin 
bakımı, rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamalarını sağlayıcı hizmet ve faaliyet
leri de düzenlemekte, özürlü yurttaşlarımızdan tedavisi ve rehabilitasyonu olanaklı bulunmayan 
özürlü kişilerin sürekli bakım altına alınmasını sağlamaktadır. 

Ülkemiz geleceği açısından son derece önemli bir konuda hizmet veren SHÇEK'de sorunlar 
yaşanmaktadır. Bunların başında, korunmaya muhtaç çocuk sayısındaki ciddî artış, çocuk 
yuvalarının kapasitesinin yetersiz kalması, personel yetersizliği gibi sorunlar, buzdağının görünen 
kısmıdır. Ayrıca, zaman zaman, Kuruma bağlı yuva ve yetiştirme yurtlarında kalan korunmaya 
muhtaç çocuklarımız cinsel taciz ve tecavüz olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Erzurum'da 
Merkez Çocuk Yuvası, İstanbul'da Şeyh Zayed Çocuk Yuvası, Şamandıra Yetiştirme Yurdu ve son 
olarak, kimsesiz çocuklar için "modern proje" olarak kabul edilen Urla Barbaros Çocuk Köyünde 
taciz ve tecavüz olayları yaşanmış, bu münferit olaylar adalete intikal ettirilmiştir. 

Kurumun, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk ve gençlik merkezleri, özürlü bakım ve 
rehabilitasyon merkezleri ile sosyal hizmet müdürlükleri, merkezdeki birimlerinin çalışmalarının 
mevcut durumunun denetlenmesi, karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bunların giderilmesine 
yönelik çözümlerin TBMM tarafından da araştırılması gerekli görüldüğü için bu araştırma önergesi 
hazırlanmıştır. 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki Öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araş

tırılarak sorunlarının tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anadolu'da şarabın yapımı ve ticareti milattan önceki yıllara dayanır. Günümüzde de dünyanın 

birçok yerinde şarapçılık ekonomiye büyük katkı yapan bir sektördür. Yönetimler bu sektörün geliş
mesi için ellerinden geleni yaparlar. 

Türkiye, dünyada en çok bağa sahip 5 inci ülkedir. Buna karşın, izlenen yanlış politikalar ve 
çeşitli nedenler yüzünden şarap sanayiini yeterince geliştirememiştir. Ülkemizde yetiştirilen üzüm
lerin ancak yüzde 3'ü şarap yapımında kullanılmaktadır. 

Uluslararası ödül kazanmış birçok şarap markamız olmasına karşın, dışsatımdaki payımız 
oldukça düşüktür. 

Son yıllarda tütüne konan kota, bu alanda uğraşan aileleri şaraplık üzüme yönlendirmiştir. Sof
ralık üzümün de son yıllarda gerçek değeriyle satılmaması yüzünden, binlerce aile milyonlarca 
şaraplık bağ çubuğu dikmiştir. 

Tekelin içki bölümünün özelleşmesinden sonra şaraplık üzüm yetiştiren bağcıların tek umudu 
şarap üreten özel firmalar olmuştur. 

Ülkemizde yıllardan beri nitelikli şarap üreten, bu alanında markalaşmış, köklü firmalar vardır. 
Son birkaç yıldır birçok yeni şarap fabrikaları kurulmuştur. 

Sektörün önünün açılması sayesinde ülkemiz, hem iç hem de dışpazarda büyük pay sahibi 
olabilir. Milyonlarca yurttaşımız şarap üzümleri yetiştirerek bu yolla geçimini sağlayabilir. İç ve 
dışsatımla da ekonomiye daha büyük katkı yapılabilir. 
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Ne yazık ki, yanlış politikalar ve vergilendirme yüzünden şarapçılığımız büyük darbe yemek
tedir. En son Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Şubat 2005'te yürürlüğe giren şaraba yüzde 118,8'e varan 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı bu sektörde çalışanların tepkilerine yol açmıştır. Ayrıca, bu 
tüketim vergisine KDV de eklenmekte, maliyet tüketici aleyhine temelli artmaktadır. 

Bu aşırı vergilendirme nitelikli üretimi engellediği gibi, kaçak üretimi ve dışalımı artıracaktır. 
Devlet bu yüzden daha çok vergi ve döviz kaybına uğrayacaktır. 

Aslında, şarap üreticisine çok büyük vergiler koymak milyonlarca üzüm üreticisini, yerli şarap 
tüketicilerini ve ülke ekonomisini cezalandırmaktır. Bu yüksek vergiler önü açılacak şarap sek
törünü, dışsatımı, ulusal çıkarları baltalamaktadır. 

Şarapçılık sektörünün ve sorunlarının incelenmesi için Anayasanın 98 inci maddesine, TBMM 
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddesine göre Meclis araştırması açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
1.- Mustafa Gazalcı 
2.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
3.- Erol Tınastepe 
4.- Türkân Miçooğulları 
5.- Mehmet Boztaş 
6.- Feridun Fikret Baloğlu 
7.- Ahmet Küçük 
8.- Vezir Akdemir 
9.- Bülent Baratalı 

10.- Uğur Aksöz 
11.- Erdal Karademir 
12.- Orhan Eraslan 
13.- Kemal Sağ 
14.- İsmail Değerli 
15.- Kâzım Türkmen 
16.- Ali Kemal Kumkumoğlu 
17.-Necati Uzdil 
18.- Mehmet Parlakyiğit 
19.- Ahmet Yılmazkaya 
20.- Mehmet Uğur Neşşar 
21.-Ufuk Özkan 

22.- Mustafa Erdoğan Yetenç 
23.- Nuri Çilingir 

24.- Halil Ünlütepe 
25.- Muharrem Kılıç 
26.- Mehmet Ziya Yergök 
27.- Atilla Kart 
28.- Feridun Ayvazoğlu 

(Denizli) 
(Antalya) 
(Erzincan) 
(İzmir) 
(Aydın) 
(Antalya) 
(Çanakkale) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Adana) 
(İzmir) 
(Niğde) 
(Adana) 
(Ankara) 
(Ordu) 
(İstanbul) 
(Osmaniye) 
(Kahramanmaraş) 
(Gaziantep) 
(Denizli) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Afyonkarahisar) 
(Malatya) 
(Adana) 
(Konya) 

(Çorum) 
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29.- İzzet Çetin 

30.- Mehmet Işık 

31.- Osman Coşkunoğlu 

32.- Ali Rıza Gülçiçek 

33.- Zekeriya Akıncı 

34.- Naci Aslan 

35.- Sedat Pekel 

36.- Abdurrezzak Erten 

37.- Oya Araslı 

38.- Birgen Keleş 

39.- Mustafa Özyurt 

40.- Osman Özcan 

41.- Yavuz Altınorak 

42.- Özlem Çerçioğlu 

43.- Tuncay Ercenk 

44.- Atila Emek 

B : 58 15 . 2 .2005 

(Kocaeli) 

(Giresun) 

(Uşak) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(Ağrı) 

(Balıkesir) 

(İzmir) 

(Ankara) 

(İstanbul) 

(Bursa) 

(Antalya) 

(Kırklareli) 

(Aydın) 

(Antalya) 
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(Antalya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
(10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkanvekili seçimine 

dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- (10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanvekilliğine Konya 

Milletvekili Orhan Erdem 'in seçildiğine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (İ/755) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, Başkanvekili seçmek üzere 8.2.2005 günü saat 14.00'te Ana Bina PTT Kar

şısı Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 7 üye ile toplanmış ve aşağıda ismi yazılı sayın üye 
belirtilen göreve seçilmiştir. 

Öner Ergenç 
Komisyon Başkanı 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy 
Başkanvekili : Orhan Erdem Konya 7 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
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2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Polonya Meclis Başkanı Wlodzimierz 
Cimoszewicz'in Polonya'ya resmî davetine bir parlamento heyetiyle birlikte icabetine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/756) 

10 Şubat 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Polonya Meclis Başkanı Wlodzimierz 
Cimoszewicz'in davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Polonya'ya resmî 
ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 

dair bir tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
3.- Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık tez

keresi (3/757) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları Başkanlık Divanının 13 Ocak 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Sadık Yakut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

"Adıyaman Milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu, mazereti nedeniyle 11.1.2005 tarihinden geçerli 
olmak üzere 26 gün." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Hakkı Aşkar, mazereti nedeniyle 10.1.2005 tarihinden 

geçerli olmak üzere 20 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Aydın Milletvekili SemihaÖyüş, mazereti nedeniyle 15.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 

21 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, mazereti nedeniyle 28.12.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 16 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili Cavit lorun, mazereti nedeniyle 28.12.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 29 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili M. Fehmi Uyanık, hastalığı nedeniyle 9,12.2004 tarihinden geçerli ol

mak üzere 35 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya, hastalığı nedeniyle 24.12.2004 tarihinden geçerli ol
mak üzere 12 gün." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, mazereti nedeniyle 11.1.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 18 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol, mazereti nedeniyle 11.1.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 25 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kars Milletvekili Zeki Karabayır, hastalığı nedeniyle 03.1.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 3 ay." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu, mazereti nedeniyle 15.1.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 24 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Manisa Milletvekili İsmail Bilen, hastalığı nedeniyle 19.12.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen, mazereti nedeniyle 23.12.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 12 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebeci, hastalığı nedeniyle 23.12.2004 tarihinden geçerli ol

mak üzere 16 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Sivas Milletvekili Selami Uzun, mazereti nedeniyle 15.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 

20 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Yalova Milletvekili Şükrü Önder, hastalığı nedeniyle 15.12.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 18 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rahatsız olan arkadaşlarımıza, Genel Kurul adına, sizler adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlık Divanı olarak âcil şifalar diliyoruz. 
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun 

verilebilmesi için gönderdiği bir tezkere var; onu okutup, oylarınıza sunacağım. 
4.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tez

keresi (3/758) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki aydan fazla izin alan Kars Milletvekili Zeki 
Karabayır'a İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi Başkanlık 
Divanının 13 Ocak 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
5.- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı 

resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/759) 
9.2.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, vaki daveti icabetle, görüşmelerde 

bulunmak üzere bir heyetle 1-6 Şubat 2005 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı resmî 
ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki 
Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 
Osman Kaptan Antalya 
Hamit Taşçı Ordu 
Mehmet Faruk Bayrak Şanlıurfa 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Önce, isterseniz, Divan Kâtibinin sorununu çözelim; Divan Kâtibinin, yorulmadan, oturarak 

okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
6.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 

(2/263) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/251) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 Şubat 2004 tarihinde TBMM Başkanlığına sunmuş olduğum "Ankara İlinde Ümitköy adıy
la bir ilçe kurulmasına dair 2/263 esas numaralı kanun teklifim" havale edildiği komisyonlarda 
bugüne kadar görüşülemediğinden, teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gün
deme alınması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 29.6.2004 
Dursun Akdemir 

İğdır 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz istemi var mı? 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahibi ve teklif sahibi olarak, buyurun Sayın Akdemir. 
Süreniz 5 dakika. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına 28.2.2004 tarihinde bir önerge verdim. Bu önergem, komisyona havale edil
mesine rağmen, bugüne kadar görüşülmedi. 
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(2/263) sayılı Ankara İlinde Ümitköy adıyla bir ilçe kurulması hakkındaki kanun teklifimin, İç
tüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili olarak vermiş olduğum öner
gem üzerinde söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclise ve siz milletvekili arkadaş
larıma saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, Ankara milletvekili arkadaşlarıma, ben, ön aldığım için ken
dilerinin desteğini bekliyorum. Nedenleri vardı; çünkü, Doğru Yol Partisinde Ankara milletvekili 
olmadığından, ben vermiş oldum. Bu açıklamayı yapma ihtiyacını hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, Ümitköy, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin sınırlarının bittiği yerde 
başlayıp, Bilkent, Beytepe, Ümitköy, Çayyolu yerleşim yerleri ve Yenimahalle'ye bağlı köyleri içine 
alan geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere, Ümitköy, başkent Ankara'nın yeni ve hızla 
gelişen modern bir yerleşim merkezidir. Ümitköy, konut, kültür ve alışveriş merkezi olarak her 
geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Ankara'nın gelişme alanı olan Eskişehir Yolu üzerinde ol
ması nedeniyle, bu alan, önümüzdeki birkaç yılda, tahminlerin de ötesinde bir gelişme göstererek, 
yeni, eşsiz bir kültür ve ticaret merkezi olmaya adaydır. Bugün, nüfusu 300 000 civarında olan 
Ümitköy, nüfus yoğunluğu bakımından da hızla gelişen bir bölge olup, bu nüfus yoğunluğuna rağ
men, bir polis karakolu bile yoktur; hâlâ, jandarmanın koruması altındadır. Bu, karakol örneğini 
açıklamak istiyorum: Benim oğlum trafik kazası geçirdi üç yıl önce; 48 saat, jandarma gelip, olay 
yeri tespit etmekte zorluk çekti. O nedenle, bu konunun önemini vurgulamak istedim. 

Diğer yandan, bölgede imar kargaşası alıp gitmekte; bir taraftan Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı, diğer taraftan Yenimahalle Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi söz 
sahibidir ve bölge, coğrafî olarak bir bütün olduğu halde, Yenimahalle Belediyesi ile Çankaya 
arasında bölünmüş durumdadır. Bu sebeple, bölgede, hizmetlerin yoğun şekilde yerine getirilmesi 
ve artan nüfusun hizmetlerinin karşılanması amacıyla, bir ilçe kurulma zorunluluğu ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Ümitköy'ün, coğrafi konumu itibariyle hiçbir bağlantı bulunmamasına rağmen 
Yenimahalle İlçesine bağlı olması, burada yaşayan yüzbinlerce vatandaşımızın günlük sorunlarının 
çözümünü de zorlaştırmaktadır. Her bireyin, başta kaymakamlık ve belediye olmak üzere, kamu 
kurumlarıyla ilişkisi, sürekli olarak bulunmaktadır. Ümitköy'de ikamet etmekte olan bir vatandaşın 
belediyeyle olan herhangi bir evrak işleminin tamamlanması, neredeyse tam gününü almaktadır. 
Ümitköy'ün ilçe yapılması, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı büyük ölçüde rahatlatacak, kent 
merkezinin de, önemli ölçüde sorunlarını azaltacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu kanun teklifimin bir an önce yasalaşmasını, Ümitköy hal
kı, heyecanla ve istekle beklemektedir. Genelde bu tür teklifler, propaganda amacıyla, seçim gün
deme geldiği zamanlarda yapılır; oysa, bugün, böyle bir durum da söz konusu değildir. Bu kanun 
teklifi bir ihtiyaçtan dolayı verilmiştir. Bu kanun teklifi, her türlü popülist düşünceden uzak, samimî 
duygularla verilmiştir. Bu kanun teklifi, bugün görüşülüp, aslında, yasalaşacak da değildir: sadece. 
gündeme alınması oylanacaktır. Bu itibarla, Ümitköy adıyla bir ilçe kurulması hakkındaki kanun tek
lifimin doğrudan gündeme alınması yönündeki önergeme milletvekili arkadaşlarımın oy verecek
lerine inanıyor, bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Başka söz istemi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
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7.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ile 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş
vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması ve TBMM Etik Komisyonunun 
Kurulmasına İlişkin Yasa (Siyasî Ahlak Yasası) Teklifinin (2/22) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğum (2/22) esas numaralı kanun 

teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması hususunu saygılarımla arz 
ederim. 15.10.2004 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

BAŞKAN - Söz isteyen, önerge sahibi, teklif sahibi Sayın Algan Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bir süredir -iki 

yıldır- komisyonda beklemekte olan siyasî etik (ahlak) yasa teklifinin, 37 nci madde çerçevesi için
de gündeme alınması için, yapmış olduğumuz teklif çerçevesi içinde söz almış bulunmaktayım. 

Yaklaşık 150'ye yakın Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin imzasıyla vermiş olduğumuz bu 
teklif, özünde, yıllardır bu çatı altında birçok partiden birçok milletvekili arkadaşımızın büyük bir 
duyarlılıkla takip ettikleri, ancak, bugüne değin, ne yazık ki, yeterli düzenlemenin yapılamadığı bir 
alanı kapsamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde siyaset giderek güven kaybetmekte, etkinlik kaybına uğ
ramaktadır. Bunun temel nedeni, ülkemizde etik (ahlak) kurallarının siyasette yeterince yaşama 
geçirilememiş olmasıdır. 

Yolsuzlukların yaygınlaştığı, kuralsızlığın kurala dönüştüğü, hukuksuzluğun geleneğe dönüş
tüğü bir ortamda, temiz siyaset, dürüst yönetim, açık toplum olgusunun, giderek, toplumumuzun or
tak özlemi haline geldiğini görmekteyiz. Bu konuda milletvekilleri olarak göstermekte olduğumuz 
bireysel özveri ve duyarlılık, ne yazık ki yeterli olamamaktadır. Milletvekilleri olarak bizler de, hal
kımızın bu özlemine daha fazla kulak vermeliyiz. Bizler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Tür
kiye siyaseti de, artık bu alanda gerekli iradesini ortaya koymalı, kendimizi bu alanda yenilemeliyiz. 
Bizler de, artık, çağdaş demokrasilerde siyasî etik, ahlak kurallarını uygulama cesareti ve iradesini 
yüreklilikle ortaya koymalıyız. Bizler de, artık, saygın parlamento ve şeffaf siyaset için, Batılı 
demokrasilerde yaygın olarak uygulanmakta olan kuralları bu çatı altında kendimize rehber yap
malıyız. Bizler de, artık, Amerika, Almanya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Hindistan, tüm Avrupa Bir
liği ülkeleri parlamentolarında yürürlükte olan saydamlığı, şeffaflığı, açık olmayı temel alan siyasî 
etik ve ahlak kurallarını halkımızdan esirgememeliyiz. Seksenbeş yıllık Parlamentomuz, demok
rasiye baş koymuş olan halkımız, bunu hak etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, siyaset, bir hizmet ve fazilet yarışıdır. Etik ve ahlak kurallarının siyaset
te, kamu idaresinde, iş dünyasında ve medyada geçerli olabilmesi, inanıyorum ki hepimizin, hatta 
tüm siyasî partilerin öncelikli amacıdır. Milletvekilleriyle ilgili siyasî etik, ahlak kuralları, Batı 
demokrasileri standartlarında uygulamaya konulmadığı sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
siyasetin çıkar kuşatmasına alınması sona erdirilemez ve siyasetin saygınlığı korunamaz. Millet
vekilleri, her alanda topluma önderlik yapmak, topluma örnek olacak davranışları sergilemekle 
yükümlüdürler. Şimdi, bu kutsal görevimizin gereğini yerine getirmenin tam zamanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, her siyasî eğilimden yurttaşlarımızın 22 nci Dönem Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinden öncelikli beklentilerinden biri kuşkusuz budur. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 22 nci Dönem milletvekilleri olarak ortaya koyacağımız 
kararlılık ve ortak çabayla ülkemizde, siyasette arınma, ahlak, çağdaş etik kuralları konularında bir 
uyanma ve duyarlılığı yaşama geçirebilirsek, bundan, demokrasimiz, parlamenter sistemimiz, 
siyaset dünyamız kazanır, Türkiye insanının geleceği kazanır. 

Siyaset, bir kamusal görev alanıdır. Siyaset, bir toplumsal özveri alanıdır. Cumhuriyetimizi 
kuran bu Yüce Mecliste, milletvekilleri olarak bu anlayışla görev yapmak durumundayız, yarısın
dayız; ancak, bu yarışın çağdaş Batılı demokrasilerde kabul edilmiş kurallarını bu Yüce Mecliste de 
uygulamaya koyma zamanı gelmiştir; hatta, geçmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 

ortak iradenizle, ülkenin yasama organı olmaktan öteye bir ayrıcalıklı kişiler kulübü olmaktan kur
tarma zamanı gelmiştir; hatta, geçmektedir. 

12 Eylülün gölgesinde hazırlanmış olan 1982 Anayasasının demokrasimize, hak ve özgürlük
lere getirmiş olduğu engelleri bir bir aşmaktayız. Bu atılımlarla Avrupa Birliği kapısını da 
aralamaktayız. Ortak irademizi ortaya koyarak, bu konuda da gerekli hedefe ulaşmalıyız. Çağdaş 
demokrasilerde meclis görevi dışında görev kabul etme ve meclisdışı çalışma koşullarında sınır
lamalar, sağlanan kazançların yıllık olarak beyan edilmesi, açıklanması, verilen mal bildirimlerine 
şeffaflık kazandırılması, milletvekillerinin kabul edebilecekleri hediyelere kısıtlama konulması, 
kamu kesimiyle çıkar çatışması yaratacak iş ilişkilerine girilmemesi ve Parlamentoda, bu konuları 
izleyecek siyasî etik kurulunun kurulması konulan, kurallara ve yaptırımlara bağlanmıştır. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde, kongre üyelerinin, mesleklerini icra etmeleri veya 
kuruluşlarda, yönetici olarak, para karşılığında görev yapmaları yasaklanmıştır. Kongredışı faaliyet
ler sonucu elde edebilecekleri aylık toplam gelirleri, kamuda, ikinci baremde çalışan bir görevlinin 
maaşının yüzde 15'iyle kısıtlanmıştır. Keza, kongre üyelerinin bir yılda alabilecekleri toplam hediye 
miktarının değeri de 250 dolarla kısıtlanmıştır ve keza, Amerika Birleşik Devletleri kongre üyeleri, 
her yıl mal bildirimi vermekle mükelleftirler ve bunu kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler. 

Yine, örneğin, İngiltere ve Almanya'da, parlamentodışı tüm faaliyet ve gelirlere saydam bil
dirim zorunluluğu getirilmiştir. Bu örnekler, Hindistan, İsveç, İsrail, Yunanistan ve diğer AB ül
keleri için de çoğaltılabilir. 

Bu yasa teklifimiz, genelinde ABD ile Kıta Avrupası uygulamalarından oluşan, ülkemiz koşul
larına uygun olduğunu düşündüğümüz bir ortak model esas alınarak hazırlanmıştır. 

Bu yasa teklifimizle, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler 
Hakkında Kanunda yeni düzenleme yapılmakta, 3628 sayılı Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda, 
mal bildirimine ilişkin şeffaflık düzenlemesi getirilmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
siyasî etik kurulu oluşturulması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası ve bu konuyla ilgili 1984 yılında çıkarılmış olan yasa, 
milletvekillerinin, kamu kesiminde, sivil toplum örgütlerinde görev yapamamalarını öngörmek
tedir, çalışamamalarını öngörmektedir. Bunun dışındaki tüm alanları ise -bir iki istisnası dışında-
çalışabilme ve iş ilişkisi kurulabilmesi açısından serbest alan olarak tanımlamıştır; yani. Batı ül
kelerinde denetim altına alınmış, iş ilişkisi kurulması yasaklanmış olan alanlar, bizim ülkemizde 
siyasî etik kuralları konusunda en büyük çarpıklık olarak tanımlayacağımız bir anlayışla yasaklan
mıştır. ABD'de serbest olan alanlar bizde yasaklanmış, ABD'de kısıtlanmış olan alanlar ise serbest 
bırakılmıştır. Bu yasa teklifimizle, bu temel çelişkiyi, 12 Eylülün çarpık mantığını yansıtan bu 
düzenlemeyi de değiştirmeyi hedef almaktayız. 
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Değerli arkadaşlarım, bu teklifimizle, biraz evvel ifade ettiğim gibi, mal bildiriminde saydam
lığın getirilmesi amaçlanmakta, hediye kabul etmede -şu anda tanımlanmamış olan alanda, yani 
özel kişi ve kuruluşlardan hediye alma konusunda- bir yeni sınırlama getirilmekte ve yine, bu tek
lifimizle, Meclis Başkanının Başkanlığında, grupların göstereceği adaylardan oluşmak üzere, bu 
konularda karar verme yetkisine sahip siyasî etik kurulu kurulması öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği için, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak topluma 

önderlik etmekteyiz. Kopenhag Kriterlerinin ülkemizde eksiksiz yaşama geçirilmesi için siyasî 
irademizi ortaya koymaktayız; ancak, bizce, 1 nolu Kopenhag Kriteri niteliğinde olan demokratik 
parlamenter sistemin çağdaş, olmazsa olmaz ilkesini oluşturan siyasî etik anakuralları konusunda, 
ne yazık ki, aynı duyarlılığı, şu ana kadar ortaya koyabilmiş değiliz. Artık, buna, daha fazla göz 
yumamayız. Yıllardır bu konuda mücadele ettik, uğraş verdik. Bu mücadelede, farklı partilerden 
çok sayıda milletvekili yer aldı; ancak, başaramadı. Yüce Meclisin o günkü iradesi, bu değişime 
geçit verme cesaretini ortaya koyamadı. 

Siyasî etik ahlak kurallarının çağdaşlaşması, şeffaflaşması, halkın temsilcilerinin halka tüm 
davranışlarıyla hesap verebilmesi, bizim bir özlemimiz, bizim bir tutkumuz, bizim davamızdır. "Bir 
ülkede namuslular da, namussuzlar kadar cesaret sahibi olmalıdır" diyebilen büyük siyaset adamı 
İsmet İnönü'nün genel başkanlığını yapmış olduğu bir partinin milletvekili olarak bu konu bizim 
büyük iddiamız, büyük rüyamızdır. Ülkemizin daha demokratikleşmesi için, daha açık bir topluma 
dönüşebilmesi için, Avrupa Birliğiyle eşit koşullarda onurlu bir üyelik sürecinde ortak mücadele 
verdiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi milletvekili arkadaşlarımızın da bu büyük iddiamızı, 
büyük rüyamızı paylaştıklarından hiç kuşku duymuyorum. 

Sizlerden, teklifimizin gündeme alınması için destek vermenizi, temiz siyaset, dürüst yönetim, 
açık topluma omuz vermenizi içtenlikle talep ediyorum. 

Bu duygularla, hepinizi en içten duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır; buyurun efendim. (Al

kışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize sevgi 

ve saygılarımı sunuyorum. 
20 nci Dönemde Parlamentoya girdim. Parlamentoda "diyalog grubu" adı altında bir çalış

mamız oldu; çeşitli partilerden milletvekilleriyle birlikte çalıştık. Diyalog grubunun yaptığı çalış
malardan birisi de. siyasî ahlak kurallarının geliştirilmesiydi. Sayın Hacaloğlu'nun, o günlerdeki 
heyecanını hâlâ taşımasını kutluyorum ve Sayın Hacaloğlu'yla birlikte o dönem bunun üzerinde 
duranlar daha sonra da bunu devam ettirdiler. 19 uncu Dönemde Sayın Hüsamettin Cindoruk'un 
çok etkili çalışmaları oldu. Gruplar, birlikte bu çalışmalara destek verdi; ancak, her nedense çalış
malar kanunlaşamadı. 20 nci Dönemde de olmadı. 21 inci Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanı 
olduğum sırada, bu teklifi, milletvekillerinin teklifi olarak gündeme getirdim; ancak, ne yazıktır 
ki, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Şimdi, bunu gerçekleştirme zamanı. Geçende de. 
ben. bu konuyla ilgili bir teklif vermiş ve 37 nci madde uyarınca doğrudan gündeme alınmasını is
temiştim. 

Değerli milletvekilleri, bütün siyasî partiler seçim öncesi bunları söyler: Temiz siyaset, dürüst 
siyaset, açıklık. Bunları gerçekleştirme zamanı. Bu teklifin içinde yer alan 3069 sayılı Milletvekil
liğiyle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun, Anayasanın 82 nci maddesi doğrultusunda düzenlen
miş; aradan geçen yirmibir seneye rağmen, bugüne kadar bir tek uygulaması olmamıştır. Bu kanunu 
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yürütmekle yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanları açıklasınlar; acaba, bu kanun kapsamında hiçbir milletvekilinin faaliyeti olmadı mı. 

Yine, bu kanun teklifinin içinde yer alan, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili, 3628 sayılı Mal Bil
diriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında bugüne kadar 41 
işlem yapılmıştır. Mahkemelerde 41 dava açılmış; sadece 4 üst düzey bürokrat mahkûm olmuştur 
ve biz, bu kanunların uygulanmasını takip eden, denetleyen milletvekilleri olarak, zamanın Maliye 
Bakanına sorduk. Cevap: "Türkiye'de rüşvet hatta kurumsallaşmıştır." Sene 1999. Rüşvet kurumsal
laşmıştır Türkiye'de. Biz ne kadarını bu kurumun dışına atabildik. Yakında, birkaç gün önce gün
deme bir "beyaz enerji" operasyonu daha düştü ve oradaki bürokratların mal varlığını, alın bakın; 
elde ettikleri maaşlarla, gelirlerle o yaşamı sürdürebilmeleri mümkün mü?! Onların otoparklarına 
bakın; hayatlarına, yaşama tarzlarına bakın ve Türkiye'de rüşvet kurumsallaşmıştır. 

Bu kurumsallaşmayı aşabilecek, mücadele edebilecek ilk organ Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bunları sadece gündeme alması yetmez. Bunları mutlak 
surette kanunlaştırması ve de uygulaması gerekir. Uygulamadaki zafiyeti ortadan kaldırmamız 
lazım. Eğer Türkiye'de hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kapkaç arttıysa, düşünelim ve önce, gelin. 
dokunulmazlıklar dahil, milletvekillerinden ve siyasetçilerden başlayalım. (Alkışlar) 

Algan Hacaloğlu'nu kutluyorum; teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Başka söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Alkış

lar) 
Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

IV.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No.: 130 Tarihi: 15.2.2005 
Genel Kurulun 16.2.2005 Çarşamba günü 14.00-23.00, 17.2.2005 Perşembe günü de 14.00-

21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

İrfan Gündüz Haluk Koç 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Söz istemi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 10.2.2005 tarihli 57 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısımda yer 

alan. Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Azmi 
Ateş ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma 
konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken ön-
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lemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
kurulmuş bulunan (10/12,28) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun 699 sıra sayılı raporu 
üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

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

/.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 26 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Azmi Ateş 
ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma 
konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/12, 28) (S. Sayısı: 699) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
Komisyon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır madde 104 ve 103'e göre. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika; önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 699 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum; Önerge sahibi Erzincan 

Milletvekili Tevhit Karakaya; gruplar adına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kütahya Mil
letvekili Alaettin Güven, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Mehmet Uğur 
Neşşar; Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz; şahısları adına söz isteyenler, 
Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik. 

İlk söz, önerge sahibi Sayın Tevhit Karakaya'ya ait. 
Buyurun Sayın Karakaya. 
Sayın Karakaya?.. 
Nerede arkadaş, geliyor mu? 
AHMET IŞIK (Konya) - Geliyor... 
BAŞKAN - Nasıl geliyor; nereden gelecek; uzak mı geleceği yer? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Son

raki konuşmacıyı çağırın. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Yer değişikliği yapın. 
BAŞKAN - O zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz isteyen, Kütahya Millet

vekilimiz Sayın Alaettin Güven; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 699 sıra sayılı Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 
26 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 milletvekilinin kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve 

(x) 699 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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(10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerine, AK Parti Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bizim öz kültürümüz ve kültürümüzün özün
de temel öğe insandır. İnsan ve insan sevgisi, tüm sistemlerin, kurum ve kuruluşların temel 
hedefidir; kültürümüzde, örf ve âdetlerimizde de öyledir; muhafazası temel ilkemiz olan, bizi biz 
yapan öz değerlerimizde de öyle. İnsan, bizde ve bilgelik anaforu taşıyan tüm kültürlerde ve inanç 
kaynaklarında, eşrefi mahluk, yani, yaratılanların en üstünü, en şereflisidir. O, en güzel surette 
yaratılmıştır. Öyledir, doğrudur; çünkü, Yaratan öyle söylemiştir. 

Yürümek kadar muhteşem bir eylem var mı diye hiç düşündük mü acaba?! Ya konuşmak; han
gi teknik gelişme, konuşma ve dilimizin maharetine sahiptir?! Ya işitmek?!. Hele hele görmek; göz 
gibi bir rasathane ve gözlemevleri kurmak mümkün mü acaba?! Bu kadar mükemmel ve güzel olan 
varlığı sevmek, en güzel ibadet olsa gerektir diye düşünüyorum. Onun için, Yunusça, yaratılanı 
severiz Yaratan'dan ötürü. İnsanı sevmek, ona hizmet etmekle olur. Sevginin ifadesi hizmettir; ona 
faydalı olmak, yararlı olmaktır. Biz, hep biliriz ki, bizim en iyilerimiz, insanlara faydalı ve yararlı 
olanlardır. Bu noktada, temel hedefimiz, insanı ve devleti yaşatmaktır; insanı ve devleti yüceltmek
tir. Hal böyle olunca, insan ve insan için var olan her şeyi, havayı, suyu, toprağı, sıcağı, soğuğu, 
dağı, taşı, denizi, ırmağı, kurdu, kuşu, böceği, çiçeği, acıyı, tatlıyı, siyahı, beyazı, her şeyi, ama her 
şeyi, iyi ve faydalı olan her şeyi koruyup kollamak zorundayız; kendimiz için, çocuklarımız için, 
geleceğimiz için. Temelinde özveri ve yardım etme duygusu olan vakıfların da doğuşunun ve geliş
mesinin anailkesi insana hizmet, insana faydalı olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vakıf, iz bırakmaktır. Vakıf, kalıcı olmaktır. Vakıf, anmaktır, anılmaktır. 
Vakıf, unutmamak ve unutulmamaktır. Sürekliliktir vakıf; iyilikleri, güzellikleri çağlar ötesine ve 
hatta ötenin de ötesi, maveraya taşımaktır. Bu anlamda, Fatih Sultan Mehmet Hanın Vakıfnamesini, 
vakfı en güzel o anlatır düşüncesiyle, huzurlarınızda arz etmeden geçemeyeceğim. 

O şöyle diyor: "Ben ki, aciz kul Fatih Sultan Mehmet; bizzat alınterimle kazanmış olduğum ak
çelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar çer
çevesinde vakfı sahih eylerim. 

Şöyle ki: Bu gayrimenkulatımdan elde olunacak nemalarla, İstanbul'un her sokağına 2'şer kişi 
tayin eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde, 
günün belli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu 
dökeler ki, yevmiye 20'şer akçe alsınlar. Ayrıca, 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sancı atadım; 
ayırım yapmaksızın her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası, hemen 
orada tedavi edeler; değilse, kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastaneye kaldırılarak 
orada tedavileri yapıla. Ayrıca, külliyemde yaptırdığım imarethanede İstanbul Şehrinin fukarası 
yemek yiyeler." 1468 tarihli bu vakfiye, ilginç, anlamlı ve çağdaş dünyaya açılım getirecek özellik
ler taşıması yönünden de önemlidir diye düşünüyorum Grubum adına. 

Yoksullar ve garipler için aşevleri; yolcular için kervansaraylar; göçmen kuşları için bakımevleri, 
kuş evleri; eğitim için medreseler, okullar; misafirler için hanlar, hamamlar, konukevleri; evlenecek 
kızların çeyizini hazırlamaya yardım vakıfları olmak üzere, birçok örnek göstermek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; özünde özveri, feragat, yardım etme duygusu 
yatan vakıflarla, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan dernekler, dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir. Günümüz toplumlarında, kamu ve 
özel sektörün yanında "üçüncü sektör" olarak adlandırılan vakıf ve dernek gibi sivil toplum örgüt
lerinin özel bir önemi vardır. 

Vakıflar, özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde büyük atılımlar yapmış, farklı dinlere 
ve etnik yapılara sahip insanların bir arada, eşit sosyoekonomik şartlarda yaşamasında, eğitimden 
sağlığa tüm toplumsal hizmetlerin sunumunda büyük görevler üstlenmiştir. Tarihte çok önemli 
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görevler üstlenen, hayırlı iş ve hizmetlere vesile olan vakıflarımız, bu yönleriyle hem Doğu hem de 
Batı'da birçok topluma örnek teşkil etmişlerdir. Sosyal hayatın dinamiklerinden olan vakıflarımız
la, sivil toplumun vazgeçilmezlerinden olan derneklerimizin bir kısmı, son yıllarda kamu kurum ve 
kuruluşları bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu tür kuruluşların, vatandaşlarımızdan 
"bağış" adı altında zorunlu para toplaması şeklindeki uygulamaları, doğal olarak, şikâyetlere neden 
olmuştur. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bu uygulamaların yaygınlığı, toplanan 
paranın ulaştığı rakamlarla sağlanan bu kaynakların, kimler ve hangi amaçlar için harcandığının 
belirlenebilmesi ve sorunların çözümlenebilmesi, yüksek ciroları, giderek şişen personel sayıları, 
her alana yayılan faaliyetleri, yönetim ve denetimlerindeki şaibeleriyle oluşturdukları sorunlar ve 
farklı hukukî durumları nedeniyle kamu bünyesinde bu tür malî yapılanmalardan doğan olumsuz
lukları ortadan kaldırmak ve genel itibariyle sosyal hukuk devleti ilkesi gereği vatandaşın bağış 
yapmaya zorlanmasını önlemek gayesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
2.12.2003 tarihli birleşiminde, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma 
sandıkları konusunun araştırılarak, sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla, bu konuda inceleme yapmak üzere, Meclis araştırması komisyonu kurulması 787 
sayılı kararla kabul edilmiştir. 

Yüce Meclis tarafından komisyona tevdi edilen görevin amacı, sosyo-ekonomik hayatımızda 
önemli bir yer tutan vakıf ve derneklerin ayrıntılı bir tahlilini yaparak, bu tür kuruluşların kamuyla 
bağının gerekli olup olmadığına, vakıf ve derneklerce yürütülen kamu hizmetlerinin bütçe disiplini 
içerisinde yürütülüp yürütülemeyeceğine dair sağlıklı bir değerlendirme yapılması ve ileride 
yapılacak yasal düzenlemelere yol göstermesidir. 7 Nisan 2004 tarihinde faaliyete geçen komisyon, 
vakıflar ve derneklerle ilgili iki ayrı altkomisyon oluşturarak çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyon çalışmalarında, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulu 
608 adet kamu vakfı ile 931 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olduğu tespit edilmiştir. 
Bu 608 vakfın 219 adedinin, sadece, kamu kurumunu destekleyen kamu kurumlarını destekleme 
vakıfları, 110 adedinin, sadece, kamu kurumundaki personeli destekleyen personel yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları, 199 adedinin ise, hem kamu kurumunu hem de o kurumdaki personeli destek
lemek amacıyla kurulan karma amaçlı vakıflar olduğu anlaşılmıştır. 

Kuruluş amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf ve derneklerden bel
geler istenmiş, brifingler alınmış; ayrıca, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Erzurum ve Trabzon İl
lerinde vakıf, dernek ile resmî kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı toplantılar düzenlenerek, 
sorun ve çözüm yollan üzerinde görüşmeler yapılmış, 33 vakıf ve 36 derneğin mahallinde in
celemeler gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu çalışmalar sonunda, kurum, kamu kurum 
ve kuruluşlarına verilen ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle, bu tür vakıf ve derneklerin zaruret
ten doğduğu ve kamu kurum ve kuruluşuna önemli destek sağladığı; 5072 sayılı Yasa bağış alın
masını engellediği için vakıf ve derneklerin önemli ölçüde gelir kaynaklarının kesintiye uğradığı, 
bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sunumunda sorunlar yaşandığı; yine, 5072 sayılı 
Yasayla getirilen yasak ve cezaların ağır olması nedeniyle vakıf ve derneklerin kapanma noktasına 
geldiği, vakıf ve derneklerin kamu binalarının dışına çıkarılmasıyla işlerinin zorlaştığı ve maddî 
külfetin arttığı, kamu kurumlarında bağış toplama yerine dönersermaye işletmesinin kurularak 
paraların buralara aktarılması gerektiği; okul koruma derneklerine, uzun tedavi gerektiren hastalara 
ve özürlülere hizmet için kurulan; ayrıca, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların 5072 sayılı 
Yasa kapsamı dışında tutulması; bağış adı altında toplanan, alınan para miktarlarının Maliye Bakan
lığınca belirlenip denetlenmesi gerektiği gibi öneri ve görüşler dile getirilmiştir. Kamu vakıfları 
içerisinde hem kurumu hem de personeli desteklemek amacıyla kurulan vakıflarda, kurum ihtiyaç
larını karşılamak adına, kamu gücü ve imkânlarıyla elde edilen kaynakların önemli bir kısmı per
sonel için kullanılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan vakıf sayıları, geliş-
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melere paralel olarak, biri diğerini taklit etmek suretiyle hızla artmış; idarî görevlerse, genellikle, 
kurumun en üst yöneticilerine bırakılmıştır. Böylece, kurum ile vakıf arasında uyum sağlanırken, 
vakfın kamu gücünü kullanmasının yolu açılmıştır. Böylelikle, vakıflar, daha da ileri giderek, bün
yesinde kurulu oldukları kurumun verdiği hizmetin bedelini, hiçbir yasal dayanağı olmaksızın, 
zorunlu bağış olarak vatandaştan almaya başlamışlardır. 

Bu vakıfların kurucu ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşundaki en üst idarî yöneticiler ol
dukları için, haklarında, kamu düzenini ihlal ettikleri iddiaları ileri sürülememiştir, kolluk önlemleri 
alınamamıştır; ancak, söz konusu zorunlu bağışlara karşı kamuoyunda ciddî rahatsızlıklar hep dil-
lendirilmiştir. Öyle ki, hiçbir yasal temeli olmayan bu zorunlu bağışların kamu personeline aktarıl
ması, rüşveti sanki meşru hale getirmiştir. 

Ayrıca, vakıf yöneticileri, tasarruflarında bulundukları kaynakların denetiminden kaçınmak 
için, vakıf kaynaklarını kullanarak, vakıf bünyesinden ayrı hukukî kişiliği bulunan şirketler kurma 
yoluna gitmişlerdir. Böylece, topluma hizmet amacı ile vakıf ruhuyla ortaya çıkan bu kurumlar, kâr 
ve gelir elde etme amacını ön plana çıkaran şirketler olmaya başlamışlardır. Bundan dolayı, kamu 
kurum ve kuruluşu bünyesinde kurulu vakıflar, zamanla gelişerek, büyük kaynakları kontrol edip 
harcamaya başlamış, bunların çoğuysa, demokratik, şeffaf, katılımcı bir yönetimle, bağımsız, etkin 
bir içdenetim organının kurulmamasından dolayı, sahip olunan kaynaklar, çoğu zaman amacı dışın
da kullanmalara ve suiistimallere açık hale gelmiştir. 

Yine, vakıflar ile işletme ve şirketlerin, devlete ait bina, araç ve gereçleri ücretsiz veya sem
bolik ücretlerle kullanmaları, ticarî hayatta haksız rekabete yol açmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; komisyonun yapmış olduğu inceleme ve araş
tırma sonucunda, kamu hizmetlerini daha iyi bir şekilde topluma sunabilmek, ihale mevzuatının katı 
hükümlerinin dışına çıkarak daha kolay harcama yapabilmek ve denetimlerden kaçabilmek amacıy
la birçok kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde kurulan vakıf ve derneklerin gelirlerinin büyük bir 
kısmını, kamuoyunda tepkilere neden olan, kamu kurum ve kuruluşlarınca ehliyet, ruhsat, pasaport, 
silah ruhsatı, vize, sağlık kurulu raporu, karne, okul kaydı ve bunun gibi konularda sunulan kamu 
hizmetinin bedeli olarak hiçbir yasal dayanağı olmayan zorunlu bağışlar ile dernek ve vakıflar 
tarafından kurulan ticarî işletmeler eliyle kamu kurumu içerisinde yürütülen kantin, kafeterya, 
otopark, fotokopi gibi ticarî faaliyetlerinden elde ettikleri belirlenmiştir. 

Bu vakıf ve derneklerin giderlerini ise, taşıt alımı, kurum binalarının ve taşıtlarının bakım ve 
onarımı, kurumun tefriş edilmesi, demirbaşlar ve sarf malzemesi ihtiyaçlarının temini, kurum hiz
metlerine personel desteği sağlanması, kurumun elektrik, su, haberleşme, yakıt gibi giderlerinin 
ödenmesi, kurum yöneticilerinin temsil ve ağırlama giderlerinin karşılanması ve kurum personeline 
aynî ve nakdî yardım gibi harcamalardan oluştuğu tespit edilmiştir. 

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli ölçüde mad
dî destek sağladıkları; ancak, dernek ve vakıfların ihale mevzuatı hükümlerine tabi olmaması 
nedeniyle yapılan bu tür harcamalarının, yeterli ödenek olsa dahi, resmî izin verilmeyen lüks tef-
rişat alımlarına, temsil ve ağırlama harcamalarına, ihtiyaçtan fazla personel, taşıt veya demirbaş 
malzeme alımlarına ve bazen de, özel harcamalara veya ihtiyaç olmadığı halde savurganca yapılan 
alım veya harcamalara gidildiği anlaşılmıştır; bu da, ülkemiz kaynaklarının israf edilmesinden baş
ka bir anlam ifade etmemektedir. 

Komisyonun yapmış olduğu incelemelerde, genel olarak, vakıf ve derneklerin, genellikle, bün
yesinde kurulu olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının ismini taşıdıkları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ALAKTTİN GÜVEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Vakıf ve derneklerin yönetim organlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun üst yöneticisinin 
bulunduğu, genel olarak, bu vakıfların kuruluş ve mal varlıkları ile amaçları arasında uyum bulun
madığı, vakıf ve derneklerin esas gelir kaynağının vatandaşlardan zora dayalı alınan bağışlar ol
duğu, vakıf ve derneklerin çoğunun amacının, bünyesinde kurulu olduğu kamu kurum ve 
kuruluşunun hizmet, araç-gereç, bina vesaire gibi yönlerden desteklenmesi olduğu, ayrıca, bu tür 
vakıf ve derneklerin, bünyesinde bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun kaynaklarından yararlan
dığı gözlemlenmiştir. 

Kamuoyunda haklı olarak tepkilere neden olan zorunlu bağış uygulaması, bu vakıf ve dernek
lerin önemli gelir kaynaklarındandır. Oysa, bağışlar, mahiyeti gereği gönüllü olması gerektiği hal
de, uygulamada böyle olmadığı, bağış adı altındaki ödemeyi yapmayanın işinin yapılmadığı ya da 
gecikmeli olarak yapıldığı bilinmektedir. Bu durum, ahlakî ve hukukî olmadığı gibi, kamu 
otoritesine, genel anlamda ise, devlete güveni sarsmaktadır. 

Bu tür sorunların çözümü amacıyla, komisyon henüz çalışmalarına başlamadan önce, 5072 
sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun kabul edilerek 
29.1.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yapılan düzenlemelerle, dernek ve vakıfların 
kamu ve kuruluşlarıyla ilişkileri yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu kanunla getirilen düzen
lemeler bu tür vakıf ve dernekler için önemli hükümler içermektedir. 

Genel olarak, 5072 sayılı Yasa, dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşun ismini alamaz; 
bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları müştemilatı içinde faaliyet gösteremez; bu kurum ve 
kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz; dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşunun sunduk
ları hizmetlerle ilgili olarak ücret, bağış, katkı payı vesaire gibi adlar altında herhangi bir karşılık 
alamaz; kamu görevlileri, görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz; 
kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu tür dernek ve vakıflara yardım veya herhangi bir 
kaynak aktarılamaz; kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ücretlerinden kesinti yaparak bu tür 
vakıf ve derneklere aktarma yapamaz gibi önemli hükümler içermektedir. 

Yine, 5072 sayılı Yasaya aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticilerine 
hapis cezaları öngörülmekte, dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işleminin uy
gulanacağı belirtilmektedir. 

Dolayısıyla, 5072 sayılı Yasayla, kamu kurum ve kuruluşları ile bünyelerindeki dernek ve 
vakıflar arasında önemli ilişkiler düzenlenmiş ve bu alanda büyük bir boşluk doldurulmuştur. Böy
lece, kamu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlardan, kamu yetkisini kullanarak, haksız ve 
yasal dayanağı olmayan zorunlu bağış adı altında bir çeşit haraç alınmasının önüne geçilmesi gibi 
önlemler alınmıştır. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen Sayın Güven. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, ben, her şeyden önce, genel olarak çerçevesini çizdiğim bu Meclis araş

tırmamızın bir iki ayağından bahsetmek istiyorum ve ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Önce, 
hemen 3 Kasım seçimlerinden sonra, Azmi Ateş ve 100 milletvekili arkadaşı ile Mehmet UğurNeş-
şar ve 26 milletvekili arkadaşımız, yetmiş milyon insanı ilgilendiren önemli bir konu üzerinde öner
geler hazırlamışlar, hassasiyetlerinden dolayı onlara; bu hassasiyeti gündeme taşıdıktan sonra, Mec
lisimiz bir hassasiyet göstererek konuya evet demiş, araştırma komisyonu kurulmuş; araştırma 
komisyonu çalışarak bu raporu hazırlamış; hepsine teşekkür ediyorum. 

Ancak, araştırma komisyonundan daha önce, 59 uncu hükümet, özellikle acil eylem planı için
de geçen bu vakıflar ve derneklerle ilgili düzenlemeleri daha biz araştırmadan, araştırma komisyonu 
kurulmadan önce, bir kanunla -5072 sayılı Kanunla- düzenlemeler getirmiş. Bu noktada, başta Baş
bakanımız ve hükümet üyelerine, bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Komisyon kurul-
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duktan sonra da, Komisyon Başkanı, Grup Başkanvekilimiz İrfan Gündüz Beyefendi ve diğer üye 
arkadaşlarımız hem yerinde hem teorik hem de pratik olarak incelemişler ve hatta, bu in
celemelerimizde, 5072 sayılı Kanun çıktıktan sonra "bu kurum ve kuruluşlar ne yapıyor" diye gel
diğimizi zanneden yetkililere, biz, kendimiz, önce, bir araştırma komisyonu olduğumuzu "bir prob
lem varsa açık ve net ifade edin, buna bir çare bulalım" diye geldiğimizi söyleme ihtiyacını hisset
mişiz, onlar da evet demiş ve objektif, güzel bir araştırma yapılarak rapor meydana çıkmıştır. Bu 
konuda da, ben, bize katkıda bulunan herkese, tüm görevlilere teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, sizlere, tekrar tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. (AKP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Uğur 
Neşşar; buyurun. 

Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve 
yardımlaşma konusunun araştırıldığı komisyon raporunun görüşmeleri üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, bu komisyon görevi ve 
sözcülük görevi nedeniyle cenazesine katılamadığım, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli millet
vekili, hemşerim Sayın Hüdai Oral'a huzurlarınızda bir kez daha rahmet diliyorum, ailesine de baş
sağlığı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu Araştırma Komisyonu çok önemli bir işlev yapmış ve çok değerli bazı 
gerçekleri günışığma çıkarmıştır. Kamu vakıflarının araştırılması ihtiyacının iktidar ve muhalefet 
partilerinin ortak tespiti olması, araştırma komisyonunun da her iki partinin ortak Parlamento des
teğiyle oluşturulmuş olması, çalışmaların, kısır çekişmelerden uzak ve Meclis çatısı altında ender 
görülebilecek bir uyum içerisinde sürdürülmesine olanak sağlamıştır. Bu avantajı çok iyi algılayarak 
değerlendiren komisyon üyeleri, siyasî kaygılardan uzak, sağlıklı ve akademik bir yaklaşım içerisin
de çalışmışlar, konuyu derinlemesine irdeleyen, objektif bir rapor ortaya koymuşlardır. 

Komisyonumuz, inceleme ve araştırma çalışmalarına, çok sayıda değerli uzmanı kadrosuna 
dahil ederek başlamıştır. Çalışmalar esnasında, daha önce yapılmış çok sayıda kamu denetim raporu 
incelenmiş; çok detaylı anket formları hazırlanarak, kamu vakıflarının tümüne, dernek ve sandıkların 
ise büyük bir kısmına ulaşılmış ve daha sonra, geri gelen anket formları titizlikle değerlendirilmiştir. 

Komisyon, çok sayıda vakfı, bizzat, yerinde, giderek ziyaret etmiş, 5072 sayılı Yasanın uy
gulamaya konulmasından sonra, komisyona ulaşan çok sayıda şikâyeti, kimi zaman müştekilerle 
mülakatlar yaparak değerlendirmiş ve elde edilen bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan bir seri öner
meyle Meclisimizin huzuruna çıkmıştır. 

Konuşmama, kimisi, yaz tatillerinden vazgeçerek ve gece gündüz demeden, büyük özveriyle 
Komisyonda görev yapan uzmanlarımıza, bu katkılarından dolayı teşekkür ederek başlamak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kamuda kurulan vakıf ve derneklerin, yurttaşlardan âdeta vergi toplar 
gibi para aldıkları, bunun dışında kamu kaynaklarının da kurulan vakıf ve derneklere aktarılmasıy
la, büyük maddî varlıklar oluşturulduğu ve bu yolla bazı kişilere büyük miktarlarda haksız kazanç 
sağlandığı, toplumumuzun her kesiminde, artık, bilinmektedir. Bunlar daha önce birçok kez 
kamuoyuna sunulmuş ve örnekleriyle ortaya konulmuştur. Biraz önce konuşan değerli arkadaşım 
Alaettin Güven'in de konuyu çarpıcı örnekleriyle size aktardığına şahit olduk. Ben ise, bu konuş
mamda, ağırlıklı olarak, konunun şimdiye kadar fazla vurgulanmayan farklı bir boyutu üzerinde 
durmak istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, hükümet, 5072 sayılı Yasayı, yasa teklifi Meclise gelmeden bir yıl önce, 
her iki siyasî parti milletvekilleri tarafından ayrı ayrı verilmiş olan Meclis araştırması önergelerini 
dikkate almadan ve komisyon kurularak araştırma yapılmasını beklemeden alelacele çıkarmıştır. 

Yasanın bu biçimde çıkarılması hatalı olmuştur. Yasanın yürürlüğe girdikten sonraki uy
gulamaları sırasında birçok aksaklıklar ve haklı tepkiler ortaya çıkmıştır. Bazı kamu kurumlarını iş
leyemez duruma getiren bu aksaklıklar, geçtiğimiz yirmi yıllık süreçte, anılan vakıf ve derneklerin 
devleti nasıl kuşattığını, kamunun yapması gereken hizmetlerin bu vakıf ve derneklere nasıl dev
redildiğini, kamu hizmetlerinin bu vakıf ve dernekler olmazsa yürütülemeyecek noktaya nasıl 
getirildiğini, yani,devletin nasıl acz içerisine düşürülmüş olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu bağ
lamda, vakıf ve derneklerin parasal katkıları olmadan okullara tebeşir dahi alınamadığı, okulların 
ışınlamadığı, kırılan camların yerine yenisinin takılamadığı, eğitim araçlarının temin edilemediği, 
okul ve hastanelerin temizlenemediği, hastanelerdeki tıbbî cihazların tamir ettirilemediği, hemşire 
ve personel ihtiyaçlarının karşılanamadığı ortaya çıkmıştır. 

Gene bu bağlamda, kamudaki vakıf ve dernekler olmadan devletin asayiş ve güvenliği sağ
layamadığı; örneğin, polis araçlarının bakımlarının yapılamadığı, kimi zaman adaletin geciktiği, 
faks çekilemediği için pasaport ve nüfus işlemlerinin yapılamaz duruma geldiği anlaşılmıştır. 

Devletin geçtiğimiz yirmi yılda nasıl çökertildiğini gösteren bu hazin tablo, bizim araştırma 
önergesi verirken, ortaya çıkarılmasını istediğimiz tablonun işte taa kendisidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde kamu vakıfları ve derneklerinin peş peşe açılmaya baş
lamaları, yirmi yıl önce tesadüfen ortaya çıkmış bir gelişme değildir. Bu vakıfların 1980 sonrasın
da ülkemizde uygulanmaya başlanan neoliberal ekonomi politikalarıyla eşzamanlı olarak çıktıkları 
ya da çıkarıldıkları en dikkatsiz gözle bile açıkça görülebilmektedir. Bu vakıf ve derneklerin, özel
likle, sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet gibi, kamunun vazgeçemeyeceği alanlarda yoğunlaşıyor ol
ması da rastlantı değildir. Daha açık bir anlatımla, söz konusu ekonomi politikaları, ülkede ortaya 
çıkan yoksulluk, ahlakî çöküntü ve yozlaşma, patlayan yolsuzluk, soygun ve hortumlama düzeni ile 
kamu vakıfları aracılığıyla halkın soyulması ya da kamu kaynaklarının kişilere peşkeş çekilmesi, 
esasen, bir bütünün birbirine tıpatıp benzeyen değişik parçalarından başka bir şey değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun erimde, güçlü, kalkınmış ve dünyayla rekabet 
yeteneğine sahip bir ülke olabilmenin önkoşulu, sağlıklı ve iyi eğitilmiş insangücüne sahip olmak
tır. Bu hedefe ulaşmak için, toplumun tüm insan potansiyelinin, zengin-fakir ayırımı yapılmaksızın 
değerlendirilmesi gerekir. 

Anayasamızda tanımlanan sosyal devlet anlayışımız, eğitim, sağlık, güvenlik ve adaletin sağ
lanması gibi görevleri, bu nedenle özel sektör ve piyasa koşullarına terk etmemiş, kamuya emanet 
etmiştir. Bunu yaparken de, kamu kaynaklarının, toplumun tüm kesimlerine adil ve hakkaniyetle 
ulaşmasını sağlamayı amaçlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devlet anlayışı, ne devletin küçültülmesine ne devletin yurttaşın 
emrine ve hizmetine verilmesine ne devletin daha etkin işletilmesine ve ne de özel sektörün bu alan
larda hizmet vermesine engel teşkil etmez; ancak, anılan bu hizmetlerin topluma ulaştırılmasında 
devletin zaafa uğratılmasının kabul edilebilmesi de mümkün değildir. 

Mal böyle iken, geçtiğimiz yirmi yılda, ülkemizde, devletin küçültülmesi ve özelleştirme gerek
çe gösterilerek, devletin, hiç vazgeçmemesi gereken alanların bile dışına itildiği görülmektedir. 

Bu dönemde, bilinçli olarak uygulanan politikalar çerçevesinde, kamu kurumları ve üretim 
tesisleri, en asgari gereksinmeleri bile karşılanmayarak, kaderlerine terk edilmişlerdir. Yani, bugün 
kâr edemediği iddiasıyla kapatılan birçok fabrika, eğitim kalitesinin düşük olduğu söylenilen dev
let okulları, performansının düşük olduğu ileri sürülen kamu sağlık tesisleri, başhekim yardım
cılarının tuvaletleri koktuğu gerekçesiyle satılması öngörülen eğitim hastaneleri, bilerek ve plan
lanarak bugünkü durumuna getirilmiştir. 
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O günlerde, ülkeyi yöneten hükümetlerin, gerekli kadro ve ödeneklerini bilerek kestikleri kamu 
kurumlarının asgarî gereksinmelerinin karşılanmaları amacıyla da kamu vakıf ve dernekleri kurul
ması fikri ortaya atılmıştır. 

Bu tespitlerimi, yakın tarihimizin bir ayıbı olarak ve aynı tarihlerde banka, vakıf ya da dernek 
ayırımı yapmadan yurttaşın cebinden ya da devletin kasasından hortumlanan paralarla yan yana 
koyarak, takdirlerinize ve vicdanlarınıza sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün tartıştığımız kamu vakıf ve derneklerinin, kamunun kaynak temin 
edemediği için gerçekleştiremediği bazı işlevleri yerine getirmek üzere kuruldukları savı, tümüyle 
yalan ve geçersizdir. Çünkü, bu vakıf ve dernekler, gelirlerini ya kamu kaynaklarının kendilerine 
aktarılmasıyla ya da yurttaşlardan direkt olarak para tahsil etmek suretiyle sağlamaktadırlar. Bun
lardan ilki zaten kamunun kendi kaynağı, diğeri ise kamunun kaynak temin etmek üzere vatandaşa 
yüklediği verginin taa kendisidir. Ayrıca, kurulan vakıf ve derneklerin elde ettikleri maddî kaynak
ların önemli bir kısmının o kurumdan hizmet alan yurttaşların yararına değil, kurum ve 
yöneticilerinin lüks harcamalarına sarf edildiği bir gerçektir. 

Vakıf ve derneklerin gelirleri, ya lüks araba, cep telefonu, seyahat, temsil giderleri ve dinlen
me tesislerinin giderlerini karşılamak için sarf edilmiş ya da sadece o kurum çalışanlarının yarar
landığı özel fonlarda değerlendirilerek, bu kurum çalışanlarına, ileride benzer kurum çalışanlarının 
alamayacakları çok yüksek, haksız ek gelir sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 

Özetle, kaynak yaratıp kamuya ve yurttaşa destek olmak için oluşturulduğu iddia edilen vakıf 
ve dernekler, tam tersine, yurttaştan ve kamudan alıp belirli kişilerin ceplerine akıtan mekanizmalar 
yaratmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 5072 sayılı Yasa daha çıkar çıkmaz delinmek istenmeye başlanmıştır. Bu 
yasayı çıkaran, daha sonra da delmeye çalışan hükümet kadrolarının, 1980'lerde vakıf uy
gulamalarını başlatanlarla aynı kadrolar olduklarını da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu 
trajikomik durumun değişti-değişmedi tartışması, boyutu, konuşmanın gündemi dışındadır. Ancak, 
yasa çıkarılırken, değişmemiş bazı eski alışkanlıkların sürdürüldüğü ve bu doğrultuda belediyelere 
ait spor kulüpleri derneklerinin kapsamdışı bırakıldığı düşünüldüğünde, bu tartışma ister istemez 
kendiliğinden insanın aklına takılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, belediye spor kulüplerine ait derneklere kesilen paraların ne amaçlarla 
kullanıldığı çok iyi bilinmektedir. 

Araştırma komisyonumuz çalışmalarını sürdürürken, AŞTİ'de yolcu taşıyan taksi esnafından, 
Ankara Büyükşehir Belediyesince, Keçiörengücü için zorla para toplanması, bazı büfelerin işlet
melerinin Ankara Büyükşehir Belediyesince Keçiörengücüne verilmesi ve Denizli Belediyesi İmar 
Müdürlüğünde imar işlemleri sırasında, zar zor yaptığı iki göz evine oturma ruhsatı almak için gelen 
yurttaşlardan Denizli Belediyespor için zorla bağış toplanmasına dair haberlerin basınımıza yan
sımış olduğunu, milletvekili arkadaşlarımızın anımsayacaklarını sanıyorum. Buralarda uygulanan 
yöntemin, Meclis araştırmasına neden olan ve raporda dile getirilen mekanizmalardan hiçbir farkı 
olmadığı açıktır. Bu nedenle, araştırma komisyonu raporunda, 5072 sayılı Yasada yapılacak 
değişiklikle belediye spor kulüplerine ait derneklerin de kapsam içine alınmasının önerilmesi yer al
mıştır. Hükümetin ve İktidar Partisinin bu öneriyi dikkate alacağını umuyorum. 

Sayın milletvekilleri, AKP Hükümetinin aynı mahiyette diğer bir yanlış uygulaması da okul 
aile birliklerinin para toplamalarına ve kantin işletmelerine izin veren yasal düzenlemedir. Kamu 
eğitim kurumlarının içerisinde bulunduğu açmazın 5072 sayılı Yasanın uygulamaya konulmasıyla 
ortaya çıkmasına ve boyutlarının araştırma komisyonu çalışmalarıyla matematiksel olarak da ortaya 
konmuş olmasına karşın. Millî Eğitim Bakanının, yukarıda anlatılan aynı, vakıf, dernek anlayışını 
sürdürmeye devam ettiği üzülerek görülmektedir. Bu doğrultuda hükümet, okulların en temel ih
tiyaçlarını karşılayacak önlemleri almak şöyle dursun, daha önce derneklerin yaptığı uygulamaları 
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okul aile birliklerine devrederek, yani, öğrenci velilerine "ben okullara para vermiyorum, 
çocuğunuza daha iyi bir eğitim sağlamak istiyorsanız, nereden ve nasıl para bulursanız bulun" 
diyerek, yani, aynı yemeği başka bir tencerede ve başka bir isimle sunarak -belki de steak diyebiliriz 
bunun ismine- kendisini sıyırmaya çalışmaktadır. Bu, cumhuriyetin bir Millî Eğitim Bakanının 
düşebileceği en talihsiz durumdur. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devletin temel işlevlerinden birisi eğitimde fırsat eşitliğinin sağ
lanmasıdır. Kaderine terk edilmiş kamu eğitim kurumlarıyla bu eşitliğin sağlanması olanaklı değil
dir. Devlet okullarının ihtiyaçlarının, çağın gereklerine göre kamu tarafından karşılanması yerine, 
okul aile birliklerinin sağlayabilecekleri kadar maddî kaynağa muhtaç bırakılması, bu nedenle doğ
ru değildir. Bu yaklaşımların hizmet kalitesini düşürerek, öğrencilerin, özel kurum ve vakıf okul
larına özendirilmesi, eğitim üzerindeki devlet denetiminin azaltılması ve sonuçta, eğitim birliği il
kesini dahi etkileyebilecek boyutta sonuçlar doğurabilmesi mümkündür. 

Son yıllarda, ülkemizde, fakir ve muhtaç öğrencileri kapmak için yarışan tarikat okullarının 
faaliyetleri incelendiğinde, dile getirdiklerimizin hiç de uzak ihtimaller olmadığı kendiliğinden or
taya çıkacaktır. Bu nedenle, hükümetin, bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesi ve devlet 
okullarını namerde muhtaç etmeyip, toplumun tüm kesimlerine kaliteli bir eğitimi parasız verecek 
anayasal statüsüne geri getirmesi hayatî bir önem arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis araştırması sırasında, kamunun vakıf ve derneklere aktardığı 
maddî kaynağın bir kısmının da kamu arazilerinin tahsisi biçiminde olduğu gözlenmiştir. Kamu 
arazilerinin tahsisleri sırasında öngörülen amaçlar ile daha sonra bu araziler üzerinde kurulan tesis
lerin örtüşmediği de araştırmalar sırasında ortaya çıkmıştır. Komisyon, bu nedenle, önerilerinin 
içerisine, kamu arazilerinin tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması 
için bir Meclis araştırması yapılması teklifini de dahil etmiştir. Yüce Meclisin, bu önermeyi de 
gerekli biçimde değerlendireceğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporu, geleneğimizin güzide bir kurumu olan ve temelinde 
karşılıksız yardım anlayışı yatan vakıf müessesine büyük zarar verildiğini ortaya koymaktadır. 
Vakıflarımızın aslî özellikleri ve güzelliklerine geri dönmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bunu 
sağlamanın çıkış noktası olan 5072 sayılı Yasa, bu nedenle, eksikliklerine karşın büyük önem 
taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis araştırma komisyonunun en önemli öner
melerinin başında, 5072 sayılı Yasanın özüne sadık kalınması ve yasadan geri adım atılmaması gel
mektedir. Yasanın uygulanmasıyla ortaya çıkan aksaklıklar ve mağduriyetler, tabiî ki telafi edil
melidir, yasanın amacını aşan bazı açılımları, tabiî ki düzeltilmelidir; ama, bunlar yapılırken, 
yasanın ruhunun delinmemesine itina gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 5072 sayılı Yasa uygulamalarıyla, komisyonumuzun çalışmaları esnasın
da ve halen de tarafımıza birçok şikâyet ulaşmaktadır. Bu yakınmaları düzeltecek çözüm önerileri 
komisyon raporunda yer almıştır. Hükümetin yasayı yeniden ele alıp düzeltmesini bekleyen çok 
sayıda kurum ve yurttaş vardır. Ancak, yukarıda belirttiğim üzere, yapılacak değişikliğin, 5072'nin 
ruhundan geri adım atmadan ve siyasî baskılara teslim olmadan yapılması gereklidir. Bunun yolu 
da, komisyon raporuna dayanan ve hatta, yasal değişikliğin hazırlanmasında, komisyonun teknik ve 
siyasî kadrolarından yararlanan bir anlayıştan geçmektedir. Hükümetin, bu hassas konuda, 
siyasetüstü bir yaklaşım sergileyebilmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, son olarak da çok önemsediğim bir konuya değineceğim. Son yıllarda, 
dünya üzerinde yaşanan olaylar, tek kutuplu, tek yanlı neoliberal dünya düzeninin, global ölçekte 
eşitsizlikler yaratarak sosyal dengeleri bozduğunu, halkları yoksullaştırarak mutsuz ettiğini, kitlesel 
göç, terör ve savaşlara yol açtığını, gezegenimizi tehdit edecek boyutta bir çevre tahribatına neden 
olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu konjonktürde, önümüze tek çözüm yoluymuş gibi konulan 
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"dahiyane" reçeteleri körü körüne uygulayarak bugünlere gelmiş ya da getirilmiş olduğumuz da bir 
gerçektir. İçerisinde bulunduğumuz tabloyu bütünüyle görebilmek için, sadece, etrafımıza, son gün
lerin olaylarına ve dayatmalarına bakmak yeterlidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu konuşmamda, kamu vakıf ve derneklerinin de bu hastalıklı düzenin bir parçası olduğu 

konusundaki görüşlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Ben, güçlü ve sosyal bir devlet yapısının, çağ
daş ekonomi politikalarının önünde bir engel oluşturmadığını biliyorum; tıpkı, onurlu bir ulus dev
letin, evrensel dünya düzenine entegre olmasına engel oluşturmadığı gibi. Bu bakımdan, 5072'nin 
yeniden düzenlenmesi sırasında ve önümüzdeki dönemde sosyal devletin restore edilmesi ve temel 
işlevlerini daha iyi biçimde yerine getirmesini sağlayacak yapıya yeniden kavuşturulması gerek
liliğini Yüce Heyetinizin takdirlerine sunarak sözlerimi bitiriyorum. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Neredeyse süresi içerisinde konuşmayı tamamladığınız için, biz de teşekkür 

ediyoruz. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.05 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

699 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

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

/.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 26 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Azmi Ateş 
ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma 
konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/12, 28) (S. Sayısı: 699) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, söz sırası, Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz'de. 
Buyurun Sayın Gündüz. (Alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
(10/12. 28) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI İRFAN 

GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi, en derin sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Meclis Genel Kurulunun 2.12.2003 tarihli 22 nci Birleşiminde, iktidar ve muhalefet par
tilerinin önergeleri birlikte görüşülmüş ve 787 sayılı kararla, kamu kurum ve kuruluşları bünyesin
de kurulu vakıf, dernek ve yardımlaşma sandıklarının sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin 
neler olacağı konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edil
miştir. 

Bu komisyona, AK Partiden; Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Bitlis Milletvekili Abdur-
rahim Aksoy, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya, İstanbul 
Milletvekili İrfan Gündüz, Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, Sakarya Milletvekili Hasan Ali 
Çelik, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya; Cumhuriyet Halk Partisinden; Denizli Milletvekili 
Mehmet Uğur Neşşar, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci, Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Kesimoğlu, Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik olmak üzere toplam 12 üye seçilmiştir. 

Komisyonumuz, 7 Nisan 2004 tarihinde yaptığı ilk toplantıda. Başkanlığa İstanbul Milletvekili 
İrfan Gündüz'ü, Başkanvekilliğine Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ı, Sözcülüğe Denizli Mil
letvekili Mehmet Uğur Neşşar'ı ve Kâtip Üyeliğe Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'i seçerek 
çalışmalarına başlamıştır. 

Sayıştay Başkanlığı, Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının birkısım denetim elemanları, Meclis İçtüzüğünün 
105 inci maddesine istinaden komisyon çalışmalarında görevlendirilmiştir. 
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Komisyonun araştırma yaptığı alanın genişliği ve özelliği dikkate alınarak, vakıflar ve dernek
lerle ilgili olmak üzere, iki ayrı altkomisyon oluşturulmak suretiyle çalışmalar sürdürülmüştür. 

Kuruluş amacı doğrultusunda 16 kez toplantı yapan komisyonumuzca, İçtüzüğün 105 inci 
maddesinin verdiği yetki ve toplantı kararları çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren kamu vakıf 
ve derneklerinin faaliyetlerine ilişkin geniş bir çalışma başlatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde kurulu vakıf ve derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarına verdikleri desteğin boyutu ile 
kullandıkları kamu kaynağının miktarının tespiti için hazırlanan 6 sayfalık formlar, kamu kurumu 
bünyesinde kurulu bulunan 608 vakıf ve 600 dernekle ilgili olarak bakanlıklara, 81 il valiliğine ve 
üniversite rektörlüklerine gönderilmiştir. 

Komisyonumuzca örnekleme yöntemiyle seçilen Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Trabzon ve 
Erzurum İllerine bizzat gidilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, dernek ve vakıf temsil
cileriyle geniş katılımlı toplantılar düzenlenerek görüş alışverişinde bulunulmuş ve birkısım dernek 
ve vakıflarda mahallinde incelemeler ve araştırmalar yapılmıştır. 

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca komisyonumuza gönderilen vakıf ve derneklere ait in
celeme ve denetim raporları ile komisyon çalışmaları sırasında elde edilen her türlü bilgi ve belgeler 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Kapsamlı ve karmaşık bir yapıya sahip olan sorunlar ve bu alanda yapılması gerekli çalışmalar, 
mümkün olduğunca özet şekilde rapor muhtevasına kaydedilmiştir. 

Tüm bu çalışmaların amacı, sosyal ve ekonomik hayatımızda önemli bir yer tutan vakıf ve der
neklerin ayrıntılı bir tahlilinin yapılarak, bu tür kuruluşların kamuyla bağının gerekli olup ol
madığını, kullanılan kamu kaynaklarının boyutuna, vakıf ve derneklerce yürütülen ve mutlaka 
yapılmasının gerekli olduğu düşünülen kamu hizmetlerinin bütçe disiplini içerisinde yürütülüp 
yürütülemeyeceğine dair sağlıklı bir değerlendirme yapılması, ileride yapılacak yasal düzen
lemelere yol göstermesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş toplumlara baktığımızda, dört sektör toplumsal 
hayatımızda öne çıkmaktadır; kamu sektörü, özel sektör, vakıf, dernek ve odalardan oluşan üçüncü 
sektör, hane halkı ya da ailelerin oluşturduğu bir dördüncü sektör. Bunlardan vakıflar, özellikle Sel
çuklu ve Osmanlılar döneminde büyük atılımlar yapmış, farklı dinlere sahip kişilerin beraberce eşit 
sosyoekonomik şartlarda yaşamasını sağlamış ve eğitimden sağlığa tüm toplumsal hizmetleri insan
lara sunmuştur. Böylece, cumhuriyet öncesi dönemde devletin dışgüvenlik, içişleri ve adalet hiz
metleri dışındaki tüm kamu hizmetleri kurulan vakıflar eliyle yürütülmüş, altyapıdan şehirciliğe, 
çevreden sağlığa, eğitimden kültüre, ekonomiden ticarete tüm hizmetler vakıflara konu olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ise, Türk Medenî Kanunu hükümleri çerçevesinde "tesis" adı al
tında kurulmuş, 1967 yılına kadar 73 adet tesis vücuda getirilmiştir. Beklenen yararların sağ
lanamaması üzerine, 1967 yılında Türk Medenî Kanununda değişiklik yapılarak vakıf kurulması 
teşvik edilmiş, özellikle kamu hizmeti yükünün vakıflar eliyle hafifletilmesi amacıyla vakıflara ver
gi muafiyeti ve bazı kolaylıklar tanınmıştır. Gerek bu yasal düzenlemeler gerekse derneklerle ilgili 
yaptırımların ağırlaştırılması, ülke genelinde vakıf sayısının hızla artmasına sebep olmuştur. 

Derneklere gelince; demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan bu sivil toplum 
kuruluşları, devletin yapamadığı ya da yetişemediği alanlarda çok önemli bir açığı kapatmaya 
çalışan gönüllü kuruluşlar olmuşlardır. 

Kuzey İtalya'da gelişmiş ve gelişmemiş bölgeler arasında yapılan bir araştırmada, bazı bölgeler 
arasında inanç, kültür ve benzeri tüm şartların eşit olmasına rağmen, fert ile devlet arasındaki ör
gütlerin, derneklerin çok olduğu bölgelerin ileri, diğerlerinin ise daha geri durumda kaldığı tespit 
edilmiştir. Gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler ayırımında da durum bundan pek farklı değildir. 
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Sivil toplum örgütlerinde en büyük kitleyi dernekler oluşturmakta olup, kurulması en kolay olan 
sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. Vakfın, mal varlığına dayalı ve mal topluluğundan 
ibaret bir tüzelkişilik olmasına karşılık, dernek, bir kişi topluluğudur. Bu sebeple, en kısa tanımıyla 
vakıf "bir malın, kazanç elde etme dışında belli bir gayeye tahsisi" şeklinde ifade edilirken; dernek 
"birden fazla kişinin, kazanç elde etme dışında bir gaye için bir araya gelmeleri" şeklinde tanım
lanabilmektedir. Her iki tüzelkişilik türü de, hem bir temel hak hem de kişisel hayır duygularının, 
toplumun ve hatta insanlığın yararına seferber edilmesinin bir hukukî aracı durumundadırlar. 

Vakıf kavram ve kurumunun tarih içinde ortaya çıkışını ilk insanla başlatırsak, yanlış bir değer
lendirme yapmış olmayız. Bu konuyla ilgili, Mevlana, Mesnevi'sinde, insanların üretimde değil ama 
tüketimde eşit yaratıldığını beyanla şöyle diyor: "İnsan, ister kral olsun isterse hamal, her insanın 
bedeninin günlük kalori ihtiyacı aynıdır." Dolayısıyla, insanların sosyal statüsüne bakılmaksızın, as
lında her birisi tüketimde eşittir ve günlük 2 500 kaloriye muhtaçtırlar. Ama, eğer bir insan, ben zen
ginim diyerek, daha fazla kaloriyle besleneceğim diye, böyle bir iddiayla yola çıkarsa, 35'inden son
ra, çavdar ekmeği ile patates haşlamasına talim etmektedir. O yüzden, yine Mevlana, konuyla ilgili 
"Bir su bardağını ya da bir kâseyi okyanusa daldırırsanız ne kadar alır; kapasitesi kadar alır. Yani, 
bütün dünya bir insanın mülkiyetinde de olsa, bu dünyadan kullanacağı ne kadardır..." O yüzden, bir 
başka büyük düşünür de şöyle bir tespitte bulunuyor: Allah, insanlara, organları, belli bir ölçü, oran 
dahilinde vermiştir. Ne kadar görmeniz gerekiyorsa dünyayı, o kadar göz, ne kadar duymanız 
gerekiyorsa, o kadar kulak vermiştir; ama, gözünüzden daha fazla görmek niyetiyle, eğer, mikroskop
la dünyaya bakarsanız, elinizi bile bedeninizden ayırıp, koparıp atmanız gerekebilir; çünkü, üzerinde 
oynayan mikropları görürsünüz. Demek ki, gözden fazla görmek de yanlış, eksik görmek de yanlış. 

Kulaklarınız kadar duymanız gerekir. Casus kulağıyla dünyayı dinleyecek olursanız, duvarın 
arkasında size küfreden bir insanın küfrünü duya duya, huzurlu bir şekilde yaşama imkânınız kal
maz; ama, bunu söylerken, esas, ifade ettiği bir realite var; o da şudur: Allah, insana koskocaman 
bir vücut; ama, ufacık bir ağız vermiştir. Bunun iki anlamı var; bir, insanlar vücudu kadar düşün
meli, ağzı kadar konuşmalı; bu oranın esas anlamı budur. İkinci bir anlamı da, esas, bu vakıf kav
ramının ortaya çıkması açısından çok önemli; o da şudur: İnsana kocaman bir vücut vermiş Allah; 
ama, ufacık bir tüketici organ vermiş, o da ağız. Eğer ses sanatkârı değilseniz, mevlithan değilseniz, 
gırtlağınızla üretim yapamıyorsanız, bu ağız, tüketime yarayan bir ağız. O yüzden, insanlar, vücudu 
kadar üretmeli; ama, ağzı kadar tüketen bir yapıyı mutlaka korumalıdır kişisel olarak. O yüzden, 
vakıf kavramının ortaya çıkmasının, esas, arkasındaki gerçek, insanın bu yaradılışındaki özellikten 
kaynaklanıyor. Her insanın, geliri giderinden fazla olunca, her insanın, üretimi tüketimden az olun
ca, insanlar, aynı özelliklerle yaratılan oğlunu ya da torununu düşünme konumuna düşmeden, artan 
gelirini ya da tüketiminden artan üretimini, toplumsal bir yarayı sarmak üzere, Allah'ın mülküne 
adayarak, kamuya mal etmektedir; vakıf, esasında budur. O yüzden, belki de bugün, toplumsal san
cılarımızın arkasında, bir tüketim çılgınlığına doğru hızla itilen toplumumuzda, esas, sosyal sarsın
tıların sebebinin, bu doyumsuz ve sınırsız bir tüketime doğru toplumumuzun teşvik edilmesi yatıyor 
diye değerlendiriyorum ben. 

Dolayısıyla, Osmanlı ve Selçuklular döneminde, gerçekten, artan gelirini, insanlar, toplumsal 
bir yaranın sarılmasına tahsiste kullanmış; bugün, parti kurmak isteyen insanlar, hemen, toplumda, 
siyasî yelpazede nasıl yer arıyorlarsa; yani, bu partiyi biz merkezde mi kuralım, merkeze mi 
dayayalım, yoksa ortanın sağında mı olsun, solunda mı olsun ya da marjinal uçlarda mı bir parti 
kuralım diye toplumsal tabanda, toplumsal yelpazede yer ararken; ama, Osmanlı ve Selçuklularda, 
gerçekten, üretimi tüketiminden fazla olan insanlar toplumsal yaraların sarılmasına yönelik sosyal 
sahalarda yer aramışlar; hayvanların ihtiyacından tutun, insanların tüm ihtiyaçlarına varıncaya 
kadar. Toplumun, hemen hemen, bütün dul, öksüz, güçsüz, yetim, yaşlı ve kimsesizleri, vakıflar 
eliyle, esas vakıfların sosyal kanadı altında barındırılmış ve bir şefkat yorganı gibi, vakıflar, top
lumun her kesimini kendi bünyesinde barındırarak onlara aile sıcaklığı sunmuş birer müessesedir. 
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Gerçek vakıf sisteminde vakıflar, tabiî, vakfiyelerine göre belirleniyor ve Osmanlı ve Selçuk
lularda gaye maddesinde belirtilen gayelerin tahakkuku için, gerçekleşebilmesi için yeterli menkul 
ya da malvarlığı tahsis edemeyen vakıflar tüzelkişilik kazanamıyorlar; ama, günümüzde tabiî, 
vakıflar, bakıyorsunuz, sembolik bir sermayeyle kuruluyor; sonra, onların senetlerinde ya da tüzük
lerinde sıraladıkları gayelere baktığınız zaman, o tahsis edilen sermaye ile bu gayelerin bir mad
desinin dörtte l'ini bile hayata geçirmek mümkün değil. O yüzden, bu anlamda, gerçekten, vakıf
ların kuruluşunun, aynen tarihte olduğu gibi, gayesini tahakkuk ettirebilecek bir menkul ve gay
rimenkul malvarlığı tahsis ediliyorsa eğer, o vakıf tüzelkişilik kazanmalı; aksine, sembolik rakam
larla kurulan vakıflar, işte günümüzde olduğu gibi, sonra toplumun sırtına yük haline gelmektedir. 

5072 sayılı Kanun, gerçekten hükümetin çıkardığı yüzakı kanunlardan birisi. Anayasamızda, 
kanunlar, harçlar ve resimler kanunla konulur denilmesine rağmen, bu vakıf ve dernekler öylesine 
keyfî kullanılmaya başlanmış ki, bunların başında bulunan kamu kurum ve kuruluşunun yöneticileri 
istedikleri kadar, istedikleri şekilde, güya sundukları hizmetin bedeli diye, milletten zoraki bağış adı 
altında, adı konulmadık bir haraca yönelmiştir. O yüzden bunların önüne geçmenin yolu, esasında, 
vakfın gayesi ortaya konulurken bu gayenin gerçekleşmesi için tahsis edilen menkul ya da gay
rimenkul malvarlığının gayeyi gerçekleştirebilecek bir miktarda olması önemli bir tedbirdir diye 
düşünüyorum. 

Kamu hizmetlerini yeterli, yaygın ve kaliteli olarak topluma sunabilmek, ödenek yetersizliği 
nedeniyle ihtiyaç duyulan kaynak sorununu aşabilmek, ihale mevzuatında yer alan katı hükümlerin 
dışına çıkarak daha kolay harcama yapabilmek gibi amaçlarla, hemen hemen her kamu kurum ve 
kuruluşunun bünyesinde veya bunlarla bir şekilde ilişkili olarak, genellikle ilgili kurum ve kuruluş
ların yöneticileri tarafından ya da talimatları doğrultusunda, vakıf veya dernek ya da her ikisi bir
den kurulmuştur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan 
vakıf ve derneklerin sayıları zaman içerisinde hızla artmış ve bu alanda yaklaşık 20 OOO'den fazla 
dernek ve 600'den fazla kamuya hizmet niyetiyle kurulmuş vakıflar ortaya çıkmıştır. 

Her temel hak ve özgürlük gibi, dernek ve vakıf kurma temel haklarının da anayasal ve yasal 
sınırlar çerçevesinde amacına uygun olarak kullanılmaları gerekmektedir; ancak, bu vakıf ve der
nekler başlangıçta anılan amaçlara uygun olarak hareket ederlerken, zamanla, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca sunulan hizmetlerle ilişkili olarak, hizmetten yararlanan vatandaşlardan, hiçbir yasal 
dayanağı olmaksızın, kamu gücü ve baskısı kullanılarak bağış adı altında kurum veya kuruluş bün
yesindeki dernek veya vakfa para alındığı; diğer taraftan, bu dernek ve vakıflarca kurulan ticarî iş
letmeler eliyle, kurum içerisinde veya müştemilatında ya da tahsisli kamu taşınmazlarında devlete 
ait bina, araç ve gereçler ücretsiz veya sembolik ücretlerle kullanılarak yürütülen ticarî faaliyetler
den gelir elde edildiği; bu şekilde elde edilen dernek ve vakıf gelirleri, genel itibariyle ilgili kurum 
veya kuruluşların hizmetlerine destek amacıyla kullanılmakla birlikte, dernek ve vakıfların kamu 
ihale mevzuatı hükümlerine tabi olmamaları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticilerince, dernek veya vakıf parasından yapılan veya yaptırılan lüks mefruşat alımları, temsil 
ve ağırlama giderleri, ihtiyaçtan fazla keyfî personel istihdamı, taşıt veya demirbaş malzeme alım
ları, kurum personeline yapılan aynî ve nakdî yardım ödemeleri ve bazen de özel harcamalarda kul
lanılmakta olduğu, özellikle bazı vakıfların üyelerine hatırı sayılır miktarlarda emekli aylığı verme 
noktasına geldiği gözlemlenmiştir. 

Kamu vakıf ve derneklerinde sahip olunan kaynaklar bütçe dışında kaldığı gibi, bu vakıf ve 
derneklerin bazılarında şeffaf ve katılımcı bir yönetim ile yönetimden bağımsız içdenetim organ
larının bulunmaması nedeniyle, bu kuruluşların sahip oldukları kaynaklar, zamanla amaçdışı kul
lanımlara ve suiistimallere açık hale gelmiştir. Vakıf ve dernekleri denetleyen kurumlarca, çeşitli 
sebeplerle, bunların etkin denetlenemediği de bilinen bir husustur. 
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Tüm bu olumsuzluklar ve uygulamalarla ilgili olarak, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
kamu görevlilerinin kurmuş oldukları vakıfların kamu hizmetlerinin sunumunda devreye girmesinin 
önüne geçilmesi amacıyla, kamu kaynağı aktarılan vakıf ve derneklerin tasfiyesi öngörülmüştür. 

59 uncu hükümetin acil eylem planında da kamu dernek ve vakıflarının tamamen kaldırılacağı, 
buradan sağlanan gelirler arasında devamında yarar görülenlerin muhafaza edileceği ve bu gelir
lerin ilgili kurum için özel gelir ve ödenek kaydedileceği öngörülmektedir. 

Yüksek ciroları, giderek şişen personel sayısı, her alana yayılan faaliyetleri, yönetim ve 
denetimlerindeki şaibeleriyle oluşturdukları sorunlar ve farklı hukukî durumları nedeniyle kamu 
bünyesindeki bu tip malî yapılanmalardan doğan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve özellikle sos
yal hukuk devleti ilkesi gereği, vatandaşın bağış yapmaya zorlanmasını önlemek gayesiyle, komis
yonumuz henüz çalışmalarına başlamadan önce, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Yüce Meclisimizce kabul edilerek 29.1.2004 tarihinde yürür
lüğe konulmuştur. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda kamu vakıf ve derneklerinin 
2003 yılı rakamlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği desteğin yaklaşık 5 katrilyon olduğu, 
kanunun yürürlük tarihinden sonra dernek ve vakıfların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği 
bu desteğin kaldırılmasından doğan boşluğun doldurulamadığı, ödenek yetersizliğinin telafisi için 
kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından vatandaşlardan çeşitli isimler altında ve gay-
riresmî olarak para alınmaya devam edildiği, bu kanunun yürürlüğünden önceki dönemde dernek ve 
vakıilarca kamu gücü kullanılarak elde edilen birikimlerin kurum dışına çıkarıldığı ve kamuya 
dönüşünün sağlanamadığı, birçok dernek ve vakıfta 5072 sayılı Kanuna henüz uyum sağlanamamış 
olduğu, bu kanunun çıkarılmasına esas teşkil eden problemlerin yer yer devam ettiği ve dolayısıy
la bu noktada maksadın hâsıl olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, komisyonumuzca, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu vakıf, dernek ve 
yardımlaşma sandıklarının ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorunları ve çözüm önerilerinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayalım Sayın Gündüz; süreniz doldu. 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) -... neler olacağı konusu bu bilgiler ışığında değerlendirilmiş ve 

aşağıda belirtilen alternatifli önerilerde bulunulmuştur. 
Kamu vakıf ve dernekleriyle ilgili temel öneriler: 
- Kamu vakfı ve derneğinin kanunla tanımının mutlaka yapılması. 
- Bazı kamu hizmetlerinin sivil toplum kuruluşlarınca görülebilmesini sağlamak ve sunulan 

hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak için sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini kolaylaş
tırıcı ve destekleyici önlemlerin alınması. 

- Dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları katkılar tutarında bir meblağın 
ilgili kurum ve kuruluşun bütçesine ödenek olarak konulması ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması. 

- Özel ödenek hesabının uygulamaya konulması, kamunun verdiği hizmet bedelleri Maliye 
Bakanlığınca belirlenerek kurumca bütçe disiplini dahilinde tahsil edilmesi ve kamu kurumunun ih
tiyaçlarına harcanması, özel gelirlerden yıl sonunda harcanamayan tutarların ise ertesi yıla devren 
gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmesi. 

Kamu vakıf ve derneklerinin tasfiyesine gelince: 
- Kanunla kurulu vakıf ve dernekler dışındaki tüm kamu vakıf ve derneklerinin tasfiye edilmesi 

için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. 

- 2 6 4 -



T.B.M.M. B:58 15 .2 .2005 0 : 2 

-Bunun yanında, kamu hizmeti açısından bulunmasına gerek duyulan vakıf ve derneklerin özel 
kanunla kurulması. 

-5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği gün itibariyle kamu kurumlarının bünyesinde kurulu 
bulunan vakıf ve derneklerin envanterinde bulunan büro malzemesi ve mefruşat hariç tüm cihaz ve 
nakdî kıymetlerin, bünyesinde bulundukları kamu kuruluşuna devredilmesi. 

-İlgili dernek ve vakıf tarafından 5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru 
üç yıl fasılasız olarak istihdam edilen kişilerin, ilgili kamu kuruluşunun talebi halinde bu kuruluş
larda istihdamına imkân tanınması. 

-Personel vakıfları kurulmasının mutlaka engellenmesi ve halen kurulu olan vakıflarda mal 
varlığının ilgili kuruma veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikalinin sağlanarak bu vakıfların tas
fiyelerinin sağlanması. 

Sayın Başkanım, izninizle, bu araştırma komisyonumuzun çalışma süresi içerisinde esas kar
şılaştığımız, Yüce Meclisin dikkatlerine sunmak istediğim bazı önemli meseleleri arz edip, söz
lerimi hemen tamamlayacağım. 

Tabiî, bir, Medenî Kanunun verilerine göre, 903 sayılı Kanunla kurulan vakıflar var; bir de, 
Türk Ticaret Kanununun 468 inci maddesine göre, çalıştırılanlara ve istihdam edilenlere yardım 
vakıfları kurulmasına yönelik kanun maddesine göre kurulan vakıflar var. Ayrıca, Sosyal Sigortalar 
Kanununun 20 nci maddesine göre kurulan sigorta vakıflarının, kurumu destekleme yanında, per
sonel ve yardımlaşma vakıflarının kurulması da bu kanunlara müsteniden kurulmuş. İster Baş
bakanlık Teftiş Kurulunun ister Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun, Maliye Bakan
lığının ve Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin yaptıkları denetimlerde, en fazla suiistimalin, 
bu personel dayanışmasına yönelik vakıflarda olduğu özellikle tespit edilmiştir. Türk Ticaret 
Kanunun 468 inci maddesi gereği kamudan kaynak aktarılan bu vakıflara -kendileri de güya sem
bolik aidatlar ödeyerek- büyük imkânlar oluşturulmuş ve bu imkânlarla, gerçekten trilyonlara varan 
emekli ikramiyeleri, milyarlara varan emekli maaşları üyelerine tahsis edilmiştir. Bu yüzden, yine 
bu denetim kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmelerde, özellikle bu vakıf ve dernekler tarafından 
kendilerine tahsis edilen kamu taşınmazlarının kullanılmasında çok büyük suiistimallerin olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu yüzden, komisyonumuzun, ben özellikle, her birisine ayrı ayrı... Komis
yonumuzda çalışan gerek iktidar gerek muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız, muhalefet şerhi 
olmadan, siyasî önyargılarını bir tarafa bırakarak, olması gereken neyse o konuyla ilgili bu raporu 
düzenlemiştir. 

Burada, bu kamu taşınmazlarının tahsisiyle ilgili bu Meclisimizde bir araştırma komisyonunun 
kurulması ve bu tahsislerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı, eğer amacına aykırı kullanılıyorsa mut
laka ilgililerin buna müdahalesine zemin hazırlanması; Türk Ticaret Kanununun 468 inci maddesine 
dayanılarak kurulan vakıfların personele yönelik yardımlaşma konusunun mutlaka engellenmesi. 

Yine, bir diğer önemli konu da şudur: Vakıflar tarafından kurulan iktisadî işletmelerin hiçbirisi, 
bugün, maalesef, denetlenememektedir. Konuyla ilgili ortada hiçbir yetkili kurum ya da kuruluş 
yoktur. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri sadece vakıf mevzuatı açısından, Maliye müfettişleri 
sadece vergi mevzuatı açısından bu şirketlere yaklaşmakta; halbuki, en büyük usulsüzlük, en büyük 
yolsuzluk vakıflar tarafından kurulan bu iktisadî işletmelerde yaşanmaktadır. Bunların da 
denetimiyle ilgili -yine, komisyon olarak raporumuzda da arz ettik sizlere- biz de böyle bir kanun 
teklifi hazırladık; yasalaştığı takdirde, bu boşluk da böylece ortadan kaldırılmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, daha söyleyeceğim şeyler var; ama, ben, sözlerimi burada nok
talıyorum. Dolayısıyla, hem iktidardan hem muhalefet partisinden konuyla ilgili önerge veren, baş
ta Uğur Neşşar ve Azmi Ateş beyler olmak üzere, bütün imza sahibi milletvekillerine, bu çalış
mamız boyunca bize her türlü desteği veren Meclis Başkanımıza. Başbakanımıza ve muhalefet par
timizin Değerli Genel Başkanına, yine komisyonumuzda görev alarak fedakârane çalışan, gerçek-
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ten muhalefet şerhsiz böyle bir raporun ortaya çıkmasına sebep olan üye arkadaşlarıma huzur
larınızda tek tek teşekkür ediyor, hepinize en kalbî selam ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik. 
Buyurun Sayın Çelik. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 

Meclisince kurulmuş bulunan kamu vakıf ve derneklerinin durumlarının araştırılmasına yönelik bir 
araştırma komisyonunda ben de görev aldım ve bu konuda şahsım adına konuşmak istiyorum. 

Bu çalışmamızda birkaç ile gittik. Bu illerde kamu vakıf ve derneklerinde yönetici olarak 
çalışanlara, çevrede bunlardan istifade eden halkımıza, kamu kuruluşlarının yöneticilerine bazı 
sorular sorduk, onların durumlarını inceledik ve gördük ki, bu kamu kurum ve kuruluşlarında 
bulunan vakıf ve derneklerde, belki hissedemediğimiz bazı sorunlar var. Her ne kadar 5072 sayılı 
Yasa bir düzenleme getiriyor olsa da, netice itibariyle baktığımızda, olumlu yahut olumsuz, iyi ve 
kötü örneklerini ben şahsen yaşadım ve bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 

ünce şundan başlamak istiyorum: Dernek ve vakfın doğru tanımlanması gerekir. Dernek, ilmî 
bir faaliyette, meslekî bir faaliyette, faydaya yönelik, fikir birlikteliği, amaç birlikteliği oluşturul
muş teşkilatlar, oluşumlar; ancak, vakfa baktığımızda, vakfın belli bir sermayesi olup, yine sivil 
vatandaşlarca kurulan; ama, bir sermaye olarak kurulan, örneğin sokakta yatıp kalkanlar için, evi 
olmayanlar için, belki sokak çocukları için, bir varlıklı ailenin, ben, şu evimi, şu binamı, sokakta 
yatıp kalkan insanların barınması için, diğer dükkânımı da, bunun içerisindeki insanların ihtiyaç
larının karşılanması için vakfediyorum; bundan daha başka maksatla kullanılamaz demesi, bir ser
maye ortaya koyması, bu sermaye akışının ve devamlılığının ortaya konmasıyla sağlanmış oluyor 
zaten. Dolayısıyla, Ahmet'ten Mehmet'ten ayrı bir para toplamayla -ister gönüllü ister gönülsüz- bir 
faaliyet önerilmiyor. Kişi, kendisi, oluşturmakta olduğu bu faaliyette görevli, bir gönüllü hizmete 
soyunmuş oluyor. Şimdi, buna biz vakıf diyoruz; ancak, burada sözü edilen vakıfları, bugün konuş
tuğumuz dernek ve vakıfları, bunları değil, kamu bünyesinde kurulmuş, örneğin Polis Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfı, örneğin filan hastaneyi geliştirme vakfı, filan okulu iyileştirme vakfı gibi veya 
derneği gibi isimlerle anıyoruz. 

Şimdi, burada, bu anayasal hakkın kamunun kendi kendini idare edememesi durumunda dev
reye giriyor olmasını düşünürsek, böyle bir şeyi düşünmemiz doğru olmaz. Kamu kuruluşu kendi 
kendine ayakta durmalıdır, kamu kuruluşuna yapılacak olan destek bütçeden ayrılmalıdır; ama, eğer 
acil ödenek diyebileceğimiz, bir okulun -ki, buna ait, okullar için bir düzenleme yapıldı, okul aile 
birlikleriyle bir düzenleme getirdik- bir hastanenin, bir kamu kuruluşunun aniden ihtiyaç duyduğu... 
Cam kırığı olabilir, bir alet, cihaz veya kırtasiye gideri olabilir, bir anda ihtiyaç duyulmuştur; bun
ların karşılanabilmesi için, kamu yöneticisinin elinde, bir inisiyatif kullanabilir miktar bulundur
mamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu yoksa, vakıf da lazım, dernek de lazım gelmektedir; çün
kü, oradaki o hizmetin görülmesi şarttır. Eğer bu görülmeyecek ise, o zaman, zaten işler aksıyor ki, 
gördüğüm kadarıyla, benim, ziyaretlerimde izlediğimi söyleyeyim: Bir hastanede otopark var, bu 
otoparktan girişte 1 000 000 veya 2 000 000, neyse bir para tahsil ediyoruz diyoruz; ama, benim 
gördüğüm yerlerde otopark kullanılmıyor bu sefer, istediği gibi arabasını park ediyor, çapraz da 
park ediyor, düzgün de park ediyor; otlak olmuş, kimisinde belki top oynanıyor. Yani, orası düzen
li de kullanılamıyor, burada da bir sorun var. Dolayısıyla, illâ, kamu vakıfları olmayacak şeklindeki 
bir yaklaşımdan ziyade, amaç önemli. Niçin kurduk?.. Yani, para vermeye gücü olmayan bir 
adamın, muayene olmaya gücü olmayan bir adamın zorla, bağış diye ifade ettiğimiz bir parayı verip 
de içeri girmesi, muayene olması, arabasını park etmesi gibi, gereksiz ve yasal olmayan işleri yap
masına, şahsen karşıyım ve bunların olmamasını istiyorum; ancak, buraların düzensiz bir şekilde 
kalmasına da, şahsen, gönlüm razı değil. Kötü örnekler, iyi örnekler demiştim; bir tane örnek ver-
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mek istiyorum ben. Örneğin, bir kütüphane düşünün. Bu kütüphanede bir şey okumaya gitti bir öğ
renci, birisi. Eğer, burada bir fotokopi makinesi çalışmıyorsa; eğer, biz, evladımıza, orada "git, bu 
fotokopiyi... Kitabı veremeyiz dışarı" diyorsak -çocuk ödev yapacak- bu çocuk buradan nasıl is
tifade edecek? Fotokopi çekilmesi lazım. O zaman, kurum içerisinde ya bu hizmetin doğrudan 
görülebilir hale getirilmesi yahut da bu hizmetin görülebilmesi için, bunun yerine, işte, bu tür vakıf 
ve derneklerin ikame edilmesi gerekiyor. "Baştan başa bunlar kötü, baştan başa bunlar da iyi" diye 
ifade edeceğimiz durum elbette yok. Onun için, çok dikkatli, tekrardan, belki, yasal düzenlemelerin 
ele alınmasının zorunluluğunu ben şahsen görüyorum; ama, kötü örneklere de baktığımız zaman, iş
te bir kamu kuruluşundan, bir yerden bir yere bir belge gidecek, fakslanacak; bir belge için, belki 
bir faksın bedelinin 10 katı bir değer talep etmemiz bu insanı da canından bezdiriyor. Dolayısıyla, 
bunlar artarak geliştiğinde, toplum içerisinde bu kötü örnekler, kamu vakıf ve dernekleri aleyhinde 
de bir tutum oluşmasını elbette sağladı ve buradaki yaptığımız da zaten bunların niçin olduğu ve 
nasıl düzenlenmesi gerektiğidir. 

Yine, buraya baktığımızda, bizim, 5072 sayılı Yasayla getirdiğimiz birtakım düzenlemeler var; 
ama, bu düzenlemelerde ben şahsen şunları görüyorum: 5072 sayılı Yasa diyor ki: "İsmini kul
lanamaz -bunları konuştuk biz, gittiğimiz yerlerde de gördük- kamu vakıf ve binalarını kul
lanamaz." Doğru bunlar. Peki, şimdi ne yapılmış; şimdi, şunu görüyoruz: Kamu vakıf ve binaların
dan yerini çekmiş büyük kısmı. Biraz, bir süre uzatıldı, 2005 Aralığına kadar uzatıldı süre; ama, 
çekmiş derneği, derneğin yerini de başka yere taşımış veya vakfın yerini başka yere taşımış; ancak, 
efendim, beş yıldır, on yıldır, yirmi yıldır, elli yıldır, neyse, bugüne kadarki bütün birikimleri bir 
kişinin veya kişilerin inisiyatifine kalmış, adını da kendileri belirlemişler, faaliyetini de kendileri 
belirler hale gelmişler. Dolayısıyla, kamu vakıf ve derneklerinde yeniden bir başlangıç yapılması, 
bunların disiplin altında yürütülmesi, devletin, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
ödeneği vermesi, acil harcama kapsamında bir ayrı ödenek tahsisi mümkündür diye düşünüyorum 
veya bunlara düzenleme getirilmesi, eğer bunlar mümkün olursa da kamu vakıf ve derneklerine 
gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer, illâ böyle bir şeye gerek duyulursa, o zaman, yasanın 
öngördüğü şekilde dışarıda herhangi birisi dernek veya vakıf kurar, bedelini de öder, kirasını da 
öder, masrafını da yapar, hizmete katkım olsun diye bu isimleri kullanabilir. 

Bir de, yetki kargaşası doğuruyor. Özellikle, ben, buna üniversitelerden örnek vermek is
tiyorum, çok güzel örneklerini şahsen gördük gittiğimiz yerlerde. Çok nitelikli hizmet alınan 
kurumlar da var; ama, zaman zaman şu oluyor: Kamu vakıf ve dernekleri, zaman zaman kamu 
kuruluşlarını yönetir duruma geliyorlar; yani, etki ediyorlar onlara, onların üzerinde, para ve gelir 
olduğu için, tasarruf yetkisi kullanıyorlar. Dolayısıyla, bu da, kamu erkini de biraz zedeler duruma 
geliyor. Bundan dolayı, olması gereken konu, birbirlerinden tamamen ayrıştırma, gelirlerini, gider
lerini, şartlarını yeniden düzenleme ve kamu vakıf ve dernekleriyle ilgili toplumun alması gereken 
hizmetlerin aksamadan yürütülmesini de temin etmektir. Üçüncü sektör dediğimiz vakıf ve dernek
lerin de, ülkemizde, hiç sekteye uğramadan, artarak, daha da fazla artarak; ama, kamuda değil, özel
de, özel sektörde, kişiler bazında, topluluklar bazında artırılmasını sağlamak ve hizmetlerin verim
li şekilde yürütülmesini temin etmektir. Burada halkımızın mutluluğu esastır, burada insanların 
sıkıntılarının giderilmesi esastır. Bu anlayış içerisinde yapacağımız her türlü katkı milletimize bir 
hizmet olacaktır. Ben, bu anlamda, bu komisyonda yaptığım görevden dolayı mutluyum. Benimle 
beraber görev yapmış arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bize görev veren Meclisimize de saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkürlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin. 
Buyurun Sayın Şahin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, söz talebim vardı. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ben
den sonra konuşabilir. 

BAŞKAN - Size, Sayın Bakandan sonra söz vereceğim Vedat Bey. 
Hükümetin, istediği an, istediği sırada söz isteme hakkı var; tam bu sırada söz istediler sizden 

önce. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan dernek ve vakıfların faaliyetleri, bu 

faaliyetlerin yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüyle ilgili önerileri ortaya koymak 
üzere kurulan araştırma komisyonunun raporu üzerinde genel görüşme yapıyoruz. 

Önce, 302 sayfadan oluşan bu araştırma komisyonu raporu sebebiyle, Komisyonun Değerli 
Başkanına ve 11 üyesine Bakanlığım adına ve Hükümetim adına cidden teşekkür ediyorum ve tabiî, 
böyle bir komisyonun kurulmasına zemin hazırlayan önergelerin sahibi arkadaşlarımıza, başta 
Sayın Neşşar'a ve Sayın Ateş'e ve imza sahibi arkadaşlarıma da teşekkürlerimi ve takdirlerimi 
sunuyorum. 

Son derece kapsamlı, mümkün olduğu kadar objektif bir rapor hazırlandığını gördüm. Raporu 
okudum, vakıflardan sorumlu da olmam dolayısıyla, son derece istifade ettiğimi söyleyebilirim. 

Rapor, önce, 5072 sayılı Kanun gerekçesinde de ifade edildiği gibi, vakıfların ve derneklerin 
toplumumuz için ne kadar önemli olduğunu ısrarla vurgulamakta, devletin yapması gereken bir
takım hizmetlerin, vatandaşlarımızın kurmuş olduğu vakıflar ve dernekler eliyle yapılmasının top
luma ve insanımıza ne gibi faydalar sağladığını açıkça ortaya koymaktadır; bu konuda söz alan ar
kadaşlarımız da bu gerçeği birkaç kez altını çizerek vurgulama ihtiyacını hissettiler. 

Değerli arkadaşlarım, 80 000'e yakın, ülkemizde dernek var; bunlardan -biraz önce de ifade 
edildi- 20 000 kadarı kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunuyorlar. 

Ayrıca, Medenî Kanuna göre kurulmuş 4 518 vakıf var. Bu vakıflardan 608 tanesi de, kamu 
kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışıyorlar. 

Bu raporda da ifade edildiği gibi, vakıf sayısında ortaya çıkan hızlı artışla birlikte, zamanla, 
vakıf kurumunda da sapmalar ortaya çıktığı açıkça vurgulanıyor. Rapor, ayrıca, kamu vakıfları 
dediğimiz bu vakıf ve derneklerle ilgili üçlü bir ayırımı da içerisinde yapmış -ki, daha önceki çalış
malarda böyle bir ayırımı ben kişisel olarak görmemiştim, o bakımdan, komisyon üyesi arkadaş
larıma bir kez daha teşekkür ediyorum- geleneksel vakıf anlayışında önemli bir sapma, kamu 
kurumlarını destekleme vakıflarıdır diyerek, kamu kurumlarını destekleme vakıfları diye, bir, vak
fı ayırıyor, ayrıca, kurumu destekleme vakıfları yanında, her kurum içerisinde personel yardımlaş
ma ve dayanışma vakıflarının da kurulmuş olmasını ifade etmek suretiyle, ikinci bir vakıf ayırımı 
da yaparak, personel yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına dikkati çekiyor ve ayrıca, karma amaç
lı vakıflardan da bahsediyor -ki, bu da, kamu vakıfları içerisinde en sorunlusu olarak dile getirilmiş-
hem kurumu hem de personeli desteklemek amacıyla kurulan vakıflardan bahsediyor. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan dernek ve 
vakıfların yol açtığı sorunlar, bizim Hükümetimiz döneminde veya 22 nci Parlamento Döneminde 
gündeme gelmiş şeyler değil. Bu, bundan aşağı yukarı belki on yıl önceden beri, hep, hükümetlerin, 
hatta, Parlamentonun gündeminde olmuş. Bu raporda da var. İlk kez 1997 yılında, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bir tebliği var. Bu vakıfların ve derneklerin, kamu hizmeti alırken vatandaştan zorla 
bağış almalarının önünü kesmek için bir tebliğ yayımlanmış; ama, bu tebliğ, uygulamada beklenen 
sonucu doğurmamış. Bir sene sonra, 1998 yılında, bir genelge görüyoruz. Bu genelge de, bu tebliğin 
ortaya koyduğu hususları tekrar etmiş ve kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki vakıfların kamu 
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hizmeti karşılığı vatandaşlardan zorla bağış almaması ve kamu kurum ve kuruluşlardan bu vakıflara 
kaynak aktarımı yapılmamasını istemiş olmasına rağmen uygulamada bunun da fazla etkisi olmamış. 
Hatta, 2002 yılında Türk Medenî Kanununda bir değişiklik yapılıyor ve burada "vakıflarda üye ol
maz" denmek suretiyle -gerekçeye baktığımızda onu da görüyoruz- bu vakıfların, bir noktada, 
kuruluşunun önüne geçilmek istenmiş; ama, bu furya böyle devam etmiş. İşte, biz, Hükümet olarak 
işbaşına geldiğimizde, hükümet programımıza da almıştık; bu alanda mutlaka bir düzenleme 
yapacaktık. Ayrıca, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da, özellikle, kamu vakıflarıyla ilgili bir 
düzenleme yapılması ayrıca vurgulanmış. İşte, bunun sonucu olarak, Hükümet olarak bir kanun 
tasarısını, biliyorsunuz, önünüze getirdik; iktidar-muhalefet işbirliğiyle, 5072 sayılı Yasayı çıkardık. 

Bu rapor, tabiî, bu kanunu da, uygulaması bakımından incelemiş, önemli tespitlerde bulunuyor. 
Bu çıkan ve hâlâ yürürlükte bulunan 5072 sayılı Kanunun getirdiği ilkeleri şu şekilde ifade ediyor: 
"Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz; bu kurum ve kuruluşların hiz
met binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kul
lanamaz." Evet, bu yasa bunları öngörüyordu. "Dernek ve vakıflar kumu kurum ve kuruluşlarının 
sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzelkişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri ad
lar altında herhangi bir karşılık alamaz". Evet, yasa bunları öngörüyordu. "Kamu hizmetlerinde kul
lanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıf
lardan temin edilmesi istenemez. Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf or
ganlarında görev alamaz. Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri 
nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. Dernek ve 
vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım 
veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, 
kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz." Yine, 
ihaleyle ilgili başka düzenlemeler de vardı. 

Şimdi, kurulan Komisyon, 5072 sayılı bu Kanun, acaba, uygulamada beklenen sonuçları ver
miş mi vermemiş mi diye de bir inceleme yapma ihtiyacını hissetmiş; ben de bunu büyük bir dik
katle okuma ihtiyacını hissettim. Şöyle diyor: "İncelenen dernek ve vakıfların genel olarak kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait araç ve gereçleri kullanmadıkları tespitleri yapılmıştır." Demek ki, bu 
yasa yürürlüğe girdikten sonra, o şikâyetçi olduğumuz sorunların önemli bir bölümünün ortadan 
kaldırıldığını Komisyon da tespit etmiş; "araç ve gereçlerini kullanmadıklarını tespit ettik" diyor. 
Başka?.. "5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra ise zorunlu bağış toplanmasına ekseriyetle son 
verdikleri, ancak birçok vakıf ve derneğin, iktisadî işletmelerinin -Sayın Gündüz, biraz önce bunun 
üzerinde özenle durdu- kamu kurum veya kuruluşunun müştemilatı içerisinde bulunan kantin, 
otopark, fotokopi çekimi, galoş satışı gibi ticarî faaliyetleri nedeniyle, bu faaliyetlerden gelir elde 
etmeyi sürdürdükleri görülmüştür." Bu, kuşkusuz, uygulayıcılar bakımından önemli bir uyarıdır: 
bunun altını özenle çizmek durumundayız. 

Ayrıca, yine, komisyon, raporunda "incelenen dernek ve vakıflarda, kamu hizmetlerinden 
yararlanan vatandaşların bu hizmetlerden yararlandıkları sırada ihtiyaç duyulan araç, gereç, evrak. 
form ve benzeri malzemenin bu dernek ve vakıflardan temin ettirildiğine ilişkin bir tespitte bulunul
mamıştır" diyor. Bunu da fevkalade önemsiyorum. 

Ayrıca "kamu görevlilerinin, 5072 sayılı Kanun öncesinde genellikle vakıf organlarında görev 
unvanları ile yer almakta iken, anılan kanunun yayımından sonra kamu görevlilerinin vakıf organ
larında görev unvanlarını kullanmaksı/.ın yer almaları hususunda senet değişikliklerini yapmaya 
başladıkları anlaşılmıştır" diyor. 

Ancak, burada kısa bir açıklama yapma ihtiyacını hissediyorum, en azından, sizleri ve 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bir hatırlatma yapmak için. 5072 sayılı Yasa çıktıktan sonra, 
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esasa müessir olmayan üç değişiklik yapma ihtiyacını hissettik. Nitekim, burada, çeşitli kanunlarda 
değişiklik öngören yasalar görüşülürken bu kanunda da bazı değişiklikler yapmıştık. Bunlardan bir 
tanesi, vakıflar, senetlerini altı aylık süre içerisinde yeni duruma uyarlayacaklardı. Bu altı aylık 
süre, bu değişiklikler yargıda yapıldığı için kâfi gelmemişti, birtakım sorunlar olmuştu. Biz, bu 
süreyi, bu yılın, yani, 2005 yılının sonuna kadar uzatmıştık, böyle bir değişiklik yaptık. 

Ayrıca, unvan kullanma, yani, bir kamu kurum ve kuruluşunda bulunan kamu görevlisinin bir 
vakıfta ücret almaksızın görev yapmasını, zaten bu yasa yasaklamıyor. O kişinin unvanını kullanıp 
kullanmamasının, bizim üstünde durduğumuz hususlarla pek doğrudan ilgisi olmadığını tespit ettik; 
yani, unvanını kullansa da kullanmasa da o kişinin ne olduğu zaten biliniyor, unvanını kullanmasa 
da o kişi falan kurumda görev yapan bir kişidir. O bakımdan da, unvan kullanması önündeki engeli 
kaldıran bir değişiklik yaptık. 

Bir de, vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarının ismini çağrıştıran veya, doğrudan doğruya bu 
isimde kurulmuş olduğunu biliyorduk. Bu isimlerin değiştirilmesini 5072 sayılı Yasa öngörmüştü; 
ancak, bu yasanın getirmiş olduğu kriterlere ve prensiplere vakıflar uydukları takdirde, isimlerinin 
şu veya bu olmuş olmasının fazla önemi olmadığı kanaatine vardık. 

Bu konuda çokça talepler geldi -bu isme alıştılar, bu ismi değiştirmek bizim için bir sıkıntıya 
yol açıyor- çokça müracaat geldi; doğrusu, bunu değerlendirdik Bakanlar Kurulunda ve bu doğrul
tuda da bir değişikliği, daha sonra yaptığımız bir yasa değişikliği sırasında gerçekleştirmiştik. Bunu 
ayrıca belirtme ihtiyacını hissettim; çünkü, 5072 sayılı Yasa, bu üç bakımdan daha sonra bir 
değişikliğe uğramıştı. 

Şuna devam edeyim izin verirseniz: Bu yasa, uygulamada, acaba beklenen sonuçları vermiş mi 
diye incelememize devam ediyorduk. İncelenen dernek ve vakıflarda, kamu hizmetlerinden yarar
lanan vatandaşların, bu hizmetlerden yararlandıkları sırada ihtiyaç duyulan araç, gereç, evrak, form 
ve benzeri malzemenin, bu dernek ve vakıflardan temin ettirildiğine ilişkin bir tespitte bulunul
mamıştır. Bunu biraz önce söylemiştim. 

"Kamu görevlilerinin 5072 sayılı Kanun öncesinde, genellikle vakıf organlarının görev unvan-
larıyla yer almaktayken..." Unvanlarıyla ilgili konuda da ciddî bir titizlik olduğunu biraz önce 
belirtmiştim. 

Değerli arkadaşlar "incelenen dernek ve vakıflarda, dernek ve vakıfların organlarında görev 
alan kamu görevlilerinin bu görevleri nedeniyle, ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında her
hangi bir karşılık almadıkları da yine komisyonun yapmış olduğu çalışmalar esnasında görülmüş
tür" deniyor bu raporda. 

Ayrıca "5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, ücretle personel istihdam eden der
neklerde, bu görevlerin personele devredilmiş olduğu, personeli bulunmayan derneklerde ise, bu 
görevi yürütecek kimse olmadığından, bu konuda Yasaya uyum sağlayamamış oldukları görülmüş
tür" deniyor. 

"Ayrıca, vakıflardaysa, genellikle, öteden beri bu hizmetlerin kendi ücretli personeliyle yürütül
düğü de gözlenmiştir" tespiti var. "İncelenen dernek ve vakıflara, bazı istisnalar hariç, kamu kurum 
ve kuruluşlarının bütçelerinden ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarımı tespit edilememiş
tir" deniyor. İncelenen dernek ve vakıflarda, kamu kurum ve kuruluşları personel maaş ve ücretlerin
den, kaynağında kesinti yapılarak bu kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapıldığı 
yönünde de bir tespit yapılmadığı ayrıca komisyon raporunda zikrediliyor. Son olarak da, incelenen 
dernek ve vakıflarda kamu kurumunca düzenlenmiş ihaleye katılım da tespit edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, demek ki, 5072 sayılı Yasayı Meclis olarak yaptık, yürürlüğe girdi. 
Şikâyetlerin önemli bir bölümünün ortadan kaldırılmış olduğunu, kurmuş olduğumuz komisyon, 
raporunda ortaya koyuyor. Bunu önemsiyorum ve özenle altını çiziyorum. Kuşkusuz, yeni bir 
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yasadır, uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkacaktır; nitekim, çıkmaktadır. Bu sorunlar bize kadar 
da geliyor. 

Ayrıca, komisyon, eğer bu yasa yürürlükte kalacaksa, hangi alanlarda, nasıl değişiklikler yapıl
ması gerektiği konusunda da çok kıymetli tavsiye ve önerilerde bulunuyor. Bunları, biraz önce, 
Komisyon Başkanı İrfan Gündüz Bey, burada, teferruatlı şekilde ortaya koydu. Kuşkusuz ki, 
Bakanlık olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ve Hükümet olarak, bu tespitleri, bu önerileri, bu 
tavsiyeleri dikkate alarak yeni bir değerlendirme yapmak durumundayız. 

En sonunda, komisyon, üç noktada kanaatini ortaya koymuş. Bir özettir bu; 302 sayfalık 
komisyon raporunun bir özetidir. Biraz önce, Sayın İrfan Gündüz arkadaşımız bunu söyledi; ama, 
ben, bir kez daha bu üç hususu ifade etmek istiyorum; çünkü, bunlar, bizim, Hükümet olarak, uy
gulayıcılar olarak ne yapmamız gerektiğini ifade eden cümlelerdir. 

"Komisyonun genel kanaati; kanunla kurulu vakıf ve dernekler dışındaki tüm kamu vakıf ve 
derneklerinin tasfiye edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması." Komisyon, oybirliği 
halinde -12 kişilik bir komisyon- bütün bunları anlatmış. 5072 sayılı Yasanın uygulamasının önem
li kolaylıklar getirdiğini, şikayetleri önemli ölçüde azalttığını tespit etmiş olmasına rağmen "bunları 
tasfiye edin" diyor. 

Sonra, ayrıca "bunun yanında, kamu hizmeti açısından faaliyette bulunmasına gerek duyulan 
vakıf ve derneklerin ise, kurulmasını özel kanunla sağlayın" diyor. Eğer, birtakım vakıf ve dernek
ler yararlı hizmetler yapacaksa, bunlardan vazgeçmek mümkün değilse, hükümet veya bakanlık 
böyle bir kanaate varırsa, bunu özel bir kanunla Meclisin önüne getirin ve dolayısıyla, bu vakıflar 
ve dernekler -tabiî daha çok vakıfları kastediyor- özel kanunla kurulsun tavsiyesinde bulunuyor. 

Komisyonun, üçüncü bir kanaati de, kamu hizmetlerine gönüllü katılımı sağlamak için vakıf 
ve derneklerin faaliyetlerini destekleyici yasal düzenlemelerin yapılması ve sivil toplum kuruluş
larının güçlendirilmesi gerektiğini ayrıca vurguluyor. Demek istiyor ki, ülkemizde çokça sivil top
lum örgütü var, vakıf var, dernek var; kamu hizmetlerinin görülmesinde bunlardan da yarar
lanılabilir; çünkü, bunlar da, nihayet, hizmet amacıyla kurulmuş olan sivil toplum örgütleridir. Bun
lardan da, uygulayıcılar, kamu yöneticileri yararlansınlar diye öneri ve tavsiyede bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, komisyonun, çok yararlı ve faydalı bir çalışma yaptığını tekrar vur
gulamak istiyorum. Önerileri, tahlilleri, tavsiyeleri objektiftir ve yansızdır. Hiçbir siyasî gaile taşımak
sızın, sadece gördüklerini ve tespit ettiklerini ortaya koymuşlar ve kendilerine göre düşüncelerini ifade 
etmişler ve bize de, Hükümete de, yani, icra organına da, bakanlığa da ve tabiî ki, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ve dernekler bakımından da İçişleri Bakanlığına yeni birtakım sorumluluklar yüklemiş
ler. Tabiî, bu raporun bize yüklemiş olduğu bu görev ve sorumlulukları, hem genel müdürlükler nez-
dinde hem de bakanlıklar nezdinde hem de Hükümet, yani, Bakanlar Kurulu nezdinde değerlen
direceğimizi, uygun görülenleri ilgili yasa ve genelge metinlerine taşımak suretiyle önünüze bilvesile 
tekrar getirebileceğimizi sanıyorum, bu düşüncede olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Yeniden, önerge sahibi arkadaşlarıma, komisyonda görev alan Başkan ve üye arkadaşlarıma teşek
kür ediyorum. Bu kıymetli çalışmaları, kuşkusuz, bu alanda hep başvurulacak bir rapor olacaktır. 

Bu vesileyle, yeniden Genel Kurulu ve siz değerli arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Kişisel söz istemi; Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Vedat Melik. 
Buyurun Sayın Melik. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu vakıfları 

ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıklarının çalışmalarının araştırılarak, bu 
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oluşumlardan kaynaklanan sorunların tespiti ve çözümü için açılmış olan Meclis araştırması ve 
komisyon çalışmaları hakkında kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Ön
celikle, hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, ne Türk Medenî Kanununda ne de bu konuyla ilgili kanunlarda "kamu vak
fı" veya "kamu derneği" tanımı yer almamaktadır. Ancak, son yıllarda kamu kurum ve kuruluş
larının adını taşıyan ve bir şekilde bu kurum ve kuruluşlarla ilişkisini sürdüren vakıf ve dernekler, 
kamu vakfı veya kamu derneği olarak adlandırılmışlardır. 

Başlangıçta, devletin aslî görevi olmasına rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı yerine 
getiremediği veya zamanında yerine getiremediği kamu hizmetlerini yeterli, yaygın ve kaliteli 
olarak topluma sunabilmek, bu nedenle ihtiyaç duyulan kaynak sorununu aşabilmek ve kolay har
cama yapabilme imkânına kavuşabilmek gibi nedenlerle kurulmuş olan bu dernek ve vakıflar, 
kurumların kendi bütçe imkânlarıyla yapamadıkları kamu hizmetlerini daha iyi bir biçimde topluma 
sunmayı hedeflemişlerdir; ama, zaman içinde, verilen hizmet karşılığı alınan bedeller, bir süre son
ra, vergi ve harç gibi, zorunlu hale dönüştüğünden, toplumda önemli rahatsızlıklara sebebiyet ver
meye başlamıştır. 

Herhangi bir resmî kuruma müracaat eden vatandaşa verilecek hizmet, söz konusu kamu 
kurum ve kuruluşunun dernek veya vakfına ödeme yapılmadıkça yerine getirilmemiş; vatandaş, 
çoğunlukla durumu şikâyet edecek merci de bulamamış, şikâyet ettiği bir üst merci de bağışı yap
madıkça işinin görülemeyeceğini bildirmiştir. Vatandaş da, sırf işini bitirmek ve bir an önce o sıkın
tıdan kurtulmak için, bu parayı, yani, bana göre, bu haracı ödemek zorunda kalmıştır. 

Aslında, sözünü ettiğimiz vakıflar ve dernekler, zaman içinde zorla para toplayan örgütler 
haline dönüşmüşlerdir. Topladıkları paraları merkezdeki yönetimleriyle de paylaştıkları, yani, top
ladıkları parayı genel müdürlükleri veya müsteşarlıklarının da hizmetine sundukları için, müsteşar
lıklar veya genel müdürlükleri de bu işten çok memnun olmuşlardır; çünkü, iş, artık, o kadar güzel 
organize olmuştur ki, son zamanlarda taşra teşkilatlarının topladıkları bu paraların miktarları, en üst 
mercilere bildirilmekte veya oralarda toplanmakta ve artık, o üst merci, paranın nasıl harcanacağı 
yönünde talimatlar vermektedir. Yani, devletin bütçesi içinde ayrı bir bütçe oluşturulmaktadır. Yani, 
devlet kurumları, devlet otoritesini baskı unsuru kullanarak veya devletin vermesi gereken hizmeti 
vatandaşa vermemekle tehdit ederek topladıkları parayı, kendilerine göre önemli olan konulara har
camaktadırlar. Örneğin, kendi kurumlarının adını taşıyan ve sadece kendi kurum mensuplarının 
yararlanabildiği, kendilerinin "eğitim tesisi" dedikleri lüks dinlenme tesisi yaptırmaktadırlar. Resmî 
daire müdürlerinin odaları tefriş edilmekte, lüks ve pahalı araçlar satın alınmakta veya vatandaştan 
toplanan paralarla o resmî dairede çalışanların çocuklarına eğitim bursu verilmektedir. 

Başka bir çarpıcı örnek vermek gerekirse, bu da Millî Eğitim Vakfıdır. Birçok hayırsever vatan
daşımızın bağışta bulunmak için yarıştığı ve gerçekte çok önemli hizmetler yapan bu vakfın da gelir 
kaynaklarının gözden geçirilmesi gerekir. 

Türkiye'nin ücra bir köşesindeki bir ilçenin ilköğretim okuluna çocuğunu kaydettirmek isteyen 
bir veli ile okul müdürü arasında yaşanan şiddetli tartışmalardan sonra veliden zorla alınan paralar, 
önce ilçe, sonra il millî eğitim müdürlüklerinde toplanmakta, bundan sonra da Ankara'daki Millî 
Bğitim Vakfının hesabına aktarılmaktadır. Peki, orada çalışan görevlinin veya daire müdürünün söz 
konusu bağışı yapmayan vatandaşın işini reddetme gibi bir hakkı var mıdır; yoktur elbette. Bunu, 
orada çalışanın kendisi de bilmektedir; ama, o anda, devletin kendisine verdiği yetkiyi aşmakta, 
vatandaştan haksız yere ve zorla para tahsil etmektedir. Bunun nedenini de açıklarken, devletin ken
dilerine yeterli kaynak aktaramadığını; dolayısıyla, bu işleri aslında vatandaşın iyiliği için yaptık
larını söylemektedirler. Böylelikle, vakıf ve dernekler, daha da ileri giderek, bünyesinde kurulu ol
dukları kurumun verdiği hizmetlerin bedelini, hiçbir yasal dayanağı olmaksızın, zorunlu bağış 
olarak almaya başlamışlardır. Özellikle o kurumun memurlarınca kurulan ve hiçbir yasal dayanağı 
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bulunmayan personel yardımlaşma vakıfları, kamu hizmetinin sunumu sırasında kamu yetkisini el
de ettikleri araçları personele aktararak, âdeta rüşvet kurumunu meşru hale getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, bu ülkenin bütün insanları, dolaylı ve dolaysız olarak vergi ödemektedirler. 
Devlet kademesinde görev yapan insanlar da, bulundukları mevki ne olursa olsun, bu vergilerden 
maaş almaktadırlar; yani, geçimlerini bu paralarla yapmaktadırlar. Bulundukları görevin tanımı da 
kendilerine yapılmış ve bu görevlerin yerine getirilebilmesi için de devletin olanakları dahilinde 
kendilerine belli bir kaynak da ayrılmıştır; bu kaynağın nasıl harcanacağının usul ve yöntemi de 
açıkça belirtilmiştir; ama, bu kaynak resmî hizmetlerin yürütülmesi için yeterli değilse veya kaynak 
aktarımının gecikmesinden dolayı bazı hizmetler zamanında verilemiyorsa... Ancak, tüm bu koşul
lar dahi, oradaki görevliye, her ne adla olursa olsun para toplama hakkı vermez. 

Değerli milletvekilleri, devletin aslî görevini yerine getirememesinden dolayı, özellikle son 
yirmi yıldır kendisini vatandaşın üzerinde gören bazı devlet görevlilerinin oluşturduğu ve 
bazılarının, dev sermayeli holdinglerin malvarlığına sahip sermaye şirketlerine dönüşmesine kadar 
giden bu sistem, lösemili çocuklara yardım vakfı gibi gerçekten yardım edilmesi gereken vakıf ve 
derneklerin de önünü tıkamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, devleti devlet yapan vergidir. Bir devletin tek bir bütçesi olur. Yeni veya 
ek vergi koymak, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisindedir. Bu vergiyi toplamak ve 
toplanan vergiyi gerekli yerlere harcama yetkisi de, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığı 
yetkiyle, hükümetlere aittir. Herhangi bir kurum, kuruluş veya kişinin, her ne sebeple ve hangi 
kimlik altında olursa olsun, para toplaması suçtur. Bunu engellemek de, elbette ki, hükümetlerin 
görevleridir. 

Bakın, şimdi, bu komisyon çalışmalarımız sırasında, bir üniversiteye yaptığımız ziyarette... 
Size oradan basit bir örnek vermeye çalışayım. Üniversitenin öğrencilerden topladığı çok mütevazı 
paralar var, aslında kişi başına hesapladığınız zaman önemli olmayan paralar var; ama, bu paralar
la ne yapıyorlar; üniversite mensuplarının çocuklarına burs veriyorlar. Üniversitede okuyan, maddî 
açıdan sıkıntıda olan çocuklara burs verdikleri zaman, belki bir problem doğmayacak, belki 
kafamızda bir soru işareti olmayacak; ama, üniversitede çalışanların çocuklarına bu burs verilmek
tedir. Yine, toplanan paralarla üniversite kampusu içerisinde bir ilköğretim okulu yaptırılmıştır. As
lında, bu da, düşündüğünüz zaman, okul yaptırılmıştır, işte eğitime katkı veriliyor diye bakabilir
siniz; ama, o ilköğretim okulunda, sadece üniversite mensuplarının çocukları okumaktadır. 

Yine, tabiî, bütün kamuoyunun ve sizlerin de çok yakından bildiği Merkez Bankası Vakfı olayı 
vardır. Merkez Bankası, Türkiye'de, para hareketlerini çok iyi bilen ve tek yönetici kurumdur. Bu 
kurumun kurduğu vakfın da -zaten ben tekrar anlatmıyorum- gelirinin ne kadar olduğu ve orada 
çalışanların, ayrıca bu vakıftan ne kadar maaş aldıkları da ortadadır. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, şimdiye kadar yaşanan bu yasadışı olaya büyük ölçüde dur 
diyen 5072 sayılı Yasanın hiçbir nedenle deldirilmemesi gerekir. Türkiye'de, milyonlarca insan aç
lık sınırı altında yaşarken, onbinlerce insan geçici işçilik için yıl boyu il il gezerken ve çocuklarına 
ilköğretim imkânı dahi veremezken, birilerinin devlet adını kullanarak haksız kazanç elde etmesine 
olanak tanınmamalıdır. Hizmeti veren devlettir. Hizmette aksama varsa, bunun sorumlusu da, çare 
bulacak olan da devlettir. Resmî dairelere işi düşen vatandaşlarımızı çileden çıkaran böylesi bir 
konuda yapılan bu çalışmanın hükümet tarafından hassasiyetle dikkate alınarak, kamu vakıf ve der
nekleriyle. yine, resmî kurumlarda oluşturulan yardımlaşma sandıklarına bakış açısını bu rapor doğ
rultusunda değiştireceğini umarak. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri. Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 millet
vekili ile İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesin
de kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/12,28) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçeceğiz. Normalde 1 saat ayırmamız gerekiyordu; 
ama, 19.00'a yarım saat var. Saat 19.00'da çalışma süremiz bitiyor; o zamana kadar soruları 
görüşeceğiz. 

Burada bulunan bakanlarımızdan, değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
Çelik, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ve 12 nci sırasında yer alan soru öner
gelerini birlikte cevaplandırmak istemiştir. Bu istem, sırası geldiğinde yerine getirilecektir. 

Şimdi "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan genç nüfusa yönelik 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

BAŞKAN -Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Atilla Başoğlu 

Adana 
Hükümet Programının 40 inci sayfasında yer alan "gençlik, ülkenin sadece zenginliği değil, ay

nı zamanda dinamizminin ve değişim potansiyelinin de kaynağıdır. Dolayısıyla, genç nüfusa sahip 
olmak Türkiye için büyük bir imkândır. Hükümetimiz, toplumun gençlere, gençlerin de Türkiye'ye 
güvenini sağlamayı temel hedefleri arasında görmektedir" ifadelerinin gereği olarak; 

a. Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 
b. Hangi çalışmaları tamamladınız? 
c. Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başoğlu'nun sözlü soru önergesine cevap vermek için 
huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, gençlerimize ve gençliğimize hizmet götüren birçok bakan
lığımız, birçok kamu kurum ve kuruluşu var; bunlardan bir tanesi de, bakanlığıma bağlı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığıdır. 
Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımızın gençliğe hizmet ulaştırmasında en önemli ve etkin olarak 
görev, gençlik merkezlerim izce sağlanmaktadır. Gençlik merkezleri, boş zamanını değerlendirme 
aracılığıyla gençleri eğlendirir ve dinlendirirken, onların toplumsallaşmalarını tamamlamalarını, 
kişisel gelişimlerini zenginleştirmelerini sağlayan eğitim nitelikli kamu kurumudur. Gençlik ve spor 
il müdürlüğüne bağlı, 81 ilimizde, ayrıca 30 ilçemizde, gençlik merkezleri faaliyetleri devam et
mekte olup, toplam gençlik merkezleri sayımız 111 adettir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, ülkemiz gençliğinin, 
yurt içinde gençlikle ilgili olarak düzenlenen etkinliklere katılımlarını desteklemenin ve teşvik et-
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menin yanı sıra, üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi başta olmak üzere, Avrupa Gençlik Üyesi, 
Avrupa Gençlik Merkezi, Avrupa Gençlik Fonu ve Forumu, Federal Almanya Sporcu Gençlik Teş
kilatı gibi, uluslararası gençlik teşkilatlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayan bir 
dairemizdir. Ülkemizdeki gençlikle ilgili uluslararası etkinliklerde bulunan kuruluşlarla işbirliği 
yapmaktadır. Hizmet ve etkinliklerimiz içerisine giren konularla ilgili yayınlanan yayınları takip et
mektedir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecek uluslararası organizasyonlara, gençlerin ve 
gençlik kulüplerinin katılımlarını sağlamaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hiz
metleri Daire Başkanlığı, ülkemizi, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsil edecek genç
lerin seçimi ve yetiştirilmeleri konusunda çalışmalar yaparak, gençlik değişim programları 
aracılığıyla, gençlerimizin diğer ülke gençleriyle kültür ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağ
layarak, hem ülkelerini hem de farklı kültürleri tanımaları için fırsat sağlamayı hedeflemiştir. 
Değerli arkadaşlar, gençlerimizin diğer ülkelerde düzenlenen uluslararası gençlik etkinliklerine 
katılmaları, bu ülke gençleri ile gençlik teşkilatları yetkililerinin de ülkemizde düzenlenen etkinlik
lere davet edilmeleri, ülkemizin ve gençlerimizin tanıtımı açısından daha yararlı olmaktadır. Bu 
amaçla, birçok ülke gençlik dernekleriyle, hem temaslarımız devam etmekte, bu meyanda, ön 
görüşmeler de bitme aşamasındadır. 

Değerli arkadaşlar, kültürümüzü özümsemek, yaşatmak ve gelecek nesillere yaymak, genç
lerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarına imkân sağlamak ve 
gençlerimizin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini temin etmek 
amacıyla, merkezlerarası, üniversitelerarası Türk halk müziği etkinlikleri düzenlenmektedir. Her yıl 
15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftasına 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinden gençler davet edilerek, Başkent kutlamaları görkemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 22 il ve il
çelerini kapsayan, 7-18 yaş gruplarında yer alan ortaöğretim öğrencileri, engelli öğrenciler ve aynı 
yaş grubunda yer alan çalışan ve öğrenim gören gençlerin sportif yeteneklerinin tespiti ve aktif 
spora yönlendirmek amacıyla Sporla Tanış Projesi 29 Haziran 2004 tarihinde hayata geçirilmiştir. 
Projeye, bu dönemde yaklaşık olarak 35 000 gencimiz iştirak etmiştir. 

"Bundan sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız" diye soruyor Sayın Başoğlu; kısaca 
bu soruya da cevap verip, huzurunuzdan ayrılacağım. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut gençlik kulüplerinin faaliyet alanlarının genişletilmesi, gençlik 
kulüplerinin sayılarının artırılması için teşvik edilmeleri, uluslararası gençlik platformlarına genç
lerimizin katılımının desteklenmesi, uluslararası gençlik programlarının artırılarak gençlerimizin 
bilgi ve deneyim sahibi olmaları, gençlik kampları merkezlerinin artırılması, gençlik merkezlerinin 
ilçelere yaygınlaştırılması, gençlik merkezlerinin çağdaş normlara ulaştırılması ve üye sayılarının 
artırılması. 

Madde bağımlılığıyla mücadelede en etkin yollardan birisi de, sektörlerarası işbirliği yapılarak 
toplum eğitimi çalışmasıdır. Madde Bağımlılığı Bilimsel Danışma Kurulu, eğitimcilerin eğitim 
programını hazırlamış ve bu programla, ilk olarak Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulmuş 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzden beş temsilci söz konusu programa 
katılarak, daha sonraki yıllara ait madde bağımlılığı eğitim planını hazırlamışlardır. Bu plan gereği 
eğitim programı, ilk olarak teşkilatımıza bağlı hizmet olarak, hedef kitlemiz 12-24 yaş grubu genç
lere direkt ulaşabilen, gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri müdürlükleri ol
muştur. Bu eğitim programlarıyla, madde bağımlılığı konusundaki çalışmaların daha bilimsel bir 
tabana oturtulması, daha organize bir şekilde projeli olarak yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Böylece, Sayın Başoğlu'nun sorusuna kısaca cevap verme imkânı buldum. Yeniden, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Soru önergesi yanıtlanmıştır ve gündemden kalkmıştır. 
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Millî Eğitim Bakanımız, 2 nci soru dahil, bundan sonraki 7 soru, yani, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ve 12 
nci sıralardaki sorulara birlikte yanıt vermek istediği için, bu soruları sırasıyla okutuyorum, daha 
sonra Sayın Bakan sırasıyla yanıt verecek. 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan eğitim ve öğrenimle 
ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan eğitimde yeniden 
yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi 
inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı 

5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-Edebiyat 
Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına atama 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya il Millî Eğitim Müdürlüğü yönetim 
kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

8.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müjettişiyle ilgili iddialara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı 

BAŞKAN - Sorulan okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla Başoğlu 
Adana 

Hükümet programının 37 nci sayfasında yer alan "Eğitim ve öğrenim hakkının kullanılmasının 
önündeki engeller kaldırılacak; eğitim, hayat boyu sürecek bir süreç olarak kabul ve teşvik edilerek, 
kademeler arasında yatay ve dikey geçiş imkânları sağlanacaktır" ifadelerinin gereği olarak; 

a-Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 
b-Hangi çalışmaları tamamladınız? 
c-Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Atilla Başoğlu 

Adana 
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Hükümet programının 37 nci sayfasında yer alan "Hükümetimiz, eğitim alanında köklü bir 
reform hareketine girişecektir. Her alanda olduğu gibi, Türk millî eğitim sisteminde de insan mer
kezli nitelikli bir eğitim modeline geçmek üzere, toplumun ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık gerek
lerine göre yeniden yapılanma sağlanacaktır" ifadelerinin gereği olarak; 

a- Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 
b- Hangi çalışmaları tamamladınız? 
c- Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını ten

siplerinize arz ederim. 
Mehmet Yıldırım 

Kastamonu 
Gazi Üniversitesine bağlı Kastamonu Eğitim Fakültesinin Kadıdağı'nda yıllardır devam etmek

te olan inşaatının. Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Ayhan'ın basında yaptığı açıklamalara göre 3 tril
yonluk bir ödenekle bitirilebileceği açıklanmıştır. 

1- Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi inşaatının bitirilebilmesi için 3 trilyon TL 
ödeneği tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını ten

siplerinize arz ederim. 
Mehmet Yıldırım 

Kastamonu 
Kastamonu'da kurulması düşünülen Gazi Üniversitesine bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi için Def

terdarlık Binası mekân olarak tahsis edilmiştir. Ancak mevcut binanın restore edilmesi için yaklaşık 
500 milyarlık bir ödenek ihtiyacı doğmuştur. 

1- Fakültenin kurulabilmesi ve 2003-2004 öğretim yılında öğrenci alımına başlayabilmesi için 
gereken ödeneği acil olarak sağlamayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 

maddeleri uyarınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü yanıtlanmasını saygıyla 
dilerim. 17.7.2003 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Sorular: 
1- Üniversitelerimizce ihtiyaç duyulan okutman, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisi, 

çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına 58 inci ve 59 uncu hükümetlerin işbaşında 
bulundukları dönemde açıktan veya naklen atama yapılmış mıdır? 

2- Yapılmadıysa engel nedir; yapıldıysa kimler, hangi kadrolara hangi tarihlerde atanmışlardır? 
3- Araştırma görevlisi sınavını kazandıkları halde Maliye Bakanlığının kadroları kullanılabilir 

kılmaması sonucu YÖK'ten uygun yanıt alamayan hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermeyi 
düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı vd. mad

delerine göre Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
23.7.2003 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

1- Antalya, son yıllarda öğrenci seçme sınavında (ÖSS) en başarılı iller listesinde yer almak
tadır. Nitekim, 2003 OSS'de de Antalya yüzde 85,7'lik kazanma oranı ile birinci olmuştur. OSS'de 
böyle bir başarıya imza atan Antalyalı öğrencilerin eğitim gördüğü kurum yöneticileri ve Antalya 
Millî Eğitim kadrosunu hangi gerekçeyle değiştirdiniz? 

2- Öğrencilerimizin başarısında katkısı olduğu anlaşılan başta Millî Eğitim Müdürü Süleyman 
Akyüz olmak üzere, diğer eğitim yöneticilerini görevden alarak, başarıyı cezalandırmış olmuyor 
musunuz? 

3- Millî Eğitimdeki atamalarda, başarı bugün ölçü olarak kabul edilmiyorsa, sizin atamalarda 
esas aldığınız ölçü nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Kemal Sağ 

Adana 
1- Avrupa Birliğine girmeye hazırlandığımız bir dönemde, iki önemli dilin (Almanca ve Fran

sızca) öğretim programından çıkarıldığı doğru mudur? 
2- Doğru ise, neden bu dallarda öğretmen yetiştiriyoruz? Almanca ve Fransızca öğretimine ih

tiyaç yoksa, bu dallarda öğretmen yetiştirmek israf değil mi? 
3- Çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinin Almanca, Fransızca bölümlerinden mezun olan 

gençlerin atamaları yapılmayarak ortada bırakılmaları, eğitim sistemine ve devlete güveni sarsmaz mı? 
4- Gençleri hayal kırıklığına uğratmak hangi devlet politikasıyla uyuşmaktadır? Gençlerin 

maddî ve manevî kaybını nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 
maddelerine göre Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 29.7.2003 
Feridun F.Baloğlu 

Antalya 
1- Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğünde yaklaşık iki yıl önce tamamlanan soruşturmalarda 

görev alan Nihat Karan ve Mehmet Acar isimli müfettişlerin raporlarının yargı kararlarıyla doğ
rulanmasına rağmen, bu iktidar döneminde haklarında soruşturma açıldığı doğru mudur? 

2- İlköğretim müfettişlerinin, soruşturmalarını yasalara ve vicdanlarına uygun biçimde yap
malarını engelleyecek baskıların yapılmasını uygun buluyor musunuz? 
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3- Söz konusu müfettişlerden Nihat Karan'ın Muş'a öğretmen olarak atandığı haberleri doğru 
mudur? Bu tür uygulamalarla kimler tatmin edilmektedir, hangi çevreler himaye edilmektedir? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adana Milletvekilimiz Sayın Atilla Başoğlu tarafından sorulan iki soruya ve sırasıyla Kâtip Üyemiz 
tarafından okunan sorulara cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi, en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sayın Başoğlu'nun, 682 esas numaralı "hükümet programının 37 nci sayfasında yer alan 'eğitim 
ve öğrenim hakkının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılacak; eğitim, hayat boyu sürecek bir 
süreç olarak kabul ve teşvik edilerek, kademeler arasında yatay ve dikey geçiş imkânları sağ
lanacaktır' ifadelerinin gereği olarak; 

a- Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 
b- Hangi çalışmaları tamamladınız? 
c- Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız?" diye bir sorusu var. 
Yine, 683 esas numaralı sorusunda da "hükümet programının 37 nci sayfasında yer alan 

'hükümetimiz, eğitim alanında köklü bir reform hareketine girişecektir. Her alanda olduğu gibi, 
Türk millî eğitim sisteminde de, insan merkezli, nitelikli bir eğitim modeline geçmek üzere, top
lumun ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık gereklerine göre yeniden yapılanma sağlanacaktır' 
ifadelerinin gereği olarak; 

Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 
Hangi çalışmaları tamamladınız? 
Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız" şeklinde soruları var. Bu iki soru 

grubu birbiriyle ilişkili, ilintili olduğu için, ikisine -müsaadenizle- birlikte cevap vermek istiyorum 
Sayın Başkan. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hükümet programımızda da ifade edildiği gibi, biz, Türk 
millî eğitim meselesini, ülkemizin en önemli ve öncelikli meselesi olarak kabul ediyoruz ve bunu 
böyle kabul ettiğimiz için de, son iki yıldır, 2004 yılında ve 2005 yılında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bütçe hazırlanırken, en büyük paylar Millî Eğitim Bakanlığına ayrılmıştır ve biz, Türk 
millî eğitiminin meselelerini altı başlıkta topladık: 

Birincisi; okullaşma oranlarımız itibariyle, kalkınmış, ileri ülkelerin gerisideyiz, onların varmış 
olduğu, ulaşmış olduğu düzeyin gerisindeyiz. 

İkincisi; fizikî mekânlarda, yani, okul çevresi dediğimiz meselede büyük sıkıntılarımız var: çok 
daha fazla dersliğe ihtiyacımız var, yeni okullar inşa etmek durumundayız. 

Üçüncüsü; okullarımızın teknolojik altyapısı, çağdaş bir eğitim için müsait değildi; bununla il
gili ciddî problemlerimiz var. Sonra, eğitimin özü, eğitimin ruhu, müfredattır, içeriktir; bununla il
gili problemler var. Öğretmen kalitesinin artırılması gerekiyor ve ayrıca, Türkiye'de, bugüne kadar 
kurulmuş olan rehberlik sisteminde, okullardaki rehberlik sisteminde, çok ciddî eksiklikler ol
duğunu tespit etmiş bulunuyoruz. 

Bunlarla ilgili olarak, öncelikle okullaşma oranlarının artırılması ve okullaşma oranlarımızın, 
bir parçası olmaya çalıştığımız, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılması 
yönünde gayretlerimiz olmuştur, gayretlerimiz olmaktadır ve bundan sonra da olacaktır. Özellikle, 
Türkiye'de, dezavantajlı grupların okullu hale getirilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunun 
en tipik örneklerinden birisi, şu anda, 53 vilayette uygulanmakta olan "Haydi Kızlar Okula" kam-
panyasıdır. Şu veya bu sebepten dolayı, okul çağında olup da okula gitmeyen, gönderilmeyen, 
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gidemeyen kız çocuklarımızın okullu hale getirilmesi için yoğun bir çaba harcanmaktadır. 
UNICEF'le yaptığımız bir protokolle müştereken yürütülen bu çalışmalar sonucu 17 Haziran 2003 
tarihinden itibaren 120 000'e yakın kız çocuğumuz, evladımız, okuldan kopmuşken, okula git
memişken, okullu hale getirilmiştir. 

Öte yandan, özellikle özürlülerin okullu hale getirilmesi, özürlülerin eğitimiyle ilgili birçok 
adımlar atılmıştır ve ilköğretimin, özellikle yurt sathında ilköğretimdeki okullaşma oranının yüzde 
100'e çıkarılması için birçok özendirici tedbir getirilmiştir. Başta, ücretsiz ders kitabı olmak üzere, 
özellikle çocuklarını, kız çocuklarını okula gönderen annelerin hesabına her ay para yatırmak 
suretiyle, kızlar lehine âdeta bir ayırımcılık yaparak, pozitif bir ayırımcılık yaparak, onların, özel
likle kız çocuklarını gönderen annelere daha fazla para ödeyerek, erkek çocukları için de harçlıklar 
ödeyerek, özellikle Sosyal Riski Azaltma Projesi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonu tarafından bu teşvikler yapılmaktadır. 

Özellikle, okulöncesi eğitimi, Türkiye'de, maalesef, çokça ihmal edilmiş olan bir alandır. 
Hepinizin bildiği gibi, çocukların 3 yaş ile 6 yaş arasında zekâ gelişim -özellikle- hızları maksimum 
düzeydedir. Bu çağda, bu yaşta çocukların mutlaka en iyi şekilde eğitilmesi gerekiyor; ama, biz 
göreve başladığımız zaman okulöncesinde okullaşma oranı yüzde 11 düzeyindeydi; yani, bütün cum
huriyet tarihi boyunca ulaştığımız yüzde 11 idi. Bugün yüzde 17'ye doğru bir tırmanış var ve iki yıl 
gibi bir süre içerisinde yüzde 1 l'den yüzde 17'ye çıkarılmıştır ve bu çabamız devam etmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 2005 yılının sonunda, okulöncesi eğitimin asgarî yüz
de 25'e ulaştırılması, yüzde 25 oranında okulöncesi eğitiminde okullaşma oranına ulaşılması hedef
lenmiştir; ama, maalesef, bizden önce bu konuda çok ciddî bir adımın atıldığını söylemek pek de 
mümkün değildir. Biz, 2005'in sonuna kadar, sadece müstakil anaokullarında, okulöncesi eğitimini 
yaptırmıyoruz; bütün ilköğretim okulları bünyesinde müsait olan sınıflarda anasınıflarının açıl
masını sağladık; bundan sonra açılmayan yerlerde de bunu sağlayacağız. Artı, ortaöğretim kurum
larında, yine müsait olanlar, pedagojik açıdan müsait olanlar, yine anaokullarına, anasınıfı eğitimine 
tahsis ediliyor, edilmektedir ve onların da atıl kapasiteleri bu şekilde değerlendirilmektedir; yani, 
2005 yılının sonuna kadar yüzde 20'lik bir hedefi inşallah yakalayacağız. 

Fizikî mekân konusunda problemlerimiz var dedik. Okullarımızın öncelikle mimarî projelerin
den başlamak üzere, bu konuda da ciddî sıkıntılar vardır. Tip proje dediğimiz projeler, albenisi ol
mayan. çocuklara cazip gelmeyen, gerçekten fonksiyonel olmayan okul projeleriydi. Bunlar, 
Bakanlığımızda, tip proje yerine, âdeta "tipsiz proje" olarak nitelendirilmekteydi. Biz, 41 yeni proje 
hazırladık ve bu projelerimizi de kısa bir süre önce Bakanlığımızda sergiledik. Atatürk Kültür Mer
kezinde sergilenecek; ayrıca, tzmirimizde de sergilenecektir. Biz, bizden, millî mimarîmizden çiz
giler taşıyan, artı, modern mimarînin bütün unsurlarını da içeren bir okul mimarisiyle kamuoyunun 
önüne çıkmak istiyoruz, çıkıyoruz. Malumunuz, cumhuriyetin başında, özellikle "ulus mimarîsi" 
olarak nitelendirdiğimiz, gerçekten kimlikli ve çok güzel binalar yapılmıştır; ama, daha sonraki yıl
larda ihtiyaç önplana alınarak, kişiliksiz, kimliksiz, ruhsuz binalar inşa edilmiştir; beton yığınları 
halinde binalar inşa edilmiştir. Bu, sadece okullarımız için geçerli değil, hükümet konakları, has
taneler ve diğer bütün kamu binaları için de maalesef geçerlidir; ama, biz, bugüne kadar olan bu ek
sikliği, bu yanlışlığı gidermek ve bu yanlışlığı tersine çevirerek, doğru bir hale, doğru bir çizgiye 
sokmak istiyoruz. Bundan sonra, o tip proje dediğimiz projelerimizi uygulamayacağız, yeni 
projelerimiz yurdun dört bir yanında, mahallî özellikler ve iklim şartları da gözönünde bulun
durularak hayata geçirilecektir. 

Telekomla yaptığımız yine bir anlaşmayla, 2005 yılının sonuna kadar bütün okullarımıza geniş 
bant internet bağlantısı yapmayı hedefledik, bu yıl aşağı yukarı 19 000'e ulaştık; yani, 2004 yılının 
sonuna kadar 19 000 rakamına ulaştık. 2005 yılının sonuna kadar, inşallah, bütün okullarımızda, tek 
derslikli birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan mezra okulları hariç olmak üzere diğer bütün okul-
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larımızda, geniş bant internet uygulaması yapılacaktır. Bununla yetinmiyoruz; ayrıca bütün okul
larımıza bilgisayar laboratuvarları veya bilgi teknolojisi sınıfları kurulması için yoğun bir gayret 
içerisindeyiz. 

Öğretmenlerimizin bilişim teknolojisine kendilerini uydurmaları ve bilgisayar destekli eğitim
de bilgisayarları en iyi şekilde, en rantabl şekilde kullanmaları için kendilerinin eğitilmesi gerektiği 
ortadaydı. Bununla ilgili olarak da, birçok firmayla, birçok devlet kuruluşuyla veya kendi imkân
larımızla projeler başlattık; bu da devam etmektedir. 

Öte yandan, yine Vakıfbankla işbirliği yaparak, bütün öğretmenlerimizin, isteyen bütün öğret
menlerimizin piyasa şartlarının çok altında, neredeyse yarı fiyatına dizüstü bilgisayarlara sahip ol
maları için bir ihale yaptık. Bu ihale sonuçlandı ve şubat bitmeden, ümit ediyorum ki, öğretmen
lerimiz, isteyen öğretmenlerimiz, yarı fiyatına dizüstü bilgisayar sahibi olacaklardır. 

Bilgiye erişim portalı, Millî Eğitim Bakanlığı için hazırlanmaktadır; yani, biz, dünyanın en 
büyük sanal kütüphanesini internet aracılığıyla okullara götürdüğümüz gibi, Millî Eğitim Bakan
lığının hazırlatmış olduğu eğitim portalıyla da, büyük çapta, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve 
eğitim yöneticilerimizin bilgiye ulaşma imkânlarını çok çok daha genişletmiş olacağız, bunu kolay
laştırmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, biz, okulların binalarını ve okulların içindeki sırayı, masayı, donanımı, 
petek ve kovan olarak değerlendirebiliriz. Petek ve kovanın olması yetmez, orada bal yapan arılar 
olması lazım ve her şeyden önemlisi de, o arıların balözü toplayabilecekleri çiçekler olması lazım; 
yani, petek ve kovanın varlığı, balın yapılması içindir. Bal, işin öz tarafı, müfredattır, içeriktir. 
Bizim ilköğretim müfredatımız 1967'de, malumunuz, hazırlanmış olan bir müfredattı, ihtiyaca 
cevap vermiyordu, ezberciliğe dayanan, öğretmen merkezli, kesinlikle öğrenciyi edilgen konumda 
bırakan, pasif konumda bırakan bir müfredattı; öğrenciyi düşünmeye, muhakeme etmeye, sor
gulamaya, analiz ve sentez yapmaya sevk eden, teşvik eden bir sistem, maalesef, değildi. Biz bunu 
değiştirdik. İlköğretim müfredatı şu anda 9 ilimizde, 120 okulda pilot uygulama olarak uygulan
maktadır; gelecek yıl 81 vilayetimizde, bütün okullarımızda uygulanacaktır. 

Ayrıca, yeni müfredat paralelinde, yarışmayla hazırlanmakta olan ders kitapları da, ümit 
ediyorum ki, gelecek yıl, yine, çocuklarımıza hazırlanarak ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu, son 
derece önemli olan bir gelişmedir. 

Ayrıca, mevcut rehber öğretmenlerimiz yetmediği için, belli okullarda toplandığı için, rehber
lik sistemimizde çok ciddî bir eksiklik vardı. Rehberlik araştırma merkezlerinin sayısını artırarak ve 
bu rehber öğretmenleri belli noktalarda toplayarak, bütün öğrencilerimize rehberlik hizmetinin 
verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle, öğrencilerimizin gerçek kabiliyetini, gerçek zekâ 
türünü tespit ederek, onları, buna göre bir yönlendirmeye tabi tutmamız gerektiği ortadadır. 

Onbir yıl boyunca ilköğretim, ortaöğretimin sonuna gelmiş olan öğrencilerimiz, onbirinci yılın 
sonunda "ne olmak istiyorsun, hangi üniversiteye gitmek, hangi fakülteye girmek istiyorsun" sorusu 
kendilerine sorulduğu zaman, "vallahi, bakalım, nereyi tutturursam" şeklinde size bir cevap veriyor
lar. Bu "nereyi tutturursam" cevabı, piyangocu bir mantığın eseridir; çocuklarımızın kendilerini 
tanımadığı, kendi kabiliyetlerini bilmediği, ne yapmak istediklerini, ne yapmak istemediklerini bil
mediği anlamına gelir. Bu rehberlik sistemlerinin hayata geçirilmesiyle biz, bu meseleyi inşallah 
büyük çapta aşmış olacağız. 

Yine, Sayın Başoğlu'nun sorduğu, hayat boyu eğitim meselesi nasıl olacak; bildiğiniz gibi. 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ismiyle bir genel müdürlüğümüz vardır ve bu genel 
müdürlüğümüz, gerek halk eğitim merkezleri yoluyla ve gerekse açtığı diğer kurslar yoluyla, bu 
ömür boyu eğitim, yetişkin eğitimini sürdürmektedir; sanayiyle işbirliği yaparak, sektörle işbirliği 
yaparak bunu yürütmektedir. 
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Ayrıca, Erkek Teknik, Kız Tekniköğretim Genel Müdürlüğümüz, Ticaret ve Turizm Genel 
Müdürlüğümüz, yine sektörle işbirliği yaparak, belediyelerle işbirliği yaparak, meslek edindirme 
kursları düzenlemektedirler. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süremiz de doluyor... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinin de açıklama hakları söz konusu olacak; o nedenle, toparlar

sanız iyi olur. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Belediyelerle ve diğer kuruluşlarla, sektörle, meslek edindirme kursları devam etmektedir. 
Ayrıca, bugünkü dünyada, modern dünyada bir insanın meslek sahibi olması yetmiyor, yeni 

değişen teknolojilere ve değişen şartlara göre kendilerini uyarlamaları gerekiyor. Bu yeni şartlara, 
yeni teknolojiye insanların, meslek sahiplerinin kendilerini uyarlaması için de ayrıca çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Eğitimin özellikle kademeler arasında yatay ve dikey geçişlere imkân sağlayacak hale getiril
mesiyle ilgili olarak, şu anda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Avrupa Birliği 
finansmanıyla, Avrupa Birliğinden alınan hibeyle yürütülmekte olan "MEGEP projesi" adı altında bir 
projemiz vardır. Gelecek yılda itibaren liselerimiz kademeli olarak dört yıla çıkarılmaktadır. 9 uncu sınıf 
ortak bir sınıf haline getiriliyor ve öğrenciler isterlerse, genel liselerden meslek liselerine, meslek 
liselerinden genel liselere 9 uncu yılın sonunda gidebilmektedirler; bu geçişleri yapabilmektedirler. 

Bununla ilgili olarak da şu anda 140 okulumuzda bir pilot uygulama yürütülmektedir; yani, 
hükümet programımızda ifade edilen gerek eğitimde reform yapılması gerek eğitimde fırsat eşit
liğinin sağlanması gerekse de yine kademeler arasında yatay ve dikey geçiş imkânlarının temin edil
mesiyle ilgili vaatlerimiz, topluma vermiş olduğumuz taahhütler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde okunan ve yapılacağı ifade edilen ne varsa, bunlar yapılmıştır, yapılmaktadır ve yapılacak
tır diyorum. 

Sürem dolduğu için, diğer soruları cevaplandıramıyorum; daha doğrusu, çalışma süremiz 
19.00'da sona erdiği için; geri kalan sorulara daha sonraki bir oturumda cevap vermek üzere, Yüce 
Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakanımız, arka arkaya cevap vermek 
durumunda olduğu sorulan tamamlayamadı; halbuki, sorular okundu. O soruların bugün tamamlan
masında, yanıtlanmasında yarar görüyoruz. O nedenle de, bu soruların yanıtlanmasıyla ilgili süreye 
ihtiyacımız var. Ayrıca, burada olan soru sahibi arkadaşlar yerlerinden ek açıklama yapmak is
teyebilirler. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Mehmet Yıldırım tarafından sorulan soruya cevap 

veriyorum. 
Sayın Yıldırım'ın sorusunu hatırlatıyorum: "Gazi Üniversitesine bağlı Kastamonu Eğitim 

Fakültesinin Kadıdağı'nda yıllardır devam etmekte olan inşaatının, Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza 
Ayhan'ın basında yaptığı açıklamalara göre 3 trilyonluk bir ödenekle bitirileceği açıklanmıştır." 

Tabiî, şu anda, Sayın Ayhan rektör değil, rektör değişti; Sayın Kadri Yamaç şu anda rektör. 
"Soru 1- Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi inşaatının bitirilebilmesi için 3 trilyon 

Türk Lirası ödeneği tahsis etmeyi düşünüyor musunuz" diye bir soru soruyor. Ben, bununla ilgili 
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olarak hemen şunu söyleyeyim: Eğitim fakültesi için, 2004 yılında -Sayın Ayhan'ın ifade ettiği gibi-
3 trilyon 17 milyar Türk Lirası harcanmıştır; 2005 yılı için de, yine 3 trilyon 834 milyar lira para 
tahsis edilmiştir. Dolayısıyla, bu miktar, eğitim fakültesinin tamamlanmasına, ümit ediyorum ki, 
yetecektir. 

Yine, Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Yıldırım'ın, fen-edebiyat fakültesinin inşaatıyla 
ilgili olarak sorduğu bir soru var: "Kastamonu'da kurulması düşünülen Gazi Üniversitesine bağlı 
fen-edebiyat fakültesi için Defterdarlık Binası mekân olarak tahsis edilmiştir; ancak, mevcut 
binanın restore edilmesi için yaklaşık 500 milyarlık bir ödenek ihtiyacı doğmuştur" demektedir. 
Soru şu: "Fakültenin kurulabilmesi için, 2003-2004 öğretim yılında öğrenci alımına başlayabilmesi 
için gereken ödeneği acil olarak sağlamayı düşünüyor musunuz?" Tabiî, bu soru, çok önceden 
sorulan bir soru. Bununla ilgili olarak da şunu söyleyeyim: 2004 yılında, fen edebiyat fakültesinin 
inşaatı için 97 milyar tahsis edilmiş ve harcanmış; 2005 yılı için de 1 trilyon 295 milyar Türk Lirası 
tahsis edilmiş ve bu para harcanacaktır. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın M. Vedat Melik tarafından sorulan soru şu: "Üniversitelerimizce 
ihtiyaç duyulan okutman, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisi, çevirici ve eğitim-öğretim 
planlamacısı kadrolarına 58 inci ve 59 uncu hükümetlerin işbaşında bulundukları dönemde açıktan 
veya naklen atama yapılmış mıdır? Yapılmadıysa, engel nedir? Yapıldıysa, kimler, hangi kadrolara, 
hangi tarihlerde atanmışlardır? Araştırma görevlisi sınavını kazandıkları halde, Maliye Bakan
lığının kadroları kullanılabilir kılmaması sonucu YÖK'ten uygun yanıt alamayan hak sahiplerinin 
mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyor musunuz? " 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 2003 yılında, bütün kamu için tahsis edilen kadro mik
tarı 35 000 idi; Hükümetimiz, bunun 23 200'ünü eğitime ayırdı, 20 000'ine öğretmen ataması yapıl
dı, 3 200'ü üniversitelerimize tahsis edildi, üniversiteler arasında paylaşıldı, bölüşüldü. 2004 yılın
da, toplam 40 000 kadro tahsis edildi; bunun 24 600'ü üniversitelerimize yine verildi, 24 600'ü 
eğitime tahsis edildi. Bunun da 6 600'ü üniversitelerimize yine verildi, üniversiteler arasında pay
laşıldı, 18 000'ine de öğretmen ataması yapıldı. Bu yıl toplam 48 000 kadro tahsis edildi. Bunun 
24 000'i eğitime ayrıldı. Bu 24 000'in, yine 20 000'ine öğretmen ataması yapılacak, 10 000'ine dün 
atama yapıldı, 10 000 öğretmen de ağustos ayında atanacaktır; geri kalan 4 000 kadro da, yine 
üniversitelerimiz arasında bölüşülerek, bu gerekli tahsis yapılmıştır. Personelden sorumlu Devlet 
Bakanımız, Başbakan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey tarafından bunlar yapılmış, yine bu yıl 
bu 4 000 kadro üniversitelerimize gönderilecektir. 

Bu kadroların akademik kadrolar için mi kullanılacağı, idarî personel için mi kullanılacağı 
sorusu sorulabilir. Burada takdir tamamen üniversitelere aittir. Üniversiteler, acil ihtiyaçlarına göre 
bunları kullanabileceklerdir veya kullanmışlardır. 

Yine, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret Baloğlu tarafından sorulan "Antalya, son yıl
larda öğrenci seçme sınavında en başarılı iller listesinde yer almaktadır. Nitekim, 2003 ÖSS'de An
talya, yüzde 85,7'lik kazanma oranıyla birinci olmuştur. ÖSS'de böyle bir başarıya imza atan Antal
yalı öğrencilerin eğitim gördüğü kurum yöneticileri ve Antalya Millî Eğitim kadrosunu hangi 
gerekçeyle değiştirdiniz? 

Soru 2: Öğrencilerimizin başarısında katkısı olduğu anlaşılan başta Millî Eğitim Müdürü 
Süleyman Akyüz olmak üzere, diğer eğitim yöneticilerini görevden alarak başarıyı cezalandırmış 
olmuyor musunuz? 

Soru 3: Millî Eğitimdeki atamalarda başarı, bugün ölçü olarak kabul edilmiyorsa, sizin 
atamalarda esas aldığınız ölçü nedir?" şeklinde sorular var. 

Değerli arkadaşlarım, bir ildeki öğrencilerimizin ÖSS'de veya LGS'de gösterdiği başarı, şüp
hesiz ki, farklı faktörlere bağlıdır, oradaki eğitimin kalitesine bağlıdır, okullarımızın durumuna bağ
lıdır, öğretmenlerimizin sayısına bağlıdır, donanım ve dokümantasyonun yerinde olup olmadığına 
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bağlıdır; ayrıca, sosyoekonomik ve sosyokültürel duruma bağlıdır. Bunu tek başına bir müdürle 
izah etmek mümkün değildir. Şu anda, Sayın Süleyman Akyüz, Antalya Millî Eğitim Müdürü değil
dir; ancak, aynı başarı devam etmektedir. Demek ki, bu, Sayın Süleyman Akyüz'le ilgili olan, doğ
rudan onunla bağlantılı olan bir olay değildi. Şüphesiz, yöneticinin önemi vardır; ama, ben, Sayın 
Akyüz'le ilgili süreci sizlerle paylaşmak isterim. 

Bakanlığımız başmüfettişlerince, Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında, 2001, 
2002 ve 2003 yıllarına ilişkin düzenlenen soruşturma raporlarında, haklarında getirilen teklifler 
uyarınca, İl Millî Eğitim Müdürü M. Süleyman Gündüz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 
Alibaz Özel görevlerinden alınmışlardır. Adı geçen kişilerin bu işleme karşı idare mahkemesinde 
açtıkları davada da ret kararı verilmiştir. 

Duyuru ve atama yetkisi Bakanlığımızda bulunan Antalya İlindeki eğitim kurumlarında, 
3.11.2002-7.10.2004 tarihleri arasında, 1 yönetici soruşturma sonucu görevinden alınmıştır. 

Bakanlığımız personelinden görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tülleri bulunan veya 
bulunduğuna dair duyumlar alınanlar hakkında yapılan inceleme, soruşturma sonucunda getirilen 
adlî, idarî, malî ve disiplin teklifleri doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. Söz 
konusu kişilerle ilgili olarak tesis edilen işlem, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak, 
bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Açılan davada idare mahkemesinin ret kararı vermesi de bu 
durumu teyit etmektedir. 

Bakanlığımızın taşra teşkilatı, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri yöneticilerinin atamaları Mil
lî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği; okul, kurum yöneticilerinin 
atamaları ise, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerini Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Okul, kurum yöneticilerini atama esaslarını belirleyen anılan yönetmeliğe göre, anadolu lisesi 
statüsündeki her türlü liselerin, fen liselerinin, yatılı ilköğretim bölge okullarının ve doğrudan 
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdürlerinin atamaları, Bakanlığın diğer okulların müdür
lerinin atamaları ise valiliğin yetkisinde bulunmaktadır ve bunlar, belli kriterlere göre, bu yönet
meliğin getirdiği esaslara göre yapılmaktadır. Burada keyfilikten söz etmek mümkün değildir. 

Adana Milletvekilimiz Sayın Kemal Sağ tarafından sorulan dört soru var. Soruları hatırlatmak 
istiyorum; soruların -daha doğrusu- özü şu: Bir taraftan, Avrupa Birliğine girme sürecindeyiz, bir 
taraftan da, okullarda ikinci yabancı dil olan Fransızca ve Almanca'nın müfredattan çıkarıldığı, 
programdan çıkarıldığı şeklindeki söylentilerin doğru olup olmadığı Sayın Vekilimiz tarafından 
soruluyor. Hayır -çok uzun bir cevap var burada, ben sizin çok fazla değerli vakitlerinizi almak is
temiyorum- bu doğru değildir; aksine, bu uygulama, özellikle hazırlık sınıfı olan bütün okullarda 
bir mecburî uygulama olarak Hükümetimiz, Bakanlığımız tarafından getirilmiştir, tesis edilmiştir. 
Sadece Fransızca ve Almanca değil, özellikle Türkiye'ye çok sayıda gelen, Almanlardan sonra ikin
ci sırada bulunan Rus turistler de gözönünde bulundurularak, turizm ve otelcilik liselerimizde ay
rıca Rusça dersi konmuştur. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. 

Yine, Antalya Milletvekilimiz Feridun Fikret Baloğlu tarafından sorulan üç ayrı soru var; on
lara da cevap vermek isterim. 

Birinci soru: "Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğünde yaklaşık iki yıl önce tamamlanan soruş
turmalarda görev alan Nihat Karan ve Mehmet Acar isimli müfettişlerin raporlarının yargı karar
larıyla doğrulanmasına rağmen bu iktidar döneminde haklarında soruşturma açıldığı doğru mudur? 

İkinci soru: İlköğretim müfettişlerinin soruşturmalarını yasalara ve vicdanlarına uygun bir 
biçimde yapmalarını engelleyecek baskıların yapılmasını uygun buluyor musunuz? 

Üçüncü soru: Söz konusu müfettişlerin, Nihat Karan'ın, Muş'a öğretmen olarak atandığı haber
leri doğru mudur? Bu tür uygulamalarla kimler tatmin edilmektedir; hangi çevreler himaye edil
mektedir" şeklinde Sayın Baloğlu soru sormaktadır. 
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Birinci soru için şunu söylerim: Soru önergesinde adı geçen Eskişehir İl Millî Eğitim Müdür
lüğü ilköğretim müfettişlerinden Nihat Karan ve Mehmet Acar hakkında Bakanlığımız müfettişleri 
tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20.5.2003 gün ve 8619-3735 sayılı soruştur
ma raporunda, Eskişehir Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 
Haydar Aslan hakkında yaptıkları soruşturmada bazı Öğretmenlerin ifadelerini almadıkları, öğret
men Haydar Arslan'ın, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Börcek hakkındaki 
iddialarını sübut buldurmamaya çalıştıkları, ayrıca, Nihat Karan'ın, Eskişehir Porsuk İlköğretim 
Okulu Müdürü Muzaffer Atalay ile Müdür Yardımcıları Celal İrtekin ve Bahattin Özçakmak hak
kında yaptığı soruşturmayı yeterli bilgi ve belgeye dayandırmadan rapor düzenleyerek ilgililer hak
kında teklif getirdiği ve müdür yardımcılarının görevlerinden alınmalarına sebep olduğu sonuç ve 
kanaatine ulaşıldığından; 

a) Nihat Karan'ın; disiplin yönünden, tevhiden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 
sayılı Kanunla değişik 125/C-ı maddesine göre 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziyesi, 

İdarî yönden; bölgede çalışmaları ile yönetici ve öğretmenlerin güvenini kaybettiği, yaptığı 
soruşturmalarda müfettişlik imajına gölge düşürdüğü, çevrede güven duygusunu ve tarafsızlığı 
zedeleyecek davranışlarda bulunduğu, emsallerine kötü örnek teşkil ettiği; böylece, İlköğretim 
Müfettişleri Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uymadığı anlaşıldığın
dan, aynı yönetmeliğin 64 üncü maddesine göre müfettişlik görevinden alınarak, il dışına öğretmen 
olarak atanması, 

b) Mehmet Acar'ın; disiplin yönünden tevhiden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 
sayılı Kanunla değişik 125/B-a ve 1 inci maddesine göre kınama cezasıyla tecziyesi teklif edilmiş 
ve bu teklifler uygulanmıştır. 

Bu kapsamda, Nihat Karan hakkında getirilen idarî teklifin uygulanması sonucu, Eskişehir İli 
İlköğretim Müfettişliği görevinden alınarak, Muş Millî Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmeni 
olarak atanmıştır. Bu atama işleminin iptali talebiyle açtığı davada, Eskişehir İdare Mahkemesince 
-29.8.2003 gün ve Esas No: 2003/808 sayılı kararında- dava konusu işlemin teminat aranmaksızın 
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine de, 30.10.2003 gün ve 53018 sayılı karar
nameyle Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişliği görevine tekrar atanmıştır; yani, 
yargının verdiği karar yerine getirilmiştir. 

Sayın Niğde Milletvekilimiz Orhan Eraslan tarafından sorulan iki soruya son olarak cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sorulan sorular arasında o soru yok; okumadık onu. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Öyle mi efendim... 
BAŞKAN - Bitirdiniz siz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitirdiysem mesele yok. 
BAŞKAN - İşinizi bitirdiniz; tamam. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Çok teşekkür ederim. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ve 12 nci sıralardaki sorular cevaplan

dırıldı. 
Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Şubat 2005 

Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.15 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Lara-Kundu Turizm Projesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4212) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Bütün alanlarda yerinden yönetim ilkesini uygulama vaadinde bulunan ve bu yönde 
kapsamlı yasal değişiklikler yapma uğraşı içinde bulunan iktidarınızın çelişkili 
uygulamalarından biri de, geçtiğimiz aylarda tartışmalı bir biçimde Antalya Lara-Kundu 
bölgesinin statüsünde değişiklik yaparak, bu bölgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'mn doğrudan 
kontrolü altına sokmak olmuştur. Lara-Kundu bölgesinin yoğun olarak turizme açılmasının 
neden olacağı başta ekolojik felaketler ilgili sivil toplum örgütleri tarafından sürekli olarak dile 
getirilmekledir. Ancak, 8 Kasım 2004 tarihli yerel Ekspres gazetesinin manşetten verdiği bir 
habere göre. Mimarlar Odası'nın hazırladığı rapor, Lara-Kundu Projesi'nin 2000 adet süper-
iüks villayı da içerdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, 

1. Lara-Kundu turizm projesinin içeriği tam olarak nedir? 

rantını mı eklemeye çalışmaktadır? 
QL. Başta Mimarlar Odası olmak üzere, ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarının haznlamış 

olduğu raporlar ve dile getirdikleri sakıncalar, gerektiği kadar dikkate alınmakta 
mıdır? 

3_ Bu projenin 2000 adet süper-lüks villayı da kapsadığı doğru mudur? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : ! 6 A P K 0 2 0 1 A R G E - 9 4 0 - | i 6 ^ 6 - o , „ 
Konu : Soru önergesi < # / ö 2 / 2 ü 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık KAN.KAR.GEN.MÜD.'nün 09.12.2004 gün ve 
B.O2.O.KKG.0.12/106-399-5/5720 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/4212-8135 
esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 7/4212-8135 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bütün alanlarda yerinden yönetim ilkesini uygulama vaadinde bulunan ve bu yönde kapsamlı 
yasal değişiklikler yapma uğraşı içinde bulunan iktidarınızın çelişkili uygulamalarından biri de, 
geçtiğimiz aylarda tartışmalı bir biçimde Antalya Lara-Kundu bölgesinin statüsünde değişiklik 
yaparak, bu bölgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğrudan kontrolü altına sokmak olmuştur. Lara-
Kundu bölgesinin yoğun olarak turizme açılmasının neden olacağı başta ekolojik felaketler ilgili sivil 
toplum örgütleri tarafından sürekli olarak dile getirilmektedir. Ancak, 8 Kasım 2004 tarihli yerel 
Ekspres gazetesinin manşetten verdiği bir habere göre, Mimarlar Odası'ntn hazırladığı rapor, Lara-
Kundu Projesi'nin 2000 adet süper lüks villayı da içerdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, 

SORU 1- Lara-Kundu turizm projesinin içeriği tam olarak nedir? 

CEVAP 1- Özellikle son 20 yılda oluşturulan turizm üst politika kararları ve bu kararların, 
sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak uygulama araçları ile gerçekleştirilen Türk 
turizminin gelişiminin, dünyada yaşanan yeni turizm eğilimleri ile bütünleşmenin sağlanarak daha da 
ivmelendirilmesi amacı ile; Bakanlığım tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, 
özellikle Bakanlığımın yetki ve denetiminde bulunan turizm planlaması politikaları çerçevesinde 
sektörel gelişmenin kapsadığt her türlü unsurun (kültürel, sosyal, doğal çevre, vb.) bütüncül ve 
sürdürülebilir bir yaklaşım ile ele alınması bir ilke olarak benimsenmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere sağlıklı ve yenilikçi bir turizm gelişimi için uygulama sürecinin 
güncellenmesi amacı ile; 16.03.1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4957 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve konuya yeni açılımlar 
getirilmiştir. 

Bu kapsamda, turizm planlamasının Bakanlığımca yürütüleceği, Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgeleri 
tanımlanmıştır. (4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu-3.madde). 

Bu çerçevede: 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak 

yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel 
kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığımın önerisi 
ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilân edilen bölgeleri, 

Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında. 
öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığımın önerisi ve Bakanlar Kurulu 
Kararıyla tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya 
bölümlerini, 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgeleri: 1 /25.000 veya daha alt ölçekli plân ile 
belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal 
alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrıştırılabilen arazileri 
ifade etmektedir. 
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Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin tespitinde; ülkenin 
doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış. av ve su sporları ve sağlık turizmi ile 
mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınmaktadır. 4957 sayılı Kanun ile değişik 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanunu uyannca belirli potansiyele sahip alanlarda, Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgeleri tanımında da ifade edildiği üzere koruma-kullaruna dengesinin kurularak sektörel 
kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak ana hedeftir. 

Bir bölgenin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi ile bölgede ekolojik 
felaketlerin oluşacağından söz etmek konunun içeriğinin tam anlaşılmadan önyargı ile yorum 
yapılmasından kaynaklanmaktadır. 

03.08.2004 tarihli ve 2004/7789 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile ilan edilen "'Antalya 
Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" Antalya'nın en önemli kem içi 
plajlarından Lara Plajının doğu kesiminden başlayarak Aksu Boğazına kadar uzanan kıyı kesiminde 
yaklaşık 10 km. uzunluğunda ve ortalama 4 km. derinliğindeki alanlardan oluşmaktadır. 

Bölgede altyapı eksikliklerinin giderilerek turizmin yaratıcı gücü olan çevre değerlerinin 
korunması, giderek geliştirilmesi ve Antalya bölgesinde en önemli potansiyel kıyı ve kıyı gerisi 
alanlarından biri olan bu bölgede turizmin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Yukarıda genci açıklamalarda da belirtildiği üzere; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda 
4957 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmasıyla Bakanlığım turizm bölgelerinde yeni bir misyon 
üstlenmiştir. Buna göre; turizm alanları sektörel bazda değil tüm sektörleri kapsayacak şekilde ve 
koruma ilkelerini içerecek biçimde yeni bir planlama yaklaşımı ile ele alınmaktadır. 

Bölgede herhangi bir turizm projesi başlatılmasından önce ilgili idaresince onaylanmış ve 
yürürlükte bulunan 1/5000 ve l/l000 Ölçekli imar planlarındaki sorunların giderilmesi amacıyla söz 
konusu planlarda revizyon çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu konuda bölgede mevcut sorunların yerel dinamiklerin göz ardı edilmeden çözülmesi 
amacıyla 04.10.2004 tarihli ve 1581-8099-27045 sayılı yazımız ile Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı'na planlama çalışmalarının her aşamasında Bakanlığımın mutlak suretle bilgilendirilmesi 
koşuluyla; bölgede her ölçekte imar planlarının hazırlanması yetkisi verilmiştir. Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu planlama çalışmaları başlatılmıştır ve halen devam 
etmektedir. 

SORU 2 - Başta Mimarlar Odası olmak üzere, ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarının 
hazırlamış olduğu raporlar ve dile getirdikleri sakıncalar, gerektiği kadar dikkate alınmakta mıdır0 

CEVAP 2- Bugüne kadar bölgede öncelikle imar planı revizyonu çalışmaları ele alınmıştır. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi imar planı revizyon çalışmalarını yerel sorunlan ve olanakları bölgede 
sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte tespit ederek yürütmeyi hedeflemektedir. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi'ne imar planı revizyonu hazırlık çalışmalarında yetki verilmesinin en önemli 
amacı yerel dinamiklerin planlama sürecine dahil edilmesidir. Bakanlığımın bölgede bugüne kadar 
sivil toplum örgütlen tarafından sakıncalı görülen herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 3- Bu projenin 2000 adet süper-lüks villayı da kapsadığı doğru mudur? 

CEVAP 3- 03.08.2004 tarihli ve 2004/7789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 
"Antalya Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" sınırları dahilinde 
Bakanlığımca başlatılmış böyle bir proje bulunmamaktadır. 
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2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5020 sayılı Bankalar 
Kanunu arasındaki uyuma ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4474) 

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

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.12.2004 ^ — " ~ "* 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve imzaya arz edilen CMUK ile 5020 sayılı 
Bankalar Kanunundaki hükümlerin karşılaştırmaları ve uyum içinde olup olmadıkları 
tetkik edilmiş midir? 

2- Adı geçen bu iki kanunda devlet sırlan, ticari sırlar, bilirkişi tayini, bilirkişi olarak 
atanabilecekler, bilirkişinin reddi, bilirkişi kabul yükümlülüğü, koruma tedbirleri, el 
koyma ve arama, telekomünikasyon yolu ile yapılan haberleşmeye girme, yakalama ve 
gözaltı, tutuklama, ifade ve sorgu usulü, soruşturmanın gizliliği, kamu davasının 
açılması, ertelenmesi, iddianamenin değiştirilmesi veya geri alınması, delillerin 
ikamesi, ön ödeme, uzlaşma, müsadere konularında farklılıklar var mıdır? Var ise, 
bankalarla ilgili görülen davalarda hangi usul uygulanacaktır? 

T - C - ^ . ıf j . /İ /2005 
ADALET BAKANLİĞİ » •' 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/12/2004 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-8637 sayılı yazınız. 

b) 14/01/2005 tarihli ve 49 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4474 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Saym Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4474 Lisas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

17 Aralık 2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan. 04/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı 
hususundaki kurallar ile bu sürece katdan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini 
düzenlediği; 

Söz konusu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda oluşturulan 
Alı Komisyon tarafından görüşülmesi sırasında, başta çağdaş hukuk sisteminin temelini 
oluşturan hukuk devleti ilkesi olmak üzere, ceza muhakemesi hukukunun evrensel ilkelerinin 
daima göz önünde tutulduğu; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun eksik 
yönlerinin de tamamlanmaya çalışıldığı; 

Ceza muhakemesinin bir bütün olarak ele alınıp düzenlendiği 5271 sayılı Kanunda, 
Bankalar Kanunu da dahil olmak üzere diğer kanunlardaki ceza muhakemesine ilişkin tüm 
özel hükümlerin değerlendirme konusu yapıldığı; 

Malûmlarıdır. 

Bununla birlikte, 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunla değişik 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun aynı konuda farklı hükümler 
içermesi durumunda, hukukun genel ilkeleri dikkate alınarak konunun, genel kanun-özel 
kanun, önceki kanun-sonraki kanun ilişkisi çerçevesinde değerlendirilerek bağımsız yargı 
tarafından uygulama yapılacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

3- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF tarafından elkonulan bazı kuruluşlara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/4510) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzeder im. 2j_. 12.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1 - Yurtbank'a İmar Bankası'ndan çok daha Önce el konulmasına, hakim ortak Ali 
Balkaner'in şahsen ağır hapis cezası istemiyle yargılanmasına rağmen, TMSF 
tarafından Ali Avni Balkaner'in mallarının müsaderesi, evine haciz yollanması işlemi, 
Yurtbank'tan çok sonra el konulan İmar Bankası'nda fiilen ortak olmamasına rağmen 
sadece 5020 sayılı kanun dolayısıyla ilişkisi olan Cem Uzan'ın evine yapılan 
baskınlardan çok sonra, ancak 19 Arahk 2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Yurtbank'ın hakim ortağı Ali Balkaner'e karşı uygulanan bu haciz işleminin 
gecikmesinin sebebi nedir? 

2- Evinde arama ve haciz işlemi yapılan, el konulmuş bankaların hakim ortakları veya 
bankalarla ilişkisi bulunanların tadadı listesi nedir? 
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3- El konulmuş olan bankalarla ilişkisi bulunduğu halde henüz evinde arama yapılmamış, 
icra takibine geçilmemiş ve evindeki mallar haciz edilmemiş şahısların tadadi listesi 
nedir? 

4- 15.12.2004 tarihli gazete haberlerinden, zat-ı alinizin, Sivas Demir -Çel ik ' t en 
T M S F ' y e yapılan 8.5 milyen dolarlık ödemenin Erol Evcil 'den geldiğinin tespit 
edilmesi üzerine, Evcil 'e bilgi sızdırdığından TMSF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
İncekara 'nm istifasını aldığınız öğrenilmiştir. 

Buna benzer bir hadise, Çukurova Grubunun ödemelerinin süratlenmesi 
konusunda Northvvay Petroleum ile yaşanmıştı. Bu konuda verdiğim, 19.10.2004 
tarihinde verdiğim soru önergeme, TMSF, B.02.0.001/01-7804 7/3951 sayı ile, 
"Yaptığı sözleşmenin içeriği ve sahip olduğu görev ve sorumlulukları kapsamı 
nedeniyle TMSF, Çukurova Grubu'nun alacağı 4 milyar dolarlık kaynağı sağlayacak 
kreditörün kimliği ile ilgilenmemiştir" cevabım vermiştir. 

Erol Evcil ' in kaynak sağladığı ihtimaline karşı Sivas Demir Çelik' in satışı 
durdurulurken, aynı hassasiyet Çukurova Grubu'nun borçlarının ödenmesi için kaynak 
sağlayacak ve Çukurova kendisine olan borçlarını ödemediği takdirde Turkcell gibi 
çok önemli stratejik bir işletme başta olmak üzere bir çok işletmenin sahibi haline 
gelecek Northway Petroleum için neden gösterilmemiştir? 

Özellikle Bakanlığınız ve şahsınız TMSF'nin ortaya koyduğu bu tenakuzu 
nasıl izah etmektedir? 

5- Zaman Gazetesi 'nde bugün yayınlanan bir haberde, Antik A.Ş. 'nin sahibi Turgay 
Ar tam' ın T M S F adına 227. müzayedesini organize ettiği, komisyon olarak hasılatın 
yüzde 10'unu aldığı ve 242 tablonun satışından 1 trilyonun üzerinde komisyon aldığı 
haberi yer almıştır. Bu konuda 19.10.2004 tarihinde vermiş olduğum soru Önergesine 
verilen cevapta, "Gayrimenkul pazarlama ve müzayede firmaları ile her bir etap için 
paket olarak yapılan sözleşmeler kapsamında, TMSF tarafından Basın İlan Kurumu 
aracılığıyla yapılan gazete ilanları dışında, ihale organizasyonu ile ilgili katalogların 
basımı, müzayade mekanının tanıtım çalışmasının, gazete, tv, radyo ilanlarının, 
bilbord reklamlarının, gayrimenkullerle ilgili mahalli ilan, afiş, bez afiş vs. 
yöntemlerle tanıtımlarının, ayrıca satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerin T M S F 
tarafından hiçbir ücret ödenmemek kaydıyla müşteriden satış bedelinin yüzde 
2 ' s i+KDV tutarında hizmet komisyonu tahsil edilerek firma tarafından yerine 
getirilmesi sağlanmaktadır. Yukarıda birinci maddede ismi belirtilen Eskidji A.Ş., 
Remax, Turyap A.Ş. firmaları ile aynı komisyon uygulanarak çalışılmıştır" ifadesi 
kullanılmıştır. 

Buna göre: 
a- Antik A.Ş. ile TMSF 'n in bir anlaşması var mıdır? 
b - Varsa, 19.10.2004 tarihli soru önergemin cevabında bu anlaşma neden 

belirtilmemiştir? 
c- Eskidji ile yapılan anlaşmada komisyon oram yüzde2+KDV iken, 

Antik A.Ş. 'nin komisyon oranı neden yüzde 10'dur? 
6- Star Yayın Grubu 'nun satışı hakkında TMSF'nin çok arzulu olduğu haberleri basında 

yer almaktadır. İktisat Bankası dolayısıyla TMSF'ye geçen Cine5 ' in satışı konusunda 
ne yapılmıştır? Keza, Erol Aksoy Grusbundan TMSF'ye intikal eden dergilerin satışı 
için ne yapılmıştır? 

7- İstanbulspor 'un: 
a- El konulduktan "sonraki kar ve zarar hesaplan ne durumdadır? 
b - Lig'deki durumu gayet kötü olan ve 2. Küme 'ye düşme ihtimali 

kuvvetli görünen bu takımın, 2. Küme'ye düştükten sonra değeri 
düşecektir. Takım 2. Küme'ye düşmeden satışı ve değerlendirilmesi 
için ne yapılmaktadır? 

c- Özellikle bu futbol takımının isminin yaşayabilmesi ve maddi 
imkanlarının düzeltilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Futbol 
Takımı 'mn, bu takımla İstanbulspor adı altında birleştirilmesi 
konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir temasta 
bulunulmuş mudur? Eğer, İstanbulspor'un devam eden bir zararı var 
ise, İstanbul Belediyesi 'ne devredilmesi, TMSF 'n in bu zarardan 
kurtulması manasına gelmez mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Say: :B.O2.O.OO1/0|. 5 5 9 ^ /Ol/'2005 

Konu : 7/4510-8683 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 05,01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8681 sayılı yazını/.. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/4510-8683 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 03/02/2005 tarih ve 
TMSF.BHI.223/5156 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doc.Dr.Abdttllatif ŞENER 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

Ek: T M S F Başkanlığının 3.2.2005 tarih ve 223/5156 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI :TMSF.BH1.223/S<5G> 03/02/2005 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILlCl'NA 
(Sn. Doç. Dr. Abdtlllatif ŞENER) 

tLGİ: 04/01/2005 tarih ve B.02.0.001/01- 054 7/4510 sayılı yazınız. 

İlgi de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRlN'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1 ve 3-) Yurtbankın hakim ortay' Ali Balkaner'e karşı uygulanan haciz işleminin yeni 
yapılmış olmasının sebebi, bu tarihe kaci-tr protokol çalışmalarının devam ediyor olmasıdır. 

15/03/2001 tarihinde Fon'a devredilen İktisat Bankası T.A.Ş. hakim ortaklarından 
Erol Aksoy'un (diğer ortaklar İnci Aks <y, Kerim Kaya Aksoy, Eda Deniz Aksoy'un ikamet 
adresleri aynı) ikamet adresinde haciz * apılarak haczedilen muhtelif menkul mallann satışı 
yapılmıştır. 

21/12/1999 tarihinde Fon'a devredilen Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. hakim 
ortaklarından 13/03/2003 tarihinde, ihtiyati haciz onayı alınıp buna istinaden gayrimenkul. 
taşıt, banka ve iştiraki bulunan şirketlerinde hisse hacizleri yapılmıştır. Ali Avni Balkaner, 
Zeynep İlkar, Ahmet Uğur Balkaner'in ev ve iş yerlerinde hacizler 19/12/2004 tarihinde 
yapılmış ve haczedilen mallardan kıymetli mücevheratların satışı yapılmış olup diğer menkul 
mallar için satış hazırlıkları hızla sürdürülmektedir. Bu tarihe kadar evinde haciz 
uygulanmama nedeni ise ödeme planı sunmuş olmaları ve protokol görüşmelerinin 
sürmesidir. 

22/05/2002 tarihinde Fon'a devredilen Toprak Bank A.Ş.'nin Fon'la protokol 
imzalanması nedeni ile evinde Fiili haciz yapılmamıştır. 

09/07/2001 tarihinde Fon*a devredilen Kentbank A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'na devrine ilişkin işlemin yargı karan ile iptal edilmesi nedeniyle evinde haciz 
uygulanmamıştır. 

21/12/1999 tarihinde Fon'a devredilen Egebank A.Ş. hakim ortaklarından Yahya 
Murat Demirel, Üniversal Yatırım Holding A.Ş., Otomobilcilik ve Ticaret A.Ş., MD Holding 
A.Ş., Erdem Dış Ticaret A.Ş., Era Finans Factoring Hizmetleri A.Ş., Ege Finans Holding 
A.Ş.'nin ev ve işyerlerinde hacizler yapılmış ve haczedilen mallardan kıymetli mücevher ve 
saatlerin satışı yapılmış olup diğer menkul ve gayrimenkul mallar için satış hazırlıkları hızla 
sürmektedir. 

27/10/2000 tarihinde Fon'a devredilen Eubank A.Ş. hakim ortaklan ve kefilleri ile 
nihai bir borç protokolü anlamına gelmemek üzere protokol yapılmış ve protokolün 
gereklerinin yerine getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Amme borçlularının, prutokol kapsamında bulunan mal varlığı da dahil olmak üzere 
iUnı mal varlığı haczcdılmıjtir. Bu mallardan 57 adet klasik otomobil, kar motorları, ATV. 
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(Sportif amaçlı arazi taşıtları), tekne, saatler, ziynet eşyalanmn tamamı ile, silahlar, antika 
eşyalar ve arkeolojik eserlerin bir kısmı ve diğer araçların satışı yapılmıştır. 

15/01/2005 tarihinde haczedilen 2 adet yat ve 1 adet jetski ile arama çalışmaları 
sürdürülen tekneler bulunduğunda haczedilerek satışı gerçekleştirilecektir. 

09/07/2001 tarihinde Fon'a devredilen Bayındırbank A.Ş. ile, 4743 sayılı yasanın 2 
nci maddesine göre hazırlanıp 11/04/2002 tarih ve 24723 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik ve 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hükümleri doğrultusunda, Bayındır 
Grubu'nun alacaklı kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 
25/10/2002 tarihinde Finasal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile 27/03/2003 tarihinde 
Finansal Yeniden Yapılandırma Ek Sözleşmesi imzalanması nedeni ile evinde fiili haciz 
yapılmamıştır. 

4-) Northway Petroleum Şirketi için herhangi bir somut bilgi veya veri sözkonusu 
değilken, Sivas Demir Çelik konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi uyan yazısı ve 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir hazırlık soruşturması bulunmaktadır. Kaldı ki, 
Çukurova Grubu'nun borç ödemelerinde de uluslararası ve ulusal finansal regülasyonlara 
aykırı bir durumun tespiti ya da şüphelenilmesi halinde gerekli yasal sorumlulukların yerine 
getirileceğinde kuşku yoktur. 

5-) a. TMSF ile aracı kurumlar ya da pazarlama şirketleri arasında sürekli bir anlaşma 
olmayıp, proje bazlı olarak çalışılmaktadır. Her iş için ayrı ayrı ihaleler 
açılmaktadır. Antik A.Ş. de Fon'un açtığı ihalelere katılarak satış 
organizasyonunu üstlenmektedir. 

b. 19.10.2004 tarihli soru önergesinde sadece gayrimenkul ihaleleriyle ilgili olarak 
"Eskidji Firmasının nasıl seçildiği ve ne kadar komisyon aldığı" sorulmuştur. 

c. Gayrimenkul, menkul mal ve sanat eserleri satışlarında uygulanan komisyon 
oranları farklılık arz etmektedir. Turyap, Eskidji veya Remax ile düzenlenen 
gayrimenkul müzayede organizasyonlarında Fon tarafından herhangi bir 
komisyon bedeli Ödenmeksizin alıcılardan % 2 komisyon ücreti talep edilmekte 
iken, sanat eserleri ve menkul mal müzayedelerinde firmalarca alıcılardan % 7 -
12 arasında değişen komisyon bedelleri talep edilmektedir. 

6-) Fon, bünyesindeki medya kuruluşlarının satış işlemleri için gerekli altyapıyı 
hazırlamış, ihaleye çıkabilmek için Bankalar Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri 
beklemektedir. 

7-) İstanbulspor'un satış yöntemiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
ile görüşmeler sürdürülmektedir. Aralık 2004'teki satış girişimi Fedarasyonun'un varlık 
satışına izin vermemesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Takımın Birinci Ligde kalabilmesi 
ve değerini kaybetmeden satılabilmesi için imkanlar çerçevesinde gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. İstanbulspor'un İstanbul Büyükşehir Belediyesine devri gündeme gelmesine 
rağmen bu konuda İBB yönetiminin yaklaşımı olumlu olmamıştır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 
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4.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, tarımsal sulamada kullanılan ve ödenemeyen elek
trikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/4513) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

/s 

ulasan ÖREN 
Manisa Milletvekili 

Tarımsal sulamada kullanılan enerji fiyatları ve gecikme faizleri zaten ürünü para 

etmeyen çiftçiyi sıkıntıya sokmuştur. Özellikle Manisa bölgesinde bağlann sulanmasında çok 

yoğun olarak kullanılan elektrik enerjisi girdi olarak maliyete yansımaktadır. Bu yıl üzümün, 

pamuğun para etmemesi üreticinin ürününü satamamasından dolayı tanmsal sulamada 

kullanılan elektrik faturaları ödenememiştir. 

Halen elektrik faturalarına % 4 gecikme cezası ve artı KDV uygulanmaktadır. Bu da 

aylık % 5.8' e yıllık % 7Û'e gelmektedir. 

Daha önce çiftçilere kolaylık adı altında yapılan taksiflendirmelerde de istenilen sonuç 

alınamamış ve faturalar tahsil edilememiştir. Elektrik faturaları gecikme faizleri ile birlikte 

sürekli artarak ödenemez duruma gelmiştir. 

Bu nedenle; 

1 - Ödenmeyen elektrik faturalarının ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yeniden bir 

borç ödeme yapılandırması düşünülüyor mu? 

2- Tarımsal sulamada kullanılan ve ödenmeyen faturalara uygulanan gecikme faizlerinin 

affedilmesi veya faiz oranlarında indirim yapılması düşünülüyor mu9 

3- Tanmsal üretimin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için sulamada kullanılan enerji 

fiyatlarında ve KDV oranlarında bir indirim yapılması düşünülüyor mu? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI ; B.02.İ.ÖIB.0.65.00.00/ 1 O 9 ö t 4 ftfbat 2005 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/4513 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Tarımsal sulamada kullanılan enerji fiyatları ve gecikme faizleri zaten ürünü para etmeyen 
çiftçiyi sıkıntıya sokmuştur, özellikle Manisa bölgesinde bağların sulanmasında çok yoğun olarak 
kullanılan elektrik enerjisi girdi olarak maliyete yansımaktadır. Bu yıl üzümün, pamuğun para 
etmemesi üreticinin ürününü satamamasından dolayı tarımsal sulamada kültündün elektrik 
faturaları ödenememiştir. 

Halen elektrik faturalarına %4 gecikme cezası ve artı KDV uygulanmaktadır. Bu da aylık % 
5. g 'e yıllık % 7li 'e gelmektedir. 

Daha önce çiftçilere kolaylık adı allında yapılan taksitlendlrmelerde de istenilen sonuç 
almammmtş ve faturalar tahsil edilememiştir. Elektrik faturaları gecikme faizleri ile birlikte sürekli 
artarak ödenemez duruma gelmiştir. 

Mm nedenle; 

SORU 1- Ödenmeyen elektrik faturalarının ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yeniden bir 
borç ödeme yapılandırması düşünülüyor mu? 

CEVAP 1- Borç ödeme yapılandırılmasıyla ilgili. Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı ve TKDAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma devam etmektedir. 

SORU 2- Tarımsal sulamada kullanılan ve ödenmeyen faturalara uygulanan gecikme 
faizlerinin affedilmesi veya faiz oranlarında indirim yapılması düşünülüyor mu? 

CEVAP 2- Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinde uygulanan gecikme faizleri 
01.10.2004 tarihinden itibaren (%2)'ye indirilmiştir. 

SORU 3- Tarımsal üretimin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için sulamada kullanılan 
enerji fiyatlarında ve KDV oranlarında bir indirim yapılması düşünülüyor mu? 

CEVAP 3- Sulamada kullanılan enerji fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi TKDAŞ'm : ^ te \ 
alanı dışında bulunmaktadır 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

İHI UNA KITAN 
Maliye Bakanı 
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5.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un: Adana Devlet Hastanesi personelinin döner ser
mayeden pay alamamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/4518) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISÎ BAŞKANLIÖPNA 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını ara ederim. 20.12.2004 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Adana Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri 3 
aydır döner sermaye payı alamamaktadır. Adana Devlet Hastanesi gibi Sağlık 
Bakanlığına bağlı olan Adana Numune Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışanlar 
ise döner sermaye paylarını vaktinde almaktadırlar. Bu iki hastane arasındaki fark nereden 
kaynaklanmaktadır? Adana Devlet Hastanesi çalışanları aksaksız hizmet vermelerine 
rağmen, niçin döner sermayeden paylarını alamamaktadırlar? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Korulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0OOO0OO/^ -y± 
Konu: Yazılı Soru Önergesi ANKARA 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.01.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD-A.01.0.GNS.Ü. 10.00.02-8681 sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N.Gaye ERBATUR tarafından verilen "Adana 

Devlet Hastanesi personeline döner sermayeden yapılan ek ödemelere" ilişkin 7/4518 Fsas 

sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr.TWceîMICDAĞ 
Bakan 
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Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N.Caye ERBAIUR tarafından verilen "Adana 
Devlet Hastanesi personeline döner sermayeden yapılan ek ödemelere" ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

"Adana Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri 3 
aydır döner sermaye payı alamamaktadır. Adana Devlet Hastanesi gibi Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı olan Adana Numune Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışanlar ise döner sermaye 
paylarını vaktinde almaktadırlar. Bu iki Hastane arasındaki fark nereden kaynaklanmaktadır? 
Adana Devlet Hastanesi çalışanları aksaksız hizmet vermelerine rağmen niçin döner 
sermayeden paylarım alamamaktadırlar? 

CEVAPLAR: 

Vatandaşlarımıza daha kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması, çalışan personelimize 
hak ettikleri ücretin ödenmesi, gerek hizmeti alanların memnuniyetten ve gerekse çalışanların 
mutluluğunu sağlamak temel hedefimizdir. 

Adana Devlet Hastanesi personeline, 2002 yılında 1.665.467.479.000,-TL., 2003 
yılında 2 122.179.400.000,- TL., 2004 yılı sonu itibari ile de 4.843.655.250.000,- TL. döner 
sermaye ek ödemesi yapılmıştır. Hastanede çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık 
personelinin 1 1 aylık döner sermaye ek ödemesi yapılmış olup, Aralık ayına ait ödeme tutarı 
ise tahakkuku yapılarak emanete alınmıştır. Personelimizin herhangi bir kaybı bulunmamakla 
birlikte alacaklarını zamanında alabilmeleri hususu titizlikle takip edilmektedir. Adana Devlet 
Hastanesinin 20O4 yılında hesaplanan Döner Sermaye Ek Ödemesi 2003 yılıyla mukayese 
edildiğinde %228 oranında artmıştır. 

Ayrıca, hastaneler arasında Döner Sermaye Ek Ödemelerine ilişkin herhangi bir 
farklılık söz konusu değildir. KurumLarımızca elde edilen gelirden personele belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde ek ödeme dağıtılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

6.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK hastanelerinde uygulanan ilaç alım 
prosedürüyle ilgili protokole ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/4526) 

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

Aşağ ıdak i soru lar ımın Ça l ı şma ve Sosyal Güvenl ik Bakanı Sayın Murat 
B A Ş E S G İ O Ğ L U taraf ından yazıtı o larak yanı t lanması için gereğin in 
yapı lmasını a rz eder im . 20 .12 .2004 ^—-^—" 

, y • *" 

J>ıC^SiylrAMBER 
^ Hatay Milletvekili 

1- SSK Hastanelerinde uygulanmakta olan ilaç alım prosedürü; 14 Aralık 2004 
tarihinde imzalanan bir protokol ile "İlaçta yüzde 14,5'luk ucuzluk oldu. 
SSK'lının ilaç kuyruğu çilesi sona eriyor" haberleriyle duyurulmuştu. Tek fiyatlı 
alım protokolü ile kamunun 500 trilyon tasarruf edeceği iddia ediliyordu. Bu 
imzalanan protokolün amacı nedir? 

2- Bundan önceki ilaç alım uygulaması ile bu imzalanan protokol sonrası 
kamunun ne kadar kâr/zarar durumu ortaya çıkmıştır? 

3- 20.12.2OO4 Tarihli bazı basın yayın organlarına da yansıdığı gibi SSK'lı 
hastanın imzalanan protokol öncesi ucuza almış olduğu ilaç, imzalanan 
protokol sonrası yüzde 20-30 oranında zamlanıyor. SSK'lı hastanın pahalı ilaç 
almasını öngören bu protokol ile hangi kurum, nasıl bir tasarruf sağlayacaktır? 

4- Bu protokolü, SSK'lı hastaların lehine çevirmek amacıyla ilgili olarak bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

„ ,_ , . 9 ŞUBAT 2005 
Sayı :B.l3.APK.0-12-00-00/3lO-^(3 v 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.01.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4526-8713/27107 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'e ait 7/4526 Esas Mo'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur, 

Sosyal Güvenlik Kurumları ve kamu kurumları ile serbest eczaneler arasında yapılan 
protokole göre, Kurum İskonto Oranı daha önce % 2,5 olarak belirlenmiş, bunun dışında ayrıca 
bir iskonto veya indirim sözkonusu değildi. Yeni imzalanan protokol ile SSK dahil kamu 
kurumlarında ilaç alımında iskonto oranı ilaç muhteviyatına göre % 7,5 ila % 14,5 arasında 
değişmektedir. Bu indirimler 2005 yılında genel kamu ilaç harcamalarına da tasarruf olarak 
yansıyacaktır. 2004 yılı tüketim harcamaları dikkate alındığında 2005 yılında efektif olarak kamu 
kurumlarında ilaç harcamalarında yaklaşık 1 Milyar YTL. tutarında tasarruf sağlanacağı tahmin 
edilmektedir. 

2003 yılında yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ilaç alımlarında, 
SSK'nın daha önceden alabildiği İndirim oranlarının azaldığı dikkate alındığında, yeni uzlaşmayla 
sağlanan indirimlerin önemi daha net olarak görülebilecektir. SSK'da ilk aşamada Kurum 
eczanelerinden verilecek olan yatan hasta ilaçları ile muaf ve raporlu ilaçların dışındaki ayaktan 
hasta ilaçlarının serbest eczanelerden temin edilmesinden dolayı 361 Milyon YTL. ilave yük 
geleceği tahmin edilmekle birlikte, varılan uzlaşma sonucu, SSK'da yapılacak indirim tutarının 
257 Milyon YTL. olacağı dikkate alındığında, toplam ilave yükün bu indirimlerle birlikte 104 
Milyon YTL. olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu protokolle, SSK'lıların serbest eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekleri, dolayısıyla 
sigortalıların ilaç kuyruklarındaki sorunlarının sona ereceği ve SSK'nın alacağı indirimlerle de, 
kurumun ilaç harcamalarındaki olası artışın asgari düzeyde kalacağı beklenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BÂŞESGİOĞLU 
< Bakan 
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/.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, Cumhurbaşkanınca affedilen hüküm
lülere ve Adlî Tıp Kurumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4531) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafmdar VJH^U olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit MevfütVsLANOĞLU 
MalatyqA4iUe\vekili 

2005 Bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya ; 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasanın 104.maddesi uyarınca sürekli hastalık, sakatlık ve 
kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ve kaldırmak yetkisini kullanırken, 
Af edilen toplam 236 kişiden 184 tanesinin silahlı bölücü sol terör örgütlerine mensup kişiler 
oldu&u bunların bir kısmının geçtiğirniz günlerde kuvvetlerimizle dağda çatıştığı, kimisinin 
ölü, kimisinin varalı olarak ele geçirildiğini belirterek. Adli tıp raporlarına mesnet olarak 
affedilen bu insanların tekrar sağlığına nasıl kavuşup dağa çıktığını merak ettiklerini 
belirtmişlerdir. 

1- 3.Adli Tıp Kurumu sahte raporlar düzenlemiş mi dir? Bu kurum Bakanlığınıza bağlı 
değil mi dir? 

2- Affedilip dağa çıkan ve dağda öldürülenlerin sayısı kaçtır? 
3- Sayın Cumhurbaşkanının cezanın niteliği ile ilgili değil sadece hükümlünün sağlık 

durumu ile ilgili yetkisi olmasına karşın bu konuşma Cumhurbaşkanlığı makamını 
kamu vicdanında ve dünya kamuoyunda rencide etmemiş midir? 

4- Bu konuda Bakanlığınız ve Hükümet olarak kamu vicdanı açısından bir açıklama 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

r c ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 14/62/2005 

Bakan 
158 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/01/2005 tarihli ve A.01 O.ONS. 
0.10.00.02-7/45 31-8722/271 16 sayılı yazınız, 

b) 13/01/2005 tarihli ve 42 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4531 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) 
yazımızla. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 
bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz. ederim. 

CemiWÇfÇI 
Bakan, 
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Sayın Ferit Mevlüt ASLANOOLU 
Malatya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4531 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Adli Tıp Kurumunun, 14/04/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanun ile, adalet işlerinde 
bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev 
alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri 
etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet 
Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olan saygın ve tarafsız bir kurum olduğu; söz konusu 
Kanun hükümlerine göre, Adlî Tıp İhtisas Kurullarının başkanları ve üyelerinin uzman 
elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından üçlü 
kararname ile atandıkları, raporlarının sahteliğinin söz konusu olamayacağı malûmlarıdır. 

Öte yandan; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "Hürriyeti tahdit eden 
cezaların tehiri sebepleri" kenar başlıklı 399. maddesinin birinci fıkrasında, "Akıl hastalığına 
tutulan mahkûmlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı iyileştikten sonraya bırakılır."; 
ikinci fıkrasında ise "Diğer bir hastalık dahi hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı hâlinde 
mahkûmun hayatı için kafi bir tehlike teşkil ediyorsa bu hastalıkla dahi aynı hüküm tatbik 
olunur.'1 hükümlerinin yer aldığı; 19/12/2000 tarihinde gerçekleştirilen "hayata dönüş 
operasyonu" sonrasında cezaevlerinde uzun süreli açlık grevlerine katılan mahkûmların sağlık 
muayenelerinin yapılarak anılan madde kapsamında infazlarının tehirinin gerekip 
gerekmediği hususlarının tespitinin Cumhuriyet başsavcılıklarınca talep edilmesi üzerine, 
Adlî Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca 2001 yılı Mayıs ayından itibaren 200 günü aşkın bir 
süredir açlık grevine devam etmekte olan kişilerde ileri derecede beslenme yetersizliğine bağlı 
genci durum bozukluğu, Wernicke ensefalopatisi veya Korsakoff Sendromu geliştiğinin 
belirlenmesi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399. maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü uyarınca cezaevi şartlarında hayatî tehlikeleri olduğundan haklarında altı ay süreyle 
infaz tehiri gerektiğine dair raporlar düzenlendiği; altı ay aralıklarla muayeneye gelen 
kişilerden Wernicke Korsakoff Sendromu ya da Korsakoff Sendromu bulguları devam 
etmekte olanlar hakkında da aynı maddenin birinci fıkrası gereğince organik akıl hastalığı 
bulguları nedeniyle cezalarının infazlarının tekrar ertelenmesi yönünde raporlar verildiği; 

Bu raporlar düzenlenirken Adlî Tıp 3. İhtisas Kurulu muayenelerinin yanı sıra beyin 
MR. CLvG. EMG gibi tetkikler ve psikometrik değerlendirmelerin yapıldığı, ayrıca kişinin 
tutum ve davranışlarını karşılaştırmak amacıyla cezaevi psikolog ve sosyal hizmet uzmanı 
gözlem raporu ile ölüm orucuna devam edilen sürelerin de incelendiği; 

Hastalıkları nedeniyle haklarında infazın tehiri yönünde rapor verilen mahkûmların bu 
sürelerin sonunda kontrol ve muayenelerinin yapılarak bulguların yeniden 
değerlendirildiği; yapılan tetkikler sonucunda, bu kişilerde mevcut fizikî bulgular ve hafıza 
kusurlarının cezaevi şartlarında yaşayabilecekleri seviyede bulunup bulunmadığının 
saptandığı; Adlî Tıp Kurumunun yıllardır süregelen uygulamalarına göre infazın tehiri 
bakımından önemli olan hususun, kişinin hastalık bulgularının tamamen düzelmesinin değil. 
cezasının infazını etkileyecek mahiyet ve derecede bulunup bulunmamasının olduğu; 
cezasının infazının tehiri gerekmediği yönünde görüş bildirilen mahkûmların son muayene 
bulguları göz önüne alındığında, bir hekim, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından 
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durumlarının izlenmesinin, beslenmelerine dikkat edilmesinin ve gerektiğinde nöroloji ve 
psikiyatri uzmanınca, bir üniversite ya da Devlet hastanesinde kontrollerinin yapılmasının 
yeterli olacağı yönünde raporların düzenlendiği; 

Dünya Sağlık Örgütü ICD-IO Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması, 
Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzunda F-04 sırasında yer alan "Alkol ve başka psikoaktif 
madde kullanımına bağlı olmayan organik bellek yitimi sendromu- Korsakoff Sendromu" 
için,"... organik bellek yitimi sendromu, uzak ve yakın belleğin belirgin bozukluğu ile giden 
sendromdur. Anlık bellek korunmuştur. Öğrenme yetisinin ileri derecede azalmasına bağlı 
ileri doğru bellek yitimi vardır ve zaman yönelimi bozulmuştur. Değişen şiddete geriye doğru 
bellek yitimi de vardır; ancak altta yatan patolojik süreç ya da zedelenmenin düzelmesiyle 
şiddeti azalabilir. Prognoz altta yatan zedelenmenin gidişine bağlıdır. Tam düzelme 
mümkündür." şeklindeki tanımlamanın da bu raporları destekler nitelikte olduğu; ilk 
muayeneleri sonrasında sağlık durumları bozuk olduğu bu nedenle cezalarının infazının tehiri 
gerektiği bildirilen ve daha sonra muayeneye gelmeyen kişilerin bulgularında gerileme 
olabileceği, 3. Adlî Tıp İhtisas Kurulu kararlarına itiraz söz konusu olduğunda bu kişilerin 
dosyalarının Adlî Tıp Kurulu tarafından ele alındığı ve Genel Kurul tarafından gerektiğinde 
kişiler muayeneye çağrılmak suretiyle kararların tanzim edildiği; 

Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 25/01/2005 tarihli ve B.031.ATK.0.00.00.00/18 sayılı 
yazısı ve eklerinin incelenmesinden; 

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasasının 104. maddesinin 
(b) bendi gereğince cezası kaldırılanlardan bir kişinin 26/10/2004 tarihinde Tunceli İli 
Mazgirt İlçesi Kızılcık bölgesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada iki örgüt mensubu ile 
birlikte ölü ele geçirildiği; üç kişinin ise, yeniden terör örgütü mensubu olmak, korku ve panik 
yaratacak şekilde patlayıcı madde atmaya azmettirmek suçlarından adlî mercilerce 
tutuklandığı; 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 03/02/2005 tarihli ve 
B.05.1.EGM.0.12.04.06-532-26456 sayılı yazısı ile Bakanlığımız kayıtlarının 
incelemesinden; 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. /'As^K 

Cemil û(ÇEK 
Ba/an 
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8.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Kamu İhale Kurulunca iptal edilen Sayıştay 
eski binalarının onarım ihalesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı (7/4566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.12.2004 

Mehmet KÜÇÜKAŞIK 
BURSA MİLLETVEKİLİ 

SORULAR 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarrufunda olan Sayıştay eski binalarının 
20.09.2004 tarihinde yapılan onarım ihalesinin Kamu İhale Kurulunca iptal 
edilmesinin gerekçeleri nelerdir ? 

2. Kamu ihale Kurulu tarafından iptal edilen bu ihalenin 15.000 m2'lik fiziki iş bitirme 
belgesi istenmesi kriterinin bir firma için özel şart olarak konulup konulmadığı 
konusunda bir inceleme yaptırdınız mı ? 

3. Yaklaşık maliyetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu göre gizli tutulması yasal 
zorunluluk değil midir ? 

4. Yaklaşık maliyetin gizli tutulmadığı, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ihlal edildiği, 
Kamu İhale Kurulu kararınca açıkça belirtildiği halde, buna neden olanlar ile ilgili 
yasal bir işlem yaptırdınız mı? 

5. Tarihi bir yapı olan bu binanın restorasyonu ve onarımın ivedilikle yapılması 
konusunda yeniden başlatılmış bir çalışmanız var mıdır? Bu çalışmayı aynı yetkililer 
ile mi yaptırıyorsunuz? 

6. 20.09.2004 tarihinde yapılan ve Kamu İhale Kurulunca iptal edilen ihale işlem 
dosyası ile yeniden ihale yapmayı düşünüyor musunuz? 

7. İhalenin iptaline neden olan yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini ihlal eden ihale 
yetkilileri, ihale komisyon üyeleri, ilgili müdürleri ve ihalede işlem hatası yapan 
yetkililerin bu hatasının kamu zararına neden olup olmadığı konusunda bir işlem 
yada inceleme yaptırdınız mı? 

8. Kamu İhale Kurulu'nun 22.10.2004 tarihli 2004/UY.Z-1394 sayılı kararının 2. 
maddesinde açıkça "4734 sayılı kanunun uygulanmasında 4734 sayılı Kanuna aykırı 
davrananlar hakkında 4734 Sayılı kamu İhale Kanununun 61. maddesinde bu 
Kanunun uygulanmasında Kanuna aykırı hareket edenler hakkında ilgisine göre 4734 
sayılı Kanunun 58. ve 60. maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır" denmektedir. 

Bu kararda açıkça "yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin" ihlal edildiği kararda da 
belirtildiği gibi bir işlem yada uygulama yaptırdınız mı? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940 - { (f$ U "V 053® t/ 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lg i : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 05.01.2005 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-8739 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet KÜÇÜKAŞİK'ın 7/4566-8762 esas no'lu yazıtı 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-^^i rkan MUMCU 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET KÜÇÜKAŞIKTN 
7/4566-8762 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarrufunda olan Sayıştay eski binalarının 
20.09.2004 tarihinde yapılan onarım ihalesinin Kamu îhale Kurulunca iptal edilmesinin gerekçeleri 
nelerdir? 

CEVAP 1. 22.10.2004 gün ve 2004/UY.Z-1394 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinde yapılan 
ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte işlemler 
olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, 
ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

SORU 2. Kamu İhale Kurulu tarafından iptal edilen bu ihalenin 15.000 m2İik fiziki iş bitirme 
belgesi istenmesi kriterinin bir firma için özel şart olarak konulup konulmadığı konusunda bir 
inceleme yaptırdınız mı ? 

CEVAP 2. Benzer iş olarak istenilen 15.000 m2 bina yapma veya onarma işinde, ihaleye 
katılacak isteklilerin iş yapabilme kapasitelerinin üst düzeyde olması ve istekli kalitesinin 
yükseltilmesi amaçlanmıştır. İhaleye konu binaların toplam inşaat alanı 15.000 m2'nin üzerinde olup, 
öngörülen iş süresi de 180 gündür. Bu sürede, bu kadar büyük bir işi organizasyon yeteneği sınırlı bir 
firmanın yürütebilmesinin zorluğu ortadadır. İdare, bu nedenle seçici davranmıştır. 21 isteklinin do.sya 
alıp, 16 isteklinin teklif verdiği bir ihalede bir firma için özel şart konulduğu iddia edilemez. 

SORU 3. Yaklaşık maliyetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre gizli tutulması yasal 
zorunluluk değil midir? 

CEVAP 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9. maddesinde "Yaklaşık maliyete ihale ve ön 
yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere 
açıklanmaz '" hükmü bulunmaktadır. 

- 3 0 4 -



T.B.M.M. B : 58 15 . 2 . 2005 O : 2 

Dördüncü sorunun cevabında detaylarıyla açıklandığı gibi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'mn 
16.04.2003 tarih ve 1769 sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemler tesis edildiğinden gizlilik ilkesine 
uyulmuştur. 

SORU 4. Yaklaşık maliyetin gizli tutulmadığı, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ihlal 
edildiği, Kamu İhale Kurulu Kararı'nda açıkça belirtildiği halde, buna neden olanlar ile ilgili yasal bir 
işlem yaptırdınız mı ? 

CEVAP 4. Kamu ihale Kurulu'nun iptal kararında "İhale konusu işin anahtar teslimi götürü 
bedel olarak ihaleye çıkarılmasına rağmen metraj cetvellerinin Yapım İşleri Uygulama 
Yönetmcliği'nin 8. maddesinin (f) bendine aykırı olarak ihale dokümanında yer alması nedeniyle 
yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesine aykırı sonuçlar doğuracağı" ifade edilmektedir. Buradan yaklaşık 
maliyetin gizli tutulmadığı, gizlilik ilkesinin ihlal edildiği sonucunu çıkarmak manidardır. Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan 16.04.2003 tarih ve 1769 sayılı Genelgenin Diğer Hususlar 
Kısmının 5 inci maddesinde yer alan; 

"İsteklilere ihale sırasında verilecek pursantaj tablosunda, yeni işlerde imalat miktarının 
verilmemesi, ikmal ve onarım işlerinde ise imalat miktarının verilmesi, gerekmektedir." hükmü 
ile "Onarım işine ait örnek bir pursantaj tablosu ekte gönderilmiş olup, ihalelerde mutlaka bu formatın 
kullanılması zorunludur." hükmüne uygun olarak işlem tesis etmiştir. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı'mn örnek Pursantaj Tablosunda; 

a) Poz. No, 
b) İmalat Cinsi 
c) Birimi 
d) Miktarı 
e) Pursantaj Oranları 

yer almakta ve bu örnek tablosu altında; "bu cetvel isteklilere verilecek şartname dosyasına 
konulacaktır." talimatı yer almaktadır. 

Kaldı ki, projelerin ve pursantaj oranlarının verildiği ihale işlem dosyasında; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı'mn anılan genelgesi doğrultusunda onarım işlerinde metrajların verilmesi gizlilik 
ilkesinin ihlali anlamına gelmez. Çünkü, projeleri alan istekli firmaların teknik elemanlarının 
metrajları çıkarması mümkün olup, tekliflerini bu metrajları fîyatlandırarak hazırlarlar. Önemli olan 
pozların karşılığı olan birim fiyatların açıklanmamasıdır. Yaklaşık maliyete esas pozlu ve özel 
fiyatların gizliliği sağlandığından bu konuda Kamu İhale Kurumu'nca da Bakanlığımıza herhangi bir 
isnat yapılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu genelge doğrultusunda işlem yapanlar için yasal bir işlem 
yapılmasına gerek duyulmamıştır. 

SORU S. Tarihi bir yapı olan bu binanın restorasyonu ve onarımının ivedilikle yapılması 
konusunda yeniden başlatılmış bir çalışmanız var mıdır ? Bu çalışmayı aynı yetkililer ile mi 
yaptırıyorsunuz? 

CEVAP 5. Kamu İhale Kurulu Kararı ile iptal edilen ihale konusu işin ödeneği Ankara İl Özel 
İdaresi'ne aktarıldığından, ihale işlemleri Ankara Valiliği'nce yürütülecektir. Ancak, ihale işlem 
dosyasının aynı birim tarafından hazırlanmasında Bakanlığımca bir sakınca görülmemektedir. 

SORU 6. 20.09.2004 tarihinde yapılan ve Kamu İhale Kuruiu'nca iptal edilen ihale işlem 
dosyası ile yeniden ihale yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 6. Kamu İhale Kuruiu'nca iptal edilen işlem dosyası ile değil, 2005 Mali Yıh'na 
girilmiş olması nedeniyle yeniden düzenlenmekte olan ihale işlem dosyası He ihale yapılacaktır. 

SORU 7. İhalenin iptaline neden olan yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini ihlal eden yetkilileri. 
ihale komisyon üyeleri, ilgili müdürleri ve ihalede işlem hatası yapan yetkililerin bu hatasının kamu 
zararına neden olup olmadığı konusunda bir işlem yada inceleme yaptırdınız mı? 

CEVAP 7. Yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ihlal edilmediği, bu konuda ülkemizdeki en 
yetkin kurum olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'mn konu ile ilgili genelgelerine uygun işlem tesis 
edildiği 4. maddede de açıklanmıştır. 
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SORU 8. Kamu ihale Kurulu'nun 22.10.2004 tarihli 2004/UY.Z-1394 sayılı Kararının 2. 
maddesinde açıkça "4734 sayılı Kanun'un uygulanmasında 4734 sayılı Kanun'a aykırı davrananlar 
hakkında 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 61. maddesinde bu Kanunun uygulanmasında Kanuna 
aykırı hareket edenler hakkında ilgisine göre 4734 sayılı Kanun'un 58. ve 60. maddelerde belirtilen 
müeyyideler uygulanır" denmektedir. 

Bu kararda açıkça "yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin" ihlal edildiği kararda da belirtildiği 
gibi bir işlem ya da uygulama yaptırdınız mı? 

CEVAP 8. Yukarıda 4. ve 7. maddelerde de açıklandığı üzere Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın konu ile ilgili genelgesine uygun işlem yapıldığından, bu durumun yaklaşık maliyetin 
gizliliği ilkesinin ihlali anlamına gelmediğinden ve konu İdari Yargıda işlem gördüğünden herhangi bir 
işlem ya da uygulama yapılmasına gerek görülmemiştir. 

9.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, adlî tıp uzmanlığı süresinin kısaltılacağına yönelik id
dialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/4577) 

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

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
C H P Grup Başkanvekil i 

19.6.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanl ık 

T ü z ü ğ ü ' n d e adli tıp uzmanlığı için 4 yıllık eğitim süresi öngörülmektedir . Adli T ıp 

Uzmanlar ı Derneği 14-15 Aralık 2002 tarihinde yaptığı toplantıda Türkiye 'deki tüm 

adli t ıp eğitimi veren birimlerin onayı ile adli tıp uzmanının görev tanımını yapmış v e 

adli t ıp eğitim süresini 4 yıl olarak kararlaştırarak, çekirdek müfredat programını 

oluşturmuştur . Adli T ıp Uzmanları Derneğinin de üyesi olduğu Avrupa Adli T ıp 

Konseyinin standartlarında da en az eğitim süresinin 4 yıl olması benimsenmiştir . Bu 

çerçevede; 

1. Tıpta Uzmanl ık Tüzüğünün değiştirilerek, adli tıp uzmanlığı için öngörülen 

sürenin 4 yıldan 3 yıla indirilmesini ve anatomi uzmanlarının 1 yılda adli tıp 

uzmanı olabilmelerini içeren bir düzenleme yapılması için Bakanlığınız 

tarafından bir çalışma başlatıldı mı? 

2. Eğer başlatıldı ise, bu konuda Türkiye 'de adli tıp eğitimi veren birimlerin ve 

Adli Tıp Uzmanlar ı Derneği 'n in uzmanlık süresine ilişkin görüşleri alınmış 

mıdır? Eğer alındı ise, bu görüşler yapmayı düşündüğünüz düzenlemeyi 

destekler nitelikte midir? 

3. Yargı sürecinde alınan kararlar açısından son derece Önemli bir işlev üstlenen 

adli tıp uzmanlarına ilişkin normların uluslararası normlara uygun olmayan 

şekilde değiştiri lmek istenmesinin gerekçelen nedir? 
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4. Uzmanlık süresi için uluslararası normlarla bağdaşmayacak düzenlemeler 

yapılmasının, Avrupa Birliği sürecine ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde 

Türkiye'ye karşı açılmış davalara olası etkilerine ilişkin bir değerlendirme 

yapıldı mı? Eğer yapıldı ise bu değerlendirmede ne sonuçlara ulaşılmıştır? 

5. Uzmanlık süresinin kısaltılmasını ulusal adli tıp yeterlilik kurulunca belirlenmiş 

çekirdek müfredatın uygulanmasına olası etkileri nelerdir? 

6. Adli tıp konusundaki uluslararası normlar, çekirdek müfredatın 

uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar ve Avrupa Birliği süreci düşünülerek, 

bilim çevrelerinin ve meslek örgütlerinin de onaylamadıkları Tüzük 

değişikliğinden vazgeçilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : İhtisas İşi. 
Konu : Yazılı Soru Önergesi C 7.02.200 S* 8 6 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8739 sayılı yazıları. 

Samsun Milletvekili Sayın Prof. Dr. Haluk KOÇ tarafından verilen "Adli Tıp Uzmanlığı 
Eğitimi süresinin kısaltılacağı yolundaki iddialara" ilişkin 7/4577 sıra sayılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof.Dr.Recep AKDAG 
Bakan 
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Samsun Milletvekili Sayın Prof. Dr. Haluk KOÇ tarafından verilen "Adli/ TW 
Uzmanlığı Eğitimi süresinin kısaltılacağı yolundaki iddialara" ilişkin yazılı/ sor)ı 
önergesinin cevabıdır. 

SORU l- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün değiştirilerek, Adli Tıp uzmanlığı için öngörülen 
sürenin 4 yıldan 3 yıla indirilmesini ve anatomi uzmanlarının 1 yılda Adli Tıp uzmanı 
olabilmelerini içeren bir düzenleme yapılması için Bakanlığınız tarafından bir çalışma başlatıldı 
mı? 

CEVAP 1- 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğünün değişik maddelerine Danıştay 8'inci Dairesinin vermiş olduğu iptal kararları 
sonrasında yeni bir tüzük yayımlanması zorunluluğu doğmuş olup yeni bir tüzük taslağı 
hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir. Adli Tıp Uzmanlığının süresinin 4 yıl, Anatomi 
Uzmanları için ise 2 yıl olarak düzenlenmiştir. 

SORU 2- Eğer başlatıldı ise, bu konuda Türkiye'de Adli Tıp eğitimi veren birimlerin ve 
Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin uzmanlık süresine ilişkin görüşleri alınmış mıdır? Eğer alındı 
ise, bu görüşler yapmayı düşündüğünüz düzenlemeyi destekler nitelikte midir? 

CEVAP 2-Yapılan çalışmalarda, Adli Tıp eğitimi veren birimlerin ve Adli Tıp Uzmanları 
Derneği'nin görüşleri alınmıştır. 

SORU 3- Yargı sürecinde alınan kararlar açısından son derece önemli bir işlev üstlenen 
Adli Tıp uzmanlarına ilişkin normların uluslararası normlara uygun olmayan şekilde 
değiştirilmek istenmesinin gerekçeleri nedir? 

CEVAP 3- Adli Tıp uzmanlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin Uluslararası normlara 
uygun olmadığı söylenemez. 

SORU 4- Uzmanlık süresi için uluslararası normlarla bağdaşmayacak düzenlemeler 
yapılmasının, Avrupa Birliği sürecine ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde Türkiye'ye karşı 
açılmış davalara olası etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapıldı mı? Eğer yapıldı ise bu 
değerlendirmede ne sonuçlara ulaşılmıştır? 

CEVAP 4- Uzmanlık süresi için uluslararası normlarla bağdaşmayacak düzenlemeler 
yapılması söz konusu değildir, ancak; ülke ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuştur. 

SORU 5- Uzmanlık süresinin kısaltılmasını ulusal adli tıp yeterlilik kurulunca belirlenmiş 
çekirdek müfredatın uygulanmasına olası etkileri nelerdir? 

CEVAP 5- Uzmanlık süresinin değiştirilmesinin çekirdek müfredatın uygulanmasını 
olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmemektedir. Eğitimde süreklilik esastır, eğitim her düzey 
personel için gereklilik arz etmektedir. 

SORU 6- Adli Tıp konusundaki uluslararası normlar, çekirdek müfredatın 
uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar ve Avrupa Birliği süreci düşünülerek, bilim çevrelerinin 
ve meslek örgütlerinin de onaylamadıkları Tüzük değişikliğinden vazgeçilmesi düşünülmekte 
midir? 

CEVAP 6- Tüzük tasarısı, uluslararası normlar ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Tüzük Tasarısı Başbakanlığa intikal ettirilmiş olup, hukuki süreç başlatılmıştır. 
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10.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, 2005 Universiade Yaz Oyunlarının hazırlık 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/4582) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için 

gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.12.2004 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

C H P G r u p Başkanvekili 

1) İzmir'de yapılacak olan ve başlamasına 8 ay gibi az bir süre kalan 2005 
Universiade Yaz Oyunlarının; gerek altyapı, gerek organizasyon, gerekse sportif açıdan 
hazırlık çalışmaları hangi aşamadadır? 

2) Organizasyon kurullarında kaç kişi görevlidir, bunların kaçı spor uzmanıdır? 

3) Universiade Düzenleme Kurulu'na Ankara ve İstanbul'dan "destek" önerileri 
gelmekte mi? Eğer geliyorsa bu öneriler değerlendiriliyor mu? Değerlendirilmiyorsa, neden 
değerlendirilmiyor? 

4) Olimpiyatlar sırasında çalışacak gönüllü personel belirlendi mi? Gönüllü personel 
henüz belirlenmediysc, ne zaman belirlenecek ve bu kişilerin eğitimleri ne zaman verilecek? 

5) 2005 Universiade Yaz Oyunları'nda Türkiye adına yarışacak sporcu kadroları belli 
mi? Henüz belirlenmediyse oyunlarda yarışacak sporcular ne zaman ve nasıl belirlenecek? 

6) Olimpiyat Oyunlan'na da talip olan Türkiye açısından bir sınav niteliği taşıyan 
2005 Universiade Yaz Oyunları'nın açılışından kapanışına kadar gerçekleştirilecek bütün 
organizasyonlarının seyirci açısından başarılı geçmesi ve tribünlerin dolması için neler 
yapacaksınız? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.U02/ &>f** 14/02/2005 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Başk.mn 11.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GSN.0.10.00.02-
7/4582-8789/27340 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 17.01.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-412-2/224 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın K.Kemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordina tör lüğünde 
cevaplandırı lmasını istediği, 7/4582 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı haz ı r lanarak 
ekte sunulmuştur . 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. \/ "•fk^" 
Mehmet A | Î ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN K.KEMAL ANADOL'UN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA BAKANLIĞIM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 7/4582 ESAS 
NO'LU YAZİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABI 

SORU 1. 
izmir'de yapılacak olan ve başlamasına 8 ay gibi az bir süre kalan 2005 Universiade 
Yaz Oyunları'mn gerek altyapı, gerek organizasyon, gerekse sportif açıdan hazırlık 
çalışmaları hangi aşamadadır ? 

CEVAP 1. 

1.a. Altyapı. 
Oyunlar sırasında tesis olarak, 1 adet Oyunlar Köyü, 63 adet Spor Tesisi, 1 adet 
Basın Merkezi, 34 adet Otel, 3 adet Havaalanı, 1 adet Ana Depo, 3 adet FISU İdari 
Merkezi kullanılacaktır. Oyunların açılış ve kapanış törenleri Atatürk Stadı'da 
yapılacaktır. 
Oyunlar sırasında yukarıda belirtilenlerin yanısıra kullanılacak geçici tesisler ile ilgili 
olarak İhale Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. 

Dal 
No 

1 

2 

Spor 
Dalları 

AıU'ü/.ııı 

H a i l i m i 

Kullanım 

M ı 

A.. 

M 

l 

Ar 

sabaka 

a'imuuı 

.sabaka 

ıcıuıar 

No 

1 

i 

4 

5 

d 

7 

S 

Kİ 

1 1 

12 

13 

14 

l(. 

Salon / Saha 

Aıaliirk Siiidjuıını 

Süha Aksuy Sahası 

i : ^ (Jıtıvcısiivsi Alldı/.ıııSalıası 

" 
Karşıyaka All i . i l / j i i Sahası 
MaİLqK Askı/i; l.ıvcil Allclı/ı l ı 
Sahası 

Aliağa Spor S.ıluıuı 

AUılıirk Spı'ır Salonu 

1 Ulkapıııar Sfun Saloıut t İmal 
ve Yan l-'m ) 

Celal Alık Spor Salının 

l;t'<-' Uıı:vL'fSİ(o<ı Spor Salonu 

M'.uiiüi CJ S 1 M S|)uı Sakımı 

Manisa .Spor Sakımı 2 

O/cl r.gc S,)uı Salonu 1 

tiut'cn l ı fkjytı Spm Salonu 

ü/.cl lige S|i>n Sakınıl 2 

t ı / d (lulıjıııı 1 ı ,c-»ı Spor Salonu 

Yer 

lülkapuıar 

lalkapuıar 

liunıova 

Karşıyaka 

Nartıdorc 

Aliağa 

Alsaııcak 

1 liilkapıııar 

Alsuncjk 

Hum ova 

M un isa 

Manisa 

Liuıııovu 

NarİKİırc 

Hoıııma 

Cı?J, 

. , , , 

Mülk i 
S o r u m l u l u k 

<;s<ıM 

GSCM 

Ortak 

GSCİ.VI 

Hl l l 

İDİ ! 

OSGM 

GSGM 

)BH 

Oruık 

ÜS(İM 

GSGM 

IULJ 

İ l l i ) 

IİJİİ 

İ l l i ) 

İnşaat Kabu l 
Tarihi 

Ift MIIJLS 2(H!S 

2 

I 

2 

I 

I 

I la/11 

30 Ha/ıraıı 
2005 

23 .ŞuhiH 2005 

I Olla/aran 
2005 

I 

11 Nisan 2U05 

1 

13 Nisan 20(15 

t 

1 

Oyun lara Hazır 
O lma Tar ih i 

l5l la/ı ıaıı2Ul)5 

l5Ha/irarı20(l5 

15 1 la/ıran 2IİU5 

l5l(a/.ıraıı2ü(.o 

15 ll.ı/i,-.ın 20(15 

15 Ha/ıraıı 2005 

15 Ha/ıraıı-005 

M) Ha/ıraıı 2015 

15 Iia/,ıran2005 

15 Ha/ıraıı 20İO 

1 5 i la/ıran 2005 

15 Ha^ııatı 20US 

15 Ha/ıraıı 2(103 

15 Ha/ıraıı 2(H>5 

15 Ha/ıran 2005 

15 lla/ııaıı2Ül'5 

- 3 1 0 -

http://Alli.il/jii


T.B.M.M. B:58 15 . 2 . 2005 0 : 2 

Dal 
No 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SpOT 
Oatları 

Al lanın 

Ksk ı im 

Kul bul 

1 
1 

Aı l i s l i k 
j Ciıııuııstik 

Uılıııık 
i ( i ı ı ı ı ıast ik 

| 
1 
1 

Yıi/ ıne 

1 

T '" " """ 
i 1 tıı is 

j Vı, le\ l ıol 

i 
| 

i 

Kullanım 

M / A 

M» A 

Müsabaka 

Antrenman 

Mtlsabaka 

AllIlVIlIllilIl 

MİUabaka 

Aıurcııııınn 

Müsabaka 

1 
| Aııireııınarı 

i T - " 
i M / A 

1 Müsabaka 

1 

No 

17 

IS 

V) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Sa lon / Saha 

SdtııU Yasın Spor Salamı - t -

Selenk Ya$nr Spuı Sakımı -2-

Valı lluseym ügutceıı Spor 
Salona 

Narlulcıu Yıi/ıııe Havırztt 

Külliüpaık Ikı l 3 

Alsaııeak Shulı 

Uiırsel Aksel SıaJı 

1 l.ılkapınar l-'.ılbol Sahası - I -

Kcıııalpaja Stadı 

Kuşadası Stadı 

27 İMaııısa Slaılı 

1 2X lUılaSıaOı 

1 1 
2v> {Alı Ammer 1 ıııhol Sahası 

31 

| — — 1 

3.1 

34 

35 

36 

37 

X 

3X 

j<> 

Uuea Kaynaklın Saha» • ) • 

Duta Kayıı.ıkl.ıı Sahası -2-

Uııea Kaynaklar Sahası •)-

llalka|iıııar I 'HUKII Sahası -2-

Selçuk Yasar 1 ulbul Sahası - 1 -

Seleıık Yaşar kııllml Sahası -2-

Vali Kai l i ; Aktas Sahası - l -

Vati Kutlu Aüaş Sahası-2-

üalkapnar Spor Saluııu 

Bornova Spuı Saluııu 

Kııiıiirpaık II.i l 2 

40 ıKaaıı Yıice Spın Saluııu 

1 
41 JMam.salJ.I M Yıi/ıııe 1 luuı /u 

f 
1 
|l:'ge Umversile..ı Yüzme ll.ıvıızıı 

Maltepe Asken Lisesi Y tizine 
bliivu/... 

1 ı -
i 44 İKnı>,yaka Tenis Cenin 1 | 
j _,5 jlJ Uvlııl ÜI I IVL-I , I I ( . - İ Kaynaklat 
1 ISpOı,-Sakımı 

i" 
Al 

livka-4 Spor.Salonu 

Gürsel Ak.sel Spuı Salonu 

Yer 

W 
Cı£h 

Narinlere 

Narlı Jete 

Alsaııeak 

Alsaııeak 

Cö/icpe 

1 lalkııpmar 

Kcmalpasa 

sıı>uti;ısı 

Manisa 

Urla 

Narinlere 

Uuea 

Uuea 

Uuea 

1 lalkapıııar 

CıStl. 

Ç'S'1 

Gazıemır 

Gazıemır 

Hıılkapıııar 

Bornova 

Alsaııeak 

NartıJere 

ıMaııisa 

Bornova 

jNiiılıdcre 

|Kaı>ıyaka 

İl İnen 

jlivka-4 

|(ii)zlepe 

Mülki 
Sorumluluk 

mu 

ma 

(iSGM 

l İSÇİM 

11113 

(İSGM 

USUM 

l ' İMiM 

( İSÜM 

İBLJ 

(İSO'M 

mu 

tun 

İDİ) 

mu 

i 1)13 

USUM 

113li 

İR» 

mu 

mu 

GSUM 

USUM 

İ l i » 

1 
111» 

1 
(İSCiM 

| Oruık 
I 

! IHH 

USUM 

j (İnak 

i l i l i 

GSUM 

İnşaat Kabul 
Tarihi 

30 Atalık 201)4 

30 Aralık 2004 

1 

3 

1 

1 y Ocuk 2üt)5 

I 

1 

1 

1 

iy Kasını 201)4 

1 

ü Oeak 2005 

1 

1 

1 

1 

3ü Aralık 2004 

30 Aralık 2004 

IS Oeak 201)5 

IX Oeak 2005 

30 ltuyira.il 
2005 

1 

1 

13 Nisan 20(15 

4 

1 

1 

b H u/ıran 2U05 

1 

X Aıiil.k 2()ü l 

25 Nisan 2005 

Oyunlara Hazır 
Olma Tarihi 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2Ui >5 

15 Haziran 21X15 

15 Haziran 2005 

15 Haziru.ı20o5 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Hazinin 2(JlıS 

1 5 1 la/ıran 20u5 

15 Ha/ııaıı 200* 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

i5 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Hazmın 21)05 

15 Haziran 2Ü05 

30 Haziran 2005 

15 Haziran 20O5 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

IS Haziran 2005 

15 lla/ıraıı 2005 

15 Ha/ııaıı 2005 

15 1 la/ıran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Ha/iran 2005 

15 | la/iran 2005 
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Dal 
No 

Spor 
Dalları 

! 
i 

1 0 | Mı lmm 

11 (.'üre* 

1 2 ! Tekvando 

13 Yelken 

I 
1 4 ' Okyiı l ı ık 

I 
O V L M . A K U O Y l 

U M C (Muşlar arası 
Medya Merkezi) 

I USU ıMuU.z 

... — 

Kullanım 

Amremıtaıı 

Müsabaka 

Anlı en man 

Müsabaka 

Aıılrer.maıı 

M / A 

M / A 

VI / A 

KiaUlUtl IU 

»asm 

Yayın 

MflkL'.'l 
Y Öl İLİ İlli 

L'gılilU 

İdari İsler 

4S (Lı/ıeıııır Spor Salonu 

No Salon/Saha 

-ıy 

50 

5! 

.S 2 

5 3 

5 4 

35 

5(, 

• • ' " 

57 

5 S 

5<> 

6ü 

61 

62 

63 

' 
1 

•> 

1 

2 

1 

lîucıl Spur Salonu 

Karşıyaka Spor .Sulomı 

KllSildaSl .S|Hır Slllllllll 

Tire Spor Salonu 

Avm Akyul Lisesi Spor Salonu 

1 lava İ d i l i m Kımuılanlıgı Spot 
Salamı 

Ij ikkeııl Is ı l ın ı Kampusu Spm 
Salonu 

Özel Amerikan !.ı»c--ı Snoı 
Salonu 

-
ALıliirk Vir/ıiıc Tesisleri 

Isakkenı L£İUııı Kampusu 
Yu/ıne 

Ü/el Yamanlar Lisesi Spor 
Sakımı 

Alime! Taneı tsij luiı ipur 
Salonu 

Küllıirpark Hol 4 

Karşıyaka Yelken tesisleri 

Izmırspor tesisleri 

Oyunlar K0) a 

Uluslararası Hasın Merkezi 
İmar ahım 1 M 1 ıı 

Ult.-iLmııasi Yayın Merkezi 
l-'mır alam Mu! 1 o 

h u r Kulıiırpark l.ıiü.Uı Kul 

l-'uar Kllli i irp.nk 5. ııo.kl Hol 
(Allas i'avyoıuij 

Kıar Külıürpark 13 ıı«) !u Hol 
<0/demır S'alıaneı l'avvoııiı) 

Ciıızieıııii' 

Yer 

Huea 

Karşıyaka 

L" 1 

Tire 

Gilzellıulıce 

Üykoyıılar 

Işıkken! 

Halay 

Alsuneak 

Ijikkeııl 

Yamanlar 

Gazıenıır 

Alsaneak 

Karşıyaka 

Narlıdere 

l.ımuntepe 

Alsaneu< 

Alsaneak 

' ' 1 
Alsaneak 

AHancak _ - -

USUM 

Mülki 
Sorumluluk 

GS(JM 

IBİ İ 

f i i l ! 

(İS CM 

Urluk 

IHI) 

[ İ M 

IHH 

ÜSGM 

113 Li 

ıım 

mu 

IBİ İ 

ÜSGM 

IHH 

İBH 

111li 

İHl l 

i l i l i 

111li 

İ l i l i 

24 Nisan 20115 

inşaat Kabul 
Tarihi 

5 

U Mayıs 2(1Ü5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 Üeak 2005 

1 

1 

13 Nisan 2005 

1 

30 Haziran 
2004 

1 

3I.U1.2005 

İtan 

l l a / ı ı 

İ la /n 

lla/.ır 

l la / ı r 

İS Ha/imil2005 

• • ' 

Oyunlara Hazır 
Olma Tarihi 

15 Hazırım 2005 

1 5 Haziran 2005 

15 1 la/ıran 2005 

15 Haziran 2005 

i5 İ la/ i ran 2005 

15 1 la/ıran 2005 

15 lla/ırau 2(1(15 

15 İla/ıran 2llo5 

15 ila/ıran 2005 

1 5 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 Haziran 2005 

15 1 Uf/iran 2005 

15 Haziran 2003 

15 Haziran 2005 

15 lia/ırıııı 2005 

15 Haziran 2005 

lla/.ır 

l la / ı r 

2X.Sut>al2Uu5 

/ Küçük çaplı tadilatlar neticesinde inşaatları hazır hale getirilecek tesislerdir. 
2 Selıa Aksoy'da "Açık alanların diizenlenmesi" 2804 2005 tarihinde tamamlanacaktır. 

Karşıyaka Atletizm Sahasında ise "Açık atanların düzenlenmesi" 28.01.2005 tarihinde tamamlanacaktır. 
Tribün attı alanların ihalesi (Kapalı atarların ihalesi) Karşıyaka Atletizm sahası ile aynı anda. Şubat ayında 
yapılacaktır 
Hor iki işin de süresi 120 gün o'arak planlanmıştır. 

J İhalesi Şubat 2005'te yapılacaktır. İnşaat suresi 120 gündür. 
J 3 Kısım ikmal İnşaatı ihalesine itiraz edilmiştir Sorunun Şubat 2005'te çözüleceği düşünülmektedir. 

T'jsism 120 günde tamamlanabilmesi için iş programının revizyonu gerekmektedir. 
5 ihale sonucuna itiraz edilmiştir, fesisin gecikmesi halinde müsabakalar Tire Kapalı Spor Salomı'na 

kaydırılacaktır. 

- 3 1 2 -

http://Kllliiirp.nk


T.B.M.M. B : 5 8 15 . 2.2005 0 : 2 

1.b. Organizasyon. 
Oyunların yürütülebilmesi için gerekli Kurullar, 13 Kasım 2004 tarih ve 25642 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunan 5255 sayılı "izmir 
Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu" 
çerçevesinde teşkil edilmiştir. 

1.b.1 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yasaya göre İzmir Universiade Oyunları 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve 
sonuçtandırılmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yaptırmakla yetkili ve 
sorumludur. Kurul, spordan sorumlu Devlet Bakanı'nın başkanlığında, Ulaştırma 
Bakanlığı Müsteşarı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Genel Müdürü, izmir Valisi, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve 
Oyunların yapılacağı illerin üniversite rektörlerinin aralarından seçtikleri bir 
rektörden teşekkül etmiştir. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

İZMİR ÜNİVERSİTE OYUNLARI HAZIRLIK ve DÜZENLEME KURULU 

İCRA KURULU ORGANİZASYON KOMİTESİ 

GENEL KOORDİNATÖR 

NEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI 
Teknik Koordinatörlük 

GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI 
idari Hizmetler Etkinlik Hizmetleri 

İDARİ İŞLER 
KOMİSYONU 

TESİSLER İŞLETMESİ 
KOMİSYONU 

MALİ İŞLEK 
KOMİSYONU 

PAZAR. VE HALKLA İLİŞKİLER 
KOMİSYONU 

SPOR 
KOMİSYONU 

SAĞLIK 
KOMİSYONU 

ULAŞIM 
KOMİSYONU 

DıŞ ILIŞKILER 
KOMISYONU 

BİLGİ TEKNOLOJİL 
KOMİSYONU 

AKREDİTASYON 
" " KOMİSYONU 

1.b.2 Organizasyon Komitesi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 
başkanlığında oluşturulan Organizasyon Komitesi'nde Genel Koordinatör, 
oyunların yapılacağı illerde bulunan üniversitelerin rektörleri, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu Başkanı, İzmir Emniyet Müdürü, izmir Gençlik ve Spor İl 
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Müdürü i!e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen ikfüye 
görev yapmaktadır. 

1.b.3 İcra Kurulu. Genel Koordinatörün başkanlığını yaptığı İcra Kurulu'nda 
İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Emniyet Müdürü, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü, 
Gençlik Spor İl Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 
görevlendirilen iki üye (izmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve 
izmir Büyükşehir Belediyesi Kültüre! ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı) ile Genel 
Koordinatör tarafından görevlendirilen iki üye (Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir üyesi 
ve izmir İleri Teknoloji Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi) görev yapmaktadır. 

1.b.4 Organizasyon çalışanları. Üniversite Oyunları'nda 01.02.2005 tarihi itibarı 
ile toplam çalışan sayısı toplam 371 kişidir. Çalışmalar üniversitelerden 45 
akademisyen, belediye ve belediyeye bağlı kurum ve kuruluşlardan 86 personel, 
kamu kurumlarından 47 personel, 51 sözleşmeli personel, 16 profesyonel gönüllü, 
77 yarı zamanlı gönüllü, 37 tam zamanlı gönüllüden oluşmaktadır. 

1.b.5 Organizasyon çalışmaları izmir Fuar alanında bulunan 1.615 m2 

büyüklüğündeki ofiste çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun yanısıra yine Fuar 
alanı içindeki iki ayrı pavyon revize edilerek çalışma ofisi haline getirilmektedir. 

Planlama çalışmalarının başlangıcında uzman bir kuruluş olan Meteksan Sistem 
AŞ.'ye bir Master Plan hazırlatılmıştır. Bu plan çerçevesinde ve rehberliğinde 
organizasyonu oluşturan bütün komisyonlar "Detay Planlarf'nı hazırlamışlardır. 
Komisyonlar Operasyonei Plan çalışmalarını sürdürmektedirler. 

1.b.6 Yönetim Denetim Hizmetleri. Organizasyonun bundan sonraki 
aşamalarında, 2004 yılında NATO Zirvesi'nde de benzeri rol üstlenmiş olan ZED-
Ar-Ge Ortak Girişimi ile yönetim ve denetim hizmetleri konusunda bir sözleşme 
imzalanmıştır. 

1. b. 7 Açılış-Kapanış Töreni. Açılış-Kapanış Törenleri ile ilgili teklifler 
değerlendirilmiş ve bunlardan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nca seçilen önerinin 
sahibi ile sürdürülen sözleşme görüşmeleri sonuçlanmak üzeredir. 

1.b.8 Sonuç sistemleri. Müsabaka sonuç sistemlerine ilişkin sözleşme 
Meteksan Sistem A.Ş. ile yapılmıştır. 

1.b.9 Bilgi Teknolojileri. Bilgi Teknolojileri ile ilgili donanım ihtiyacının büyük 
oranda Milli Eğitim Bakanlığının yardımı ile karşılanması konusunda mutabakat 
sağlanmıştır. 

1.b.10 Sponsorluk. Oyunların ana sponsoru Tansaş ile sözleşme yapılmıştır. 
Aralarında Coca-Cola, Turcell, Hyundai gibi kuruluşların bulunduğu şirketler ile 
sponsorluk görüşmeleri sürdürülmektedir. 

1.b. 11 Sigorta. FISU Asgari Koşullarının öngördüğü sigorta hizmetinin satın 
alınması için Marsh şirketi ile brokerlik sözleşmesi imzalanmıştır. Marsh bu 
hizmati bedelsiz yapmayı kabul etmiştir. 

- 3 1 4 -



T.B.M.M. B : 58 15 . 2 . 2005 O : 2 

1.c. Sportif Faaliyetler. 

izmir'in ev sahipliğini üstlendiği oyunlar; 10'u zorunlu (Atletizm, Güreş, Voleybol, 
Tekvando, Su Topu, Yelken, Atlama, Okçuluk, Tenis, Basketbol, Futbol, Yüzme, 
Eskrim, Jimnastik) ve 4'ü isteğe bağlı [Güreş, Tekvando, Yelken ve Okçuluk), toplam 
14 spordal'nda gerçekleştirilecektir. 

Her branş için İcra Kurulu bünyesinde 1 uzman branş sorumlusu ve uzmanlardan 
oluşan ekipler kurulmuştur. 

Sportif faaliyetler ile ilgili olarak FISU [Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) 
tarafından CTI [Uluslararası Teknik Komisyon) vasıtası ile teknik denetimler 
yapılmaktadır. CTI tarafından yapılan denetimler aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Sıra I Branş 
Takım Sporları 

1 I Basketbol 
2 Voleybol 
3 j Futbol 
4 | Sutopu 

Bireysel Sporlar 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Tenis 
Okçuluk 
Jimnastik (Artistik + Jimnastik) 
Atletizm 
Güreş , 
Yüzme 
Atlama 
Tekvando 
Yelken 
Eskrim 

CTI Ziyaret Tarihi 

f 22-24.04.2004 
22-24.04.2004 
22-24.04.2004 
22-24.04.2004 

17-19.06.2004 
17-19.06.2004 
17-19.06.2004 
17-21.09.2004 
18-19.06.2004 
18-19.06.2004 
18-19.06.2004 
18-19.06.2004 

08.07.2004 
21.10.2004 

Ayrıca yapılan hazırlıkların denenmesi amacıyla bölgede yapılacak başka 
müsabakaların da test müsabakaları olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

SORU 2. 
Organizasyon kurullarında kaç kişi görevlidir, bunların kaçı spor uzmanıdır? 

CEVAP 2. 

2.a. Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK). 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin'in başkanlığındaki HDK 
toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi [TMOK) Başkanı ve 
Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanı Togay Bayatlı ve Gençlik ve Spor Genel 
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Müdürü Mehmet Atalay HDK üyesidir. HDK toplantılarına ayrıca Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer de katılmaktadır. 
2.b. Organizasyon Komitesi. 
izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki Organizasyon 
Komitesi toplam 18 üyeden oluşmaktadır. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar 
Komite'nin üyeleri arasında yer almaktadırlar. 

2.c. İcra Kurulu, 
Gene! Koordinatör başkanlığındaki İcra Kurulu toplam 9 üyeden oluşmaktadır. İzmir 
Gençlik ve Spor il Müdürü Sabri Sadıklar, milli atlet Semra Aksu, Atletizm 
Federasyonu eski başkanı ve TMOK üyesi Nejat Kök Kurul'un üyesidir. 

İcra Kurulu bünyesinde çalışmakta olan Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri 
hakkında biigi aşağıda ayrıca verilmiştir. 

Sıra 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

Ad-Soyad 

Prof.Dr,Mustafa Ferit ACAR 

Prof.Dr.ÇetinlŞLEĞEN 

Levent AYDINOĞLU 

Coşkun EFTEKİN 

Fatih ÇATIKKAŞ 

Doç.Dr. Metin SAYIN 

Mehmet İNCE 

Hüsnü LEVENT 

Gülgün IZMİRİ 
Yrd.Doç Dr. Selda 
BEREKET 

Ersin ALTIPARMAK 

Dr. Aylin Çeçen AKSU 

İlhan TALAŞ 

Hüseyin EGELİ 

Ali Rıza ALTAY 

Prof Dr İsmail TÜRKAN 

Yrd.Doç.Dr. Ercan 
HASLOFÇA 

»Doç.Dr. Bahtiyar 
İÖZÇALDlRAN 

Spor Kimliği 
Eski Amatör Futbolcu, 
Türkiye Futbol Adamları 
Derneği Üyesi 
Eski Profesyonel 
Futbolcu, Türkiye Futbol 
Aöamtan Derneği Üyesi 

Amatör Futbolcu 

Uluslararası Taekvvondo 
Hakemi 

Uluslararası Taekvvondo 
Hakemi 

Eski Milli Cimnastikçi 

Eski Milli Cimnastikçi. 
Uluslararası Clmnastlk 
Hakemi 
Uluslararası Yelken Baş 
Hakemi 
Yelken Federasyonu İl 
Temsilcisi 

Eski Milli Voleybolcu 

Uluslararası Voleybol 
Hakemi 

Eski Basketbo icu( l . Lig) 

Ulusal A Basketbol 
Antrenörü 

Eski Milli Sutopçu 

Yüzme Federasyonu 
Teknik Üyesi 

Eski Milli Atlet 

Atletizm Milli Takım 
Antrenörü 

Yüzme Milli Takım 
Anırısnorü 

Armağan OLGUN j Lisanslı YÜZÜCÜ 

Cem GÖRGÜL 

I 21 j Onur BOLLUK 

Eski Milli Atlayıcı, 
Antrenör 

Eski Milli Kule Atlayıcısı 

İşi / Mesleği 

Ege Üniversitesi Beden Eğt 
Spor Yük.Ok. Müdürü 

Ege Ün Spor Hekimliği Ana 
Bilim Dalı Başkanı 

Dış Ticaret ve Danışmanlık 

Ticaretle uğraşıyor Kimya 
Mühendisi 
Ege Üniversitesi BESYO 
Öğretim Görevlisi 
Celal Bayar Üniversitesi 
BESYO öğret im Görevlisi 

Ege Üniversitesi BESYO 
Öğretim Görevlisi 

Sigortacı 

Emekli Yönetici (THY) 

Celal Bayar Üniversitesi 
BESYO Öğretim Üyesi 

Ege Üniversitesi BESYO 
öğret im Görevlisi 

Serbest Hekim 

Ege Üniversitesi BESYO 
Öğretim Görevlisi 

Müteahhit - Mimar 

İl Sağlık Mgdürlüğu'nde 
Hekim 
Ege Üniversitesi Fen 
Fakültesi öğret im Üyesi 

Ege Üniversitesi BESYO 
Öğretim Üyesi 

Ege Üniversitesi BESYO 
ÖSretım Üyesi 

Ege Üniversitesi BESYO 
Araştırma Görevlisi 
Celal Bayar Üniversitesi 
BESYO 

Beden Eğitimi Öğretmeni 

Görevi 

Spor Komisyonu Başkanı I 

Futbo! Branş Sorumlusu 

Futbol Branş Sorumlu I 
Yardımcısı 
Taekvvondo Branş 
Sorumlusu | 
Taekvvondo Branş Sorumlu 
Yardımcısı 
Artistik Cımnaslik Bıanş I 
Sorumlusu 

Artistik Cimnastik Branş I 
Sorumlu Yrd. 

Yelken Branş Sorumlusu 

Yelken Branş Sorumlu I 
Ya'dımcısı 

Voleybol Branş Sorumlusu 

Voleybol Branş Sorumlu i 
Yardımcısı j 

Basketbol Branş Sorumlusu 

Basketbol Branş Sorumlu I 
Yardımcısı 

Sutopu Branş Sorumlusu 

Sutopu Branş Sorumlu I 
Yardımcısı 

Atletizm Branş Sorumlusu 

Atletizm Branş Sorumlu 
Yardımcısı | 

Yüzme Branş Sorumlusu 

Yüzme Branş Sorumlu 
: Yardımcısı 

Atlama Branş Sorumlusu 

Atlama Branş Sorumlu 
Yardımcısı 
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22 

Sıra 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

35 

37 

Yrd.Doç.Dr. Emine KUTLAY 

Ad-Soyad 

Hilal ÖKTEM 

Cem ORAY 

Esin MERDİN 

Şenay SAYDAŞ 

M.YakupACAR 

Cumhur YAVAŞ 

Esen DÖNMEZ 

Yrd.Doç.Dr. Ramazan 
SAVRANBAŞI 

Sabahattin «ASAP 

Bırkan TURAL 

Rasım ŞAHİN 

Volkan UNUTMAZ 

Duygu BARAN 

Barış ŞEREF 

Özcan ORHAN 

Uluslararası Cimnasıik 
Hakemi 

Spor Kimliği 

Beden Eğitimi Öğretmeni 

Eski Milli Eskrimci, 
Eskrim Hakemi 
Eskrim Federasyonu İl 
Temsilcisi 
Uluslararası Tenis 
Federasyonu Üyesi 

Musa Tenisi Milli Hakemi 

Okçuluk Milli Takım 
Antrenörü. Okçuluk 
Federasyonu lı Temsilcisi 

Milli Okçu, Antrenör 

Eski Milli Güreşçi. 
Güreş Milli Takım 
Antrenörü 

Beden Eğitimi Öğretmeni 

Eski Milli Futbolcu 

Lisanslı Futbolcu 

Lisanslı Yüzücü 

Lisanslı Baskelbolcu 

Lisanslı Futbolcu 

Lisanslı Cımnastıkçı 

Ege Üniversitesi BESYO 
Öğretim Üyesi 

İşi /Mesleği 

Beden Eğilimi Öğretmeni 

Güzeltepe İlköğretim Okulu 
Çiğli Bed Eğl. öğr. 

Serbest Meslek 

Emekli Öğretim Üyesi 

Ege Üniversitesi BESYO 
Öğretim Görevlisi 

8eden Eğilimi Öğretmeni 

Bölge Antrenörü (Fahri) 

Celal Bayar Üniversitesi 
BESYO Öğretim Uyesı 

Beden Eğitimi öğretmeni 

Ege Üniversitesi BESYO 
Doktora Ûürencisı 

BESYO Yöneticilik Mezunu 

BESYO Yöneticilik 
Araştırma Görevlisi 

BESYO Yöneticilik Mezunu 

BESYO Yöneticilik 
öğrencisi 

BESYO Yöneticilik Meîunu 

Ritmik Cımnaslik Branş 
Sorumlusu 

Görevi 
Ritmik Cimnaslik Branş 
Sorumlu Yrd. 

Eskrim Branş Sorumlusu 

Eskrim Branş Sorumlu 
Yardımcısı 

Tenis Branş Sorumlusu 

Tenis Branş Sorumlu 
Yardımcısı 

Okçuluk Branş Sorumlusu 

Okçuluk Branş Sorumlu 
Yardımcısı 

Güreş Branş Sorumlusu 

Güreş Branş Sorumlu 
Yardımcısı 
Spor Komisyonu Başkan 
Yrd. (Müsabaka Teknik 
Koordinasyon Yöneticisi) 
Spor Komisyonu Başkan 
Yrd. (Müsabaka Teknik 
Planlama Yöneticisi) 
Spor Komisyonu Başkan 
Yrd. (idari İşler ve Servisler 
Planlama Yöneticisi) 
(İdari İşler ve Servisler 
Plarıljıııa Yöneticisi 
Yardımcısı] _ 
(Müsabaka Teknik Planlama 
Yöneticisi Yardımcısı) 
(Müsabaka Teknik 
Koordinasyon Yöneticisi 
Yardımcısı) 

SORU 3. 
Universiade Düzenleme Kuruluna Ankara ve İstanbul'dan "destek" önerileri gelmekte 
mi? Eğer geliyorsa bu öneriler değerlendiriliyor mu? Değerlendirilmiyorsa, neden 
değerlendirilmiyor? 

CEVAP 3. 

Kurullarımıza gelen her türlü destek önerisi değerlendirilmektedir. İlke olarak Oyunlar, 
yapıldığı yerin Belediye Başkanı tarafından üstlenilmektedir, ancak çıkarılan 5255 
sayılı yasa ile Oyunlar konusunda hükümetimizin her türlü desteği sağlanmıştır. 
Başta TMOK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan gelen destek önerileri özenle 
ele alınmakta ve ilgili kurullarda değerlendirilmektedir. 
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SORU 4. 
Olimpiyatlar sırasında çalışacak gönüllü personel belirlendi mi? Gönüllü personel 
henüz belirlenmediyse, ne zaman belirlenecek ve bu kişilerin eğitimleri ne zaman 
verilecek? 

CEVAP 4. 

Oyunlarda yaklaşık 9.000 gönüllünü görev yapması planlanmıştır. 31.01.2005 tarihi 
itibarı ile gönüllü kaydı yaptıranların sayısı 12.363'tür. Gönüllü eğitim programları 
önceden planlandığı şekilde 03.01.2005 tarihinde başlamıştır. Üniversite öğretim 
üyeleri ve uzmanlar tarafından verilmekte olan eğitimlere 31.01.2005 tarihine kadar 
1553 Gönüllü katılmış olup eğitimlerin konuları aşağıda verilmiştir. 

Sıra 
1 
2 
3 

Eğitim adı 
FISU ve Universiade 
Genel İletişim 
Takım Yönetimi 

4 | Türkiye 2005 Vizyon 

Gönüllülere yukarıda belirtilen eğitimler Genel Eğitim kapsamında verilecek olup, 
gönüllülerin doğrudan yapacakları spesifik işe yönelik saha eğitimleri ise görev 
yapacakları Komisyon tarafından verilecektir. Genel eğitimler 01.04.2005 tarihinde 
tamamlanacak, eğitime zamanında katılmamış olanlar için telafi eğitimleri bu tarihten 
sonra yapılacaktır. 

SORU 5. 
2005 Universiade Yaz Oyunlan'nda Türkiye adına yarışacak sporcu kadroları belli 
mi? Henüz belirlenmediyse oyunlarda yarışacak sporcular ne zaman ve nasıl 
belirlenecek? 

CEVAP 5. 

ÜNİVERSİTELERİN MİLLİ TAKIMLARININ OLUŞTURULMASI 

Bilindiği gibi Olimpiyatlardan sonra dünyanın ikinci büyük spor organizasyonu olan 
Dünya Üniversite Yaz Spor Oyunlan'nın (Universiade) 23.sü 10-21 Ağustos 2005 
tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olup bu oyunlara 180 ülkeden yaklaşık 7.000 
dolayında sporcu, antrenör ve idareci ile 3.000 dolayında basın ve turistik maksatlı 
olmak üzere toplam 10.000 dolayında kişinin katılımı beklenmektedir. Ülkemiz bu 
oyunlara yaklaşık olarak 400 kişilik bir kafile ile katılacaktır.Böyie büyük bir 
organizasyonda başarılı olabilmek içinde federasyonlarca çalışmalara 
başlanılmıştır. Bu organizasyonda yer alan branşların federasyonlarınca tespit 
edilen sayılar aşağıdaki gibidir 
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NO 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

SPOR DALI 

ATLETİZM 
BASKETBOL 
ARTİSTİK 
CİMNASTİK 
RİTMİK 
CİMNASTİK 
ESKRİM 
FUTBOL 
GÜREŞ 
OKÇULUK 
SU TOPU 
TENİS 
TAEKVVONDO 
VOLEYBOL 
YELKEN 
YÜZME 
ATLAMA 

TOPLAM 

SPORCU 

BYN | ERK. 
I 

30 
12 
4 

9 

12 
22 
7 
6 
0 
3 
8 
12 
8 
12 
0 

145 

30 
12 
5 

0 

12 
22 
7 
6 
15 
3 
8 
12 
8 
12 
3 

155 

İDARECİ ANTRENÖR 

BYN 

6 
4 
2 

2 

1 
4 
4 
3 
0 
2 
4 
6 
0 
2 
0 

40 

ERK. 

6 
4 
3 

0 

6 
4 
4 
0 
5 
2 
4 
6 
2 
4 
2 

52 

TOPLAM 

72 
32 
14 

11 

31 
52 
22 
15 
20 
10 
24 
36 
18 
30 
5 

392 

*Bu sayılara hakem sayıları dahil değildir. 14-16 Nisan 2005 tarihinde İzmir'de 

yapılacak olan Teknik Komite Başkanları Toplantısı'ndan sonra belli olacaktır. 

Federasyonlar üniversite milli takım antrenörlerini belirlemiş olup bu antrenörler 
tarafından da üniversiteler milli takımları oluşturulacaktır. Şu sıralarda üniversiteli 
sporcular belirlenmektedir. Yine antrenörler tarafından yapılan programlar dahilinde 
muhtelif yerlerde ve farklı tarihlerde sporcular kampa alınacaktır. Ayrıca Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu'nun muhtelif tarihlerde yapacağı Türkiye 
Birincilikleri sırasında bu sporcular izleneceklerdir. Üniversitelerin haziran ayında 
tatile girmesi ile birlikte takımlar geniş kadro ile uzun süreli kampa alınacaklardır. 
Kampın bitiminde Universiade'a katılacak sporcuların kesin isim listelen 
belirlenecektir. 

SORU 6. 
Olimpiyat Oyunlan'na da talip olan Türkiye açısından bir sınav niteliği taşıyan 2005 
Universiade Yaz Oyunlan'nın açılışından kapanışına kadar gerçekleştirilecek bütün 
organizasyonlarının seyirci açısından başarılı geçmesi ve tribünlerin dolması için 
neler yapacaksınız? 

CEVAP 6. 
Oyunlara gönüllülerin, sporcuların ve seyircilerin katılımını sağlamak üzere halen 
sürdürülmekte olan tanıtım çalışmaları 01.03.2005 tarihinden itibaren 
yoğunlaştırılacaktır. 
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//.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun'daki okulların depreme dayanıklılığının in
celenip incelenmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/4584) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim... 

ft/' 
M [y Prof. Dr. Haluk Koç 

fsl Samsun Milletvekili 
P \ CHP Grup Başkanvekili 

1. Samsun'daki okulların depreme dayanıklılığına ilişkin herhangi bir inceleme 

yapıldı mı? Eğer yapıldı ise, bu incelemelerde hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

2. Samsun Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Havza ilçelerindeki okullara 

ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından yapılan 

incelemelerde hangi okulların depreme dayanıklı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır? Bu ilçelerimizde yapılan incelemelerin sonuçları, Samsun İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne iletilmiş midir? 

3. Samsun'da okulların depreme dayanıklılığı konusunda yapılan çalışmalar 

ışığında, yapımı planlanan ya da devam eden okulların projelerinde gereken 

değişiklikler yapılmış mıdır? Eğer gerekli değişiklikler yapıldı ise, hangi okul 

inşaatı projeleri depreme dayanıklılık açısından değiştirilmiştir? 

4. Samsun'da yapılması planlanan ya da devam eden okullarda depreme 

dayanıklılık açısından herhangi bir proje değişikliğine gidilmeyen okullar 

hangileridir ve proje değişikliğine gidilmemesinin gerekçeleri nedir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.21/ 3İL\ 
Konu : Samsun Milletvekili 15 ŞUBAT 2005 

Haluk KOÇ'un 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a)T .B.M.M.Başkantığının 11.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.0.10.00.02-
8802/27353 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığınl7.ûl .2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-412-4/230 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde alınan; Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun ili ve 
ilçelerindeki okullarda depreme dayanıklılık araştırması yapılıp, yapılmadığı hakkında, Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M, 7/4584 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR. HALUK KOÇ'UN 

T.B.M.M. 7/4584 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Samsun'daki okulların depreme dayanıklılığına ilişkin herhangi bir inceleme yapıldı 
mı? Eğer yapıldı ise, bu incelemelerde hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

2- Samsun Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Havza ilçelerindeki okullara ilişkin 
olarak Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü taralından yapılan incelemelerde hangi okulların 
depreme dayanıklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır? Bu ilçelerimizde yapılan incelemelerin 
sonuçları, Samsun ti Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmiş midir? 

3- Samsun'da okulların depreme dayanıklılığı konusunda yapılan çalışmalar ışığında, 
yapımı planlanan ya da devam eden okulların projelerinde gereken değişiklikler yapılmış 
mıdır? Eğer gerekli değişiklikler yapıldı ise, hangi okul inşaatı projeleri depreme dayanıklılık 
açısından değiştirilmiştir? 

4- Samsun'da yapılması planlanan yada devam eden okullarda depreme dayanıklılık 
açısından herhangi bir proje değişikliğine gidilmeyen okullar hangileridir ve proje değişikliğine 
gidilmemesinin gerekçeleri nedir? 

CEVAPLAR: 

1- Samsun Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) bünyesinde oluşturulan; Deprem 
Riski Tespit Komisyonu'nca, Samsun ili ve ilçelerinde bulunan okullarda, 1. derece deprem 
riski taşıyan binalardan başlanarak, tüm okul binalarını kapsayan çalışmalar kapsamında; 
Asarcık ilçesinde 10, Ayvacık' da 14, Havza'da 44, Kavak'da 18, Ladik' de 20, 
Vezirköprü'de 55 olmak üzere, toplam 172 okul ve müştemilatında incelemeler yapılmıştır. 

Buna göre; toplam 33 adet okul ve müştemilatında güvenlik yeterli bulunmuş olup, 
güçlendirmeyi gerektirecek herhangi bir durum tespit edilmemiştir. Geri kalan 139 binada ise 
güçlendirmeye yönelik fiziki eksiklikler ve çevresel tehdit unsurlarının belirlenmesi nedeniyle, 
deprem risklerini ortadan kaldırıcı önlemler ile sonuç alınabileceği rapor edilmiştir. 

2-{Samsun) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılan bu çalışmaların sonuçları, 
düzenli olarak İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılmış olup, tüm okul binalarına ait bilgi ve 
ayrıntılar anılan Müdürlüğün arşiv kayıtlarında mevcuttur. 

3-Tcşkil olunan Deprem Riski Tespit Komisyonu'nca yapılan çalışmalar netîcesindeki; 
tespitler ışığında, adı geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordincli olarak Samsun ilinin 1. 
derece deprem bölgelerinden başlayarak, Vezirköprü İlçesinde 3, Havza'da 2, Ladik'de de 2 
olmak üzere, toplam 7 adet okul ve müştemilatında güçlendirme amaçlı projelerin elde edilmesi 
için yaklaşık maliyet hesabı çalışmaları yapılmaktadır. 

4- Okul inşaatlanna ait projelerin seçimi ile ihale öncesi ve sonrası işlemler, planlama 
aşamasından itibaren; İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılmakta olup, mevcut projelerdeki 
revizyonlar da, ancak yönetmelik değişiklikleri ve/veya ihtiyaç programlarının yeniden 
belirlenmesi ile gündeme gelmektedik^Bu itibarla, yapı güvenliğine yönelik tarama 
çalışmalarıyla ilgili olarak, Bakanlığtfmzin^Baytaçlırlık ve İskan Müdürlüklerince herhangi bir 
proje revizyonuna gidilmesi söz konusu değildir. 
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12.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Mersin-Silifke İlçesindeki Gazi Çiftliğinin res
torasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4609) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

"Vahit ÇEKMEÜ^L-
Mersin milletvekili 

Mersin'in Silifke îlçesi'ndeki eski adı "Tekir" bugünkü adıyla "Olukbaşı 
Mahallesi 'nde" bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de ilk Tarım 
Kredi Kooperatifini kurduğu yer olan Gazi Çiftliği'nin; 

1- 728 Parselde bulunan binasının; 2000 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 
Rölöve, Renavasyon ve Restorasyon projesi yaptırıldığı halde neden 
uygulamaya geçilememiştir? 

2- 728, 712, 1786, 1819, 641 Parsellerde bulunan taşınmazlar 2863 sayılı 
Kanunun 6. maddesi (d) bendi kapsamında olup, taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescillenmiştir. Buna rağmen bugünkü bakımsızlığını ve çürümeye 
terk edilmişliğini nasıl açıklıyorsunuz? 

3- Tarihimize şahitlik etmiş bu yapılara gerekli olan bakım ve onarım ne 
zaman yapılacaktır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940-< ^ ^ âBlöU 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 11.01.2005 gün ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02-8810 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Vahit ÇEKMEZ 7/4609-8792 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN VAHİT ÇEKMEZ'IN 7/460^-8792 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Mersin Milletvekili Silifke ilçesi'ndeki eski adı "Tekir" bugünkü adıyla 
"Olukbaşı Mahallesi'nde" bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de ilk 
Tarım Kredi Kooperatifini kurduğu yer olan Gazi Çiftliği'nin; 

SORU 1. 728 parselde bulunan binasının; 2000 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Rölöve, Renavasyon ve Restorasyon projesi yaptırıldığı halde 
neden uygulamaya geçilememiştir? 

SORU 2. 728, 712, 1786, 1819, 641 Parsellerde bulunan taşınmaz 2863 
sayılı Kanunun 6. maddesi (d) bendi kapsamında olup, taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescillenmiştir. Buna rağmen bugünkü bakımsızlığını ve çürümeye terk 
edilmişliğini nasıl açıklıyorsunuz? 

SORU 3. Tarihimize şahitlik etmiş bu yapılara gerekli olan bakım ve onarım 
ne zaman yapılacaktır? 

CEVAP 1-2-3. İçel İli, Silifke ilçesi, Atayurt Beldesi, Gazi Çiftliği (Tekir 
Çiftliği) sınırları içerisinde bulunan 728 parseldeki bina İl Özel İdaresi 
Mülkiyetinde, 641, 712, 1786, 1819 parsellerdeki taşınmazlar ise hazine 
mülkiyetindedir. Yapıda gerçekleştirilmesi düşünülen uygulama için rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin mülkiyet sahibi tarafından hazırlanması 
gerekmektedir. 

3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 10. maddesindeki "...Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşları"nın Mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 
korunma ve değerlendirilmesi, bu Kanun hükümlerine uygun olarak kendileri 
tarafından sağlanır..." hükmü gereğince, söz konusu taşınmazların rölöve, 
restorasyon, bakım ve onarımları Bakanlığımca yapılamamaktadır. 

Ancak, 2863 sayılı kanun kapsamında Kültür varlığı olarak tescilli binaların 
korunmasına yönelik plan ve projelerin uygulanmasının ve denetiminin takibi 
Bakanlığımca yapılmaktadır. 

Ayrıca taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli binaların korunması ve 
yaşatılması için Bakanlığımca, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ve sorumlu tüm 
kurumlar nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır. 
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13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır ili ve Ağrı Dağının turizm açısından değer
lendirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4612) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

, * * * * 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

İğdır İran, Azerbaycan (Nahgvan) ve Ermenistan devletleriyle komşu olan 
dünyada tek ildir. İğdır'ın yüzölçümü 3540 km2 olup, bunun 922 km2'si tamamen 
ovalıktır. Ağn dağının % 65'i İğdır il sınırlanndadır. Dağ İğdır il merkezine 15 km 
mesafededir. Ağrı dağı İğdır, Ermenistan, Nahçıvan ve İran devlet sınırlarının kesişme 
noktasındadır. 

Dünyanın ve Türkiye'mizin en önemli, stratejik ve tarihi yerlerinden biri olan 
İğdır ve Ağrı dağı ülkemizin değerlendirilmesi gereken başlıca zenginliklerinden 
birisidir. Başta inanç turizmi olmak üzere, kış turizmi ve doğa sporları açısından eşsiz 
bir yer olan Ağrı Dağı ve buna bağlantılı İnanç Turizmi ile ilgili çalışmalar yapılması 
ve projeler geliştirilmesi, Doğu Anadolu Bölgesinin ve Türkiye'nin kalkınmasına büyük 
bir katkı sağlayacaktır. 

Bu çerçevede; 

1. İğdır Valiliği tarafından yayınlanan "Sevdamız Ağrı Dağı" adlı kitapçıkta 
çalışmalarından söz edilen " Ağrı Dağı Doğa Sporları Kış Turiım Merkezi" 
ile ilgili Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Ya da bu konuda 
bakanlığınızın başka bir çalışması var mıdır? 

2. İnanç Turizmine bağlantılı olarak Ağrı Dağı'nın önemini Dünyaya tanıtma 
açısından yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

3. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile yürütüldüğü 
söylenen, Ağrı Dağının Uluslararası Kış Olimpiyatlarına hazırlanması 
konusundan, bakanlığınızın herhangi bir bilgisi var mıdır? Veya bu konuda 
bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır? 

4. Daha önce Bakanlar kurulunca Milli Park olarak ilan edilen Ağrı dağı, bugün 1. 
derecede Askeri yasak bölge durumundadır. Ağrı Dağı'nın İğdır'a ait olan 
bölgesinin Turizme açılması konusunda, bakanlığınızın herhangi bir çalışması 
var mıdır? Eğer yok ise böyle bir çalışma-yapmayı düşünür müsünüz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK020lARGE-940--|ik2.C1 Ğ>HlOZl 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 11.01.2005 gün ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02-8810 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in 7/4612-8822 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. DURSUN AKDEMİR'İN 
7/4612-8822 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İğdır; İran, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Ermenistan devletleriyle komşu olan dünyada tek 
ildir. İğdır'ın yüzölçümü 3540 km2 olup, bunun 922 km2'si tamamen ovalıktır. Ağrı dağının 
%65'i İğdır il sınırlarındadır. Dağ İğdır il merkezine 15 km. mesafededir. Ağrı dağı İğdır, 
Ermenistan, Nahçıvan ve İran devlet sınırlarının kesişme noktasındadır. 

Dünyanın ve Türkiye'mizin en önemli, stratejik ve tarihi yerlerinden biri olan İğdır ve 
Ağn dağı ülkemizin değerlendirilmesi gereken başlıca zenginliklerinden birisidir. Başta inanç 
turizmi olmak üzere, kış turizmi ve doğa sporları açısından eşsiz bir yer olan Ağrı dağı ve buna 
bağlantılı İnanç Turizmi ile ilgili çalışmalar yapılması ve projeler geliştirilmesi, Doğu Anadolu 
Bölgesinin ve Türkiye'nin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Bu çerçevede; 

SORU 1. İğdır Valiliği tarafından yayınlanan "Sevdamız Ağrı Dağı" adlı kitapçıkta 
çalışmalarından söz edilen "Ağrı Dağı Doğa Sporları Kış Turizm Merkezi" ile ilgili 
Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Ya da bu konuda Bakanlığınızın başka bir 
çalışması var mıdır? 

CF.VAP 1. Bakanlığımca, İğdır İli sınırları içerisinde kalan Ağrı Dağı Korgan (Korhan) 
Yaylasında İğdır Valiliği'nce "Ağrı Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezi" oluşturulması 
için planlama çalışmaları yapıldığı bilinmekte ve bu çalışmalara teknik destek verilmektedir. \\ 
sının içerisinde turizm sektörü gelişimini etkileyebilecek doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ilin 
turizm potansiyelini tespit elmek ve bu tespitler doğrultusunda Turizm Sektörünün gelişimini 
yönlendirmek amacıyla 2003 yılında İğdır Valiliği'ne hazırlattırılan İğdır İli Turizm Envanteri ve 
Turizmi Geliştirme i'lam"nda söz konusu projeye de yer verilmiştir. 
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SORU 2. İnanç Turizmine bağlantılı olarak Ağrı Dağı"nın önemini Dünyaya tanıtma 
açısından yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 2. Ağrı Dağı, yurtdışına yönelik reklam kampanyalarımızda kullanılan yazılı 
basın görsellerimizde, reklam/ tanıtım filmimiz içinde yer almaktadır. Dolayısıyla 40'ı aşkın 
ülkede gerçekleştirilen reklam kampanyamızda ülkemiz tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Bunun 
dışında, Bakanlığımca iştirak edilen yurtdışı fuarlarda dağıtılan ülkesel ve bölgesel tanıtım 
broşürlerinde de yerini almaktadır. Ağrı Dağı ile ilgili Bakanlığım arşivinde birçok dia görüntüsü 
bulunmaktadır. Gerek Bakanlığım, gerekse çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca, yabancı uyruklu şahısların seyahat acenteleri aracılığı ile Ağn Dağı'na turistik ve 
sportif amaçlı çıkışları için gerekli izin işlemleri Bakanlığımca yürütülmektedir. Bu kapsamda, 
2004 yılı içinde yabancı uyruklu 826 kişinin izin işlemleri tamamlanmıştır. Ağrı Dağf'na turistik 
ve sportif amaçlı tırmanmak için Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunan yabancı uyruklu 1046 
kişi için de diğer ilgili makamlara ( İçişleri, Dışişleri Bakanhklan, Genelkurmay Başkanlığı, MİT 
Müsteşarlığı ve Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü) görüş bildirilmiştir. 

SORU 3. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile yürütüldüğü 
söylenen, Ağrı Dağı'nın Uluslararası Kış Olimpiyatlarına hazırlanması konusundan, 
Bakanlığınızın herhangi bir bilgisi var mıdır? Veya bu konuda Bakanlığınız bir çalışma yapmakta 
mıdır? 

CEVAP 3.Bakanlığımca, Doğu Anadolu Bölgesindeki Kış Sporları Turizm Merkezlerinin 
Uluslararası Kış Olimpiyatlarına hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ancak, 
Bakanlığımın özel olarak Ağn Dağı'nda Uluslararası Kış Olimpiyatları düzenlenmesi yönünde bir 
çalışması yoktur. 

SORU 4. Daha önce Bakanlar Kurulunca Milli Park olarak ilan edilen Ağrı Dağı, bugün 
1. derecede Askeri yasak bölge durumundadır. Ağrı Dağı'nın Iğdır"a ait olan bölgesinin turizme 
açılması konusunda, Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Eğer yok ise böyle bir 
çalışma yapmayı düşünür müsünüz? 

CEVAP 4. İğdır Valiliğince yürütülen "Ağn Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezi" 
planlama çalışmalarına konu olan Korgan Yaylası 17 Kasım 2004 tarih ve 25643 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 2004/8078 Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Ağrı Dağı Milli Parkı 
sınırlan içerisinde kalmaktadır. Milli Parkın gelişim bölgelerinin turizm ve rekreasyon alanlarının 
tanımlanması aşamasında Bakanlığım teknik elemanlarının da katıldığı söz konusu çalışma 
içerisinde yer almasında fayda görüldüğü Çevre ve Orman Bakanlığı'na bildirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Milli Park ilanına rağmen Ağrı Dağı'nın 2. Derece Askeri Yasak Bölge 
statüsü devam etmektedir. Ağrı Dağı'nın ülkemizin 3 sınır kapısına çok yakın bir mesafede olması 
bölgede turizm ve ticaret faaliyetleri için önemli bir potansiyel yaratmakta, doğal ve kültürel 
özelliklerinden kaynaklanan turizm olanaklarını arttırmaktadır. Ancak, bu stratejik konum 
güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmiş, Ağn Dağı'nın yabancı uyruklu kişilerce ziyaret 
edilmesine kısıtlamalar getirilmesine yol açmıştır. Ağrı Dağı'na tırmanışlar "Ağrı Dağı ve Diğer 
İzne Bağlı Çıkışlarla İlgili 13.05.1988 tarihinde Bakanlık Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan 
Protokol" esaslanna göre yürütülmektedir. Buna göre, yurt dışındakilerin Ağrı Dağı'na çıkmak 
için 8 ay, yurt içindekilerin ise 2 ay önceden ilgili kurumlara başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Aynca, protokolde Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarına çıkış yapılabilecek güzergahlar Türk ve 
yabancı uyruklular için ayn ayrı belirlenmiş, yabancı uyrukluların sadece Ağn Dağı'nın 
Doğubeyazıt-Topçatan Köyü-Eli Çiftliği güzergahından ve dağın Doğubeyazıt sınırlan içerisinde 
kalan cephesinden çıkışma izin verilmiştir. Bu izinlerin, belli sürelerle askıya alınması da söz 
konusu olabilmektedir. 

İğdır Valiliği'nin talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, Ağrı Dağı'na tırmanış 
yapılabilecek güzergahları yeniden değerlendirmiş, 11.10.2004 tarihli yazı ile Ağrı Dağı'na çıkış 
için planlama çalışmalarına konu olan Kornan Yaylası-Küp Gölü Rotası'nın da kullanılabileceğini 
ve bu rotanın 13.05.1988 tarihli protokole ilave edileceğini Bakanlığıma iletmiştir. Ancak, bu 
karar Ağn Dağı'nın İğdır İli sınırları içerisinde kalan bölümünde dağcılık sporlannın 
yapılabilmesine olanak tanımakta olup Ağrı Dağı'nda kış sporlannın gelişmesi ve konaklama 
tesislerinin yapılması yönünde bir çalışma başlatılmamıştır. Ağn Dağı'nın dış turizme açılması 
bölgedeki güvenlik kaygılannın ve dış politika ile ilgili hassasiyetlerin devam etmesi durumunda 
şu an için mümkün görünmemektedir. 
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14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Dünya Bankası ile ortak yürütülen projelere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/4632) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Dünya Bankası ile son 5 yıl içerisinde Kamu kurum ve kuruluşlarınca 
ortak yürütülen projeler nelerdir? Bu projelerin tutarları ne kadardır? 

2 - Söz konusu projelerin süreleri ne kadardır? Öngörülen sürede 
bitirilmişler, midir? Süresi uzatılan projeler var mıdır? Varsa, uzatılma 
nedenleri nelerdir? 

3 - Bu projelerde danışmanlık firmalarına herhangi bir ücret ödenmiş midir? 
Ödenmiş ise, ne kadar ödeme yapılmıştır? 

4 - Projelerin yürütülmesi esnasında Dünya Bankası uzmanlarına ne kadar 
danışmanlık ücreti ödenmiştir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

09.02.05* 0 7 7 7 5 
SAYI :B.02.1.HM.0.DEİ.01.OS-G 
KONU : Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOGAN'ın Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 11.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4632-8806/27395 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazı konusu, Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOGAN tarafından tevcih 
edilen 7/4632 esas numaralı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevaplar ekte 
yer almaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ÜMMET KANDOĞAN TARAFINDAN DEVLET 

BAKANI ALİ BABACAN'A TEVCİH EDİLEN 7/4632 SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE İLİŞKİN OLARAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN 

CEVAP METNİ 

1. Dünya Bankası ile son S yıl içerisinde Kamu kurum ve kuruluşlarınca ortak 
yürütülen projeler nelerdir? Bu projelerin tutarları ne kadardır? 

Talep edilen bilgiler ekli tabloda yer almaktadır. 

2. Söz konusu projelerin süreleri ne kadardır? Öngörülen sürede bitirilmişler midir? 
Süresi uzatılan projeler var mıdır? Varsa, uzatılma nedenleri nelerdir? 

Projelerin yürürlük ve kapanış tarihleri ile varsa uzatılma süreleri ekli tabloda yer almaktadır. 
Sürt uzatımının başlıca nedeni bütçe kısıtlamaları nedeniyle yeterli miktarda ödenek 
tahsisinin gerçekleşememesidir. 

3. Bn projelerde danışmanlık Armalarına herhangi bir ücret Ödenmiş midir? Ödenmiş 
ise, ne kadar ödeme yapılmıştır? 

Proje kapsamında yapılan danışmanlık harcamalan ekli tabloda yer almaktadır. Projeler, 
Hazine Müstesarlığı'nm koordinasyonu ile, ekli tabloda belirtilen kuruluşlarca yürütülmekte 
olup, danışmanlık harcamalan da diğer harcamalar gibi, Dünya Bankasınca belirlenmiş 
satmalına usulleri çerçevesinde ilgili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Danışmanlık 
harcamalan konusunda daha detaylı bilgi ihtiyacı olması durumunda tabloda yer alan ilgili 
uygulayıcı kuruluşlardan temin edilebilir. 

4. Projelerin yürütülmesi esnasında Dünya Bankası azmanlarına ne kadar danışmanlık 
ücreti ödenmiştir? 

Dünya Bankası uzrnanlanna herhangi bir danışmanlık ücreti ödenmemektedir. 

Ek: 1 Tablo 
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DÜNYA BANKASI PROJE KREDİLERİ KULLANIM MİKTARLARI ÖZ 

1 

o 

Proje Adı 
TEK Yeniden Yapılandırma 

Tarımsal Araştırma 
Hazine Teknik Yardım 

Deprem Rehabilitasyon ve Yen. Yap. 
İşgücü ve istihdam 

Bursa Su v e Kanal. 

Doğu Anadolu Su Havzaları* 
II. Sağlık* 

•Antalya Su ve Kanal. 

Kamu Mali Yönetimi 

1 Karayolları iyileştirme ve Trafik Güv.* 
1IIL Sağlık 
! Katılımcı Sulama Yönetimi 
Çeşme-AJaçatı Su ve Kanalizasyon 
Ulusal İletim Şebekesi 

| Temel Eğitim 1 
.Sel ve Deprem Felaketi Acil Yardım 
fürûn Borsaları Geliştirme 

Endüstriyel Teknoloji (ETP) 
Marmara Dep . Acil Yen. Yap. (MEER) 

Deprem Felaketi Acil Yardım 

{Özelleştirme Sosyal Destek 
jTarım Reformu Uygulama (ARIP) 
Sosyal Riskin Azaltılması (SRMP) 
Enerji Sek. Yen . Yap. 

iTemel Eğitim II 
'Sağlıkta Dönüşüm* 

Başlangıç 
Tarihi 

Nis.92 

! Eyl.92 
i Eyl.92 

Eyl.92 
1 May.93 

Ağu.93 

Tem.93 
, Oca.95 

1 Ara.95 
| May.96 

Eki.96 
i Ara.971 

i Nis.98 

1 Eyl.98 
[ Eyl.98 
1 Ağu.98 

Eki.96 
Şub.99 

Eki.99 
T Ara.99 

I Ara .99 

' Ara.OO 
Tem.01 

j Ara.01 

; NİS.02 
1 Eki.02 
1 Tem.04 

Uzatma 
Süresi 
5.5 yıl 
16 ay 
l y ı l 

4 yıl 
1yı l 

|_ -
1 yıl 
3 yıl 

2.5 yıl 

7 ay 
18 ay 
l y ı l 
2 yıl 

2.5 yıl 

.1Ş.9L 
1.5 yıl 

2 yıl 

3 ay 

1 yıl 

-
. 

-

Bitiş 
Tarihi 
Ara.OO 

Nis.01 
Haz.OÖ 

Uygulayıcı Kuruluş 
TEK 

Tarım ve Köyişleri Bak. Orman Bak. 
Hazine Müs. 

Haz.001 Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
Ara.OO ,İŞKUR 

Haz.01 Bursa BüyGkşehir Bel. 
Eyl.Ot Tarım ve Köyişleri Bak. DSİ 

Ara.04 

Haz.031 

Ara.02 

Mar.03 
Haz.01 
Haz.04 

Sağlık Bak. 

Antalya Büyükşehir Bel. 
Maliye Bak. Hazine Müs. Gümrük Müs. 

Karayollan Gn. Müd. Emniyet Gn. Müd 
Sağlık Bak. 
DSİ, Köy Hizmetleri 

Ara.04 Çeşme-Alaçatı Belediyeler Bir. 
Ara.05 TEİAŞ 
Ara.03 MiUi Eğitim Bak 
Eyl.03 

Mar.03 

Ara.05 
May.05 

Mar.01 

Ara.05 
Ara.05 
Haz.06 
Ara.05 
Şub.061 

Ara.07 

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
Sanayi ve Ticaret Bak.. Tarım ve Köyişleri Bak. 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. Marmara Araş 
Metroloji Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü 
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gn. Müd.. B 
San, 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Hazine Müs. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gn. Müd. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. EPDK. TEDAŞ, T 
Milli Eğitim Bak. 
Sağlık Bak. 

* Orijinal kredi miktarı EURO cinsindendir. 1 EURO = 1.32320000 ABD Dolan, 17.01.2005 itibariyle 
*v II. Sağlık ProjesPne ait bir kısım inşaat ve mal alımları danışmanlık kategorisi altında yapılmıştır. 
Not: Danışmanlık kategorisinde yer alan kullanımlara eğitim faaliyetleri de dahildir. 
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15.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Tarsus İli Bağ-Kur irtibat bürosunun şube müdür
lüğüne dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4633) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
saygılarımla arz ederim. 

Vahit ÇEKMEZ 
Mersin Milletvekili 

Tarsus İlçemizde kayıtlı 19 mesleki oda, 1 Ticaret ve Sanayi Odası, 1 
Ziraat Odası ile 1 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunmakta 
ve bu odalarımıza kayıtlı yaklaşık 20.000 Bağ-Kur Sigortalısı bulunmaktadır. 

4956 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde yapılan değişikliğe göre; Bağ-Kur'un taşra teşkilatı İl 
Müdürlüklerinden, Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulacak Şube 
Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

1- Tarsus İlçemizde bulunan Bağ-Kur İrtibat Bürosunun, kurum sigortalılarına 
daha etkin hizmet verebilmesinin sağlanması yönünde Şube Müdürlüğüne 
dönüştürülmesi doğrultusunda bir çalışmanız var mıdır? 

2- Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin 17.05.2004 tarih ve 217 
sayılı yazısına hitaben yazılan 03.06.2004 tarih ve 67762 sayılı yazınızda; tek 
sebep olarak personel yetersizliği gösterilmektedir. Hükümetinizce her defasında 
kamudaki fazla personelden bahsedilmekte ve azaltma yoluna gidildiği ifade 
edilmektedir. Bu mazeret uygulamada bir çelişki değil midir? 

- 3 3 1 -
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T.C. 

Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 
Araftırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-0O-O0/ iX*a .- ^ M "> ' 1 ŞUBAT 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4633-8811/27414 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'e ait 7/4633 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 81 İl'de, il Müdürlüğü düzeyinde teşkilatlanmış olup, 
nüfusu kalabalık ve merkeze uzak olan ilçelerde faaliyet gösteren irtibat büroları ile 
hizmetlerini yürütmektedir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 3 üncü maddesinde, taşra teşkilatı il 
müdürlüklerinden ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulacak şube müdürlüklerinden oluşur 
hükmü bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, Tarsus ilçesinde şube müdürlüğü kurulabilmesi için Bakanlar Kurulu 
Kararına ve kadro ihdasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kurum personel mevcudunda meydana 
gelebilecek gelişmelere paralel olarak, Tarsus ilçesinin hizmet kapasitesinin artırılması 
yolundaki istekler değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ / Murat BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 

16.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki Kunduz Dağı 
yaylalarının turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/4646) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Av Sezai ÖNDER 
Samsun Milletvekili 

SORULAR 
Samsun İline bağlı Vezirköprü ilçesi Kunduz Dağı Yaylalarının ormanla birleşmesi ve 

baraj golüyle iç içe olması nedeniyle yayla turizmi yanında doğa sporları, balık avcılığı, su 
sporları yapmak içinde ideal bir ilçemizdir. 

İlçenin turizme yönelik potansiyeline katkıda bulunması için, 

1- Kunduz ormanlarında bulunan geyik üretim alanının genişletilerek geyik ye çeşitli 
av hayvanlarıyla zenginleştirilmesi suretiyle geyik üretim merkezi haline 
getirilmesini düşünüyor musunuz? 

2- Domuz avı sahası tespit edilip, domuz avı yapılmasını düşünüyor musunuz? 

3- Ulaşımın kolaylaştırılması için yol düzenleme çalışması yapılmasını düşünüyor 
musunuz9 

- 3 3 2 -
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı .B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 1%S$ - *}>'$S \£l2_I2.W5 

Konu : Sayın Av. Sezai ÖN DER'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daireai Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nm 18/01/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8875 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Samsun Milletvekili Sayın Av. Sezai ÖNDER'in "Samsun-
Vezirköprü İlçesindeki Kunduz Dağı Yaylalarının turizm potansiyelinin değerlendirilmesine 
ilişkin " 7/4646 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi 
yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. SEZAİ ÖNDER'İN 
"SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ KUNDUZ DAĞI YAYLALARININ 

TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN M 

7/4646 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3- Söz konusu alan 1984 yılında 7 hektar büyüklüğünde geyik üretme istasyonu 
olarak kurulmuştur. 2002 yılında alan 83 hektar olarak genişletilmiştir. İstasyonda halen 27 
adet geyik bulunmaktadır. Bu alan ülkemizin geyik üretme yerlerinden biridir. Bu ve benzeri 
yerlerde üretilen geyikler ülkemizin diğer bölgelerinde uygun alanlar belirlenerek doğaya 
salınmaktadır. 

Söz konusu alanda yaban domuzu envanteri yapılarak akabinde yaban domuzu avlağı 
olarak tescil edilmesi planlanmakta; ileriki yıllarda bu avlakta geyik ve karaca türlerinin de 
avlanmasına izin verilmesi düşünülmektedir. Böylece Kunduz Dağı ülkemizin av turizmine 
kazandırılmış olacaktır. 

Mevcut tesis olarak şuanda 25 oda ve 67 yatak kapasiteli bir otel bulunmaktadır. 
Burasının işletmesi mesire yerleri kapsamında ihale ile 10 yıllığına müstecire kiralanmış olup, 
gerekli tadilatları yapılmış ve kullanıma açılmıştır. 

Kunduz ormanlarım Vezirköprü'ye bağlayan 50 km.lik karayolunun tamamı 2000 
yılında karayollannca asfaltlanmış olup, herhangi bir ulaşım problemi bulunmamaktadır. 
Asfaltın bozulan kısımlarının onarımı Karayolları Genel Müdürlüğünce, orman yolu olan 
kısımlarında da Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi Kunduz Dağı'nın turizm alanı veya turizm merkezi ilan 
edilmesi durumunda yörenin turizm potansiyelinden faydalanılabilmesi için özellikle yayla 
turizmi, doğa ve su sporları ile av turizmi konularında Bakanlığımızca gerekli katkı 
sağlanabilecektir. 

- 3 3 3 -
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17.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Giresun İlinin afet için öncelik kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GUÇLU'nün cevabı (7/4656) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandıntmasını saygılarımla arz ederim. 31.12.2004 

letvekili 

2004 yılında büyük bir don afeti dolayısıyla Doğu Karadeniz fındık üreticisi 
büyflk bir zararlara maruz kalmış ancak, 2090 sayılı kanun gereği "afet için öncelik" 
uygulamasına dahil cdUmcmistir. 

1- 2005 yılında Giresun yapılacak Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde " afet 
için öncelik** kapsamına alınacak mı? 

2 - 2090 Sayılı Kanun gereği çiftçilere ödenecek afet yardımlarının tamamını ne 
zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araş t ı rma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Say. : KDD.SÖ. 1.0i/631 

Konu : Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 14 ŞUBAT 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.01.2005 tarih ve KAN. KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.1000.02-8875 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde gönderilen, İğdır Milletvekili Prof.Dr.Dursun AK.DEMİR"e ait 6/1390 

esas no'lu sözlü soru önergesi ile Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'a ait 7/4656 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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T.B.M.M. B:58 15 .2 .2005 0 : 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mehmet IŞIK 
GİRESUN Milletvekili 

Önerge No : 7/4656 

2004 yılında büyük bir don afeti dolayısıyla Doğu Karadeniz fındık üreticisi büyük bir zararlara 
maruz kalmış ancak, 2090 sayılı kanun gereği "afet için öncelik" uygulamasına dahi! 
edilmemiştir. 

SORU 1) 2005 yılında Giresun yapılacak Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde "afet için 
öncelik" kapsamına alınacak mı? 

CEVAP 1) Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin, 2004 yılı uygulamalarına ait müracaat sonrası 
işlemler (veri girişleri, askı işlemleri, kesin icmallerin bildirilmesi işlemleri v.b.) devam etmektedir. 
Dolayısıyla, henüz bir ödeme planı belirlenmemiştir. Söz konusu işlemler sonuçlandınldığında bütçe 
dengesi ve Hazinenin nakit akışı çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. 

SORU 2) 2090 Sayılı Kanun gereği çiftçilere ödenecek afet yardımlarının tamamını ne zaman 
ödemeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2) Giresun ilinin Merkez, Tirebolu, Görele, Bulancak, Kcşap, Espiye, Dereli, Eynesil, 
Yağlıdere, Piraziz, Çanakçı, Doğankent, ve Güce İlçelerinde meydana gelen don afetinden % 40 ve 
üzerinde zarar gören 36.600 çiftçi ailesinin tarımsal varlıklarının toplam 148,8 trilyon tutarında zarar 
gördüğü Valilikçe İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile tespit edilmiştir. 2090 Sayılı Kanun gereği 
Giresun İli çiftçilerinin T.C. Ziraat bankasında açmış oldukları hesap numarasına Bakanlık Bütçesinden 
aktarılan 50 trilyon TL'lik ödenekten kanuni ödeme bedelinin % 15'ine tekabül eden 12.6 trilyon TL'si 
tahsis edilmiştir. 

Söz konusu afetten zarar gören çiftçilerin zararlarının ödenmeyen kısımlan için 1098 sayılı Bakan 
Olur'una istinaden Komisyon Karar tarihleri sıraya konmuş olup, Bakanlığımız bütçesine aktanlan 
ödenekten sırası geldikçe ödenek imkanlan çerçevesinde yardım yapılacaktır. 
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18.- istanbul Milletvekili Onur OYMEN'in, Gemiadamlan Yönetmeliğinin çıkanlamama 
nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4686) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

Onur ÖYMEN 
İstanbul Milletvekili 

- Bilindiği üzere, "Gemi Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve 
Vardiya Standartları Sözleşmesi" (STCW) Sözleşmesine Türkiye'nin 
katılması 20 Nisan 1989 tarih ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş 
ve 29 Eylül 2003 tarihinde Türkiye bu sözleşmeye taraf olmuştur. 

- Bu sözleşme, Türk gemi adamlarına yabancı gemilerde de çalışma olanağı 
verecek olan uluslararası belgelerin düzenlenmesini de hükme 
bağlamaktadır. 

- Böylece, Sözleşme Türk gemi adamlarına yabancı gemilerde çalışma 
olanağı vermektedir. Ancak, sözleşmenin onaylanmasından bu yana 
gerekli yönetmelikler çıkarılmadığı için Türk gemicileri henüz bu 
haklardan yararlanamamaktadırlar. 

- 29 Eylül 2003 tarihinden beri Türk gemi adamlarının belgelerini 
uluslararası sularda geçerli hale getirecek Sözleşmeye uygun bir Gemi 
adamları Yönetmeliğinin henüz çıkanlamamasımn sebebi nedir? 

Binlerce gemi adamanıza yabancı gemilerde istihdam olanağı tanıyacak 
ve ülkemize de önemli miktarda döviz girdisi temin edecek bu 
yönetmeliklerin yayınlanmamış olması Sözleşmenin ihlali değil inidir? 

3u damınım düzeltilmesi için yeni bir Gemi adamları yönetmeliğinin 
yayınlanması düşünülmekte midiı? 

T.c . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a vs K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

1 5 Şttoat 2006 

SAYI : B.U.O.APK.O. İ0.0 1.2 1./IİA/-.OSO L L / s 
KONU : İs tanbul Mil le tveki l i 7 *" Ö 

Sayın Onur OYMEN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 27.01 2005 tarih ve A.01.0.CİNS.0.10.00.02-893 I sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur ÖYMLN'in 7/4686-8952 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hasırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
7/4686-8917 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABİ 

- Bilindiği üzere, "Gemi Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya 
Standartları Sözleşmesi" (STCW) Sözleşmesine Türkiye'nin katılması 20 Nisan 1989 
tarih ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ve 29 Eylül 2003 tarihinde Türkiye bu 
sözleşmeye taraf olmuştur. 

- Bu sözleşme, Türk Gemi adamlarına yabancı gemilerde de çalışma olanağı 
verecek olan uluslararası belgelerin düzenlenmesini de hükme bağlamaktadır. 

- Böylece, Sözleşme Türk gemi adamlarına yabancı gemilerde çalışma olanağı 
vermektedir. Ancak, sözleşmenin onaylanmasından bu yana gerekli yönetmelikler 
çıkarılmadığı için Türk gemicileri henüz bu haklardan yararlanamamaktadırlar. 

SORU 1- 29 Eylül 2003 tarihinden beri Türk gemi adamlarının belgelerini 
uluslararası sularda geçerli hale getirecek Sözleşmeye uygun bir Gemi adamları 
Yönetmeliğinin henüz çıkanlamamasının sebebi nedir? 

CEVAP 1- Ülkemizde gemiadamlarının eğitim ve belgelendirme işlemleri; 
uluslararası sözleşme olan ve ülkemizin de 20 Nisan 1989 tarih ve 3539 sayılı Kanun 
ile taraf olduğu "Gamiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)" hükümlerine göre yapılmaktadır. 
Sözleşme, gemiadamlarının yeterlilikleri için gerekli eğitim ve belgelendirme 
standartlarını uluslararası düzeyde belirlemektedir. 

STCW Sözleşmesi 01.02.2002 tarihinde tüm yönleriyle yürürlüğe girmiştir. 
Türk gemileri bu tarihten sonra STCW Sözleşmesinin amir hükümleri çerçevesinde 
dış limanlarda kontrollere tabi tutulmaktadır. Denizcilik Müsteşarlığı; çok farklı 
eğitim kesiminden gelen Türk gemiadamlarının Sözleşmenin öngördüğü 
sınıflandırmaya uyumunu sağlamak amacıyla; 01.02.1997 tarihinde yürürlüğe giren 
"Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklerime ve 
Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik" yerine hazırlanan 24.07.2001 tarihli 
"Gemiadamları Yönetmeliği" ve halen yürürlükte; olan 31.07.2002 tarihli 
Gemiadamları Yönetmeliği ile taraf olduğumuz sözleşmeye tam uyum sağlanmıştır. 

STCW Sözleşmesinin amir hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve halen 
yürürlükte olan "Gemiadamları Yönetmeliği"; Ülkemiz denizcilik sektörü hakkında 
rapor hazırlamakla görevli AB uzmanları tarafından incelenmiş olup, uzmanlarca 
hazırlanan raporda "Avrupa Birliği direktifine birebir uyumlu olduğu" ifade 
edilmiştir. 
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Uluslararası düzenlemeler gereği yapılan Liman Devleti Kontrolleri 
sonucunda, STCW Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde eğitim almadan 
belgelendirilmiş gemiadamlarının tespiti halinde gemiler tereddütsüz limanlarda 
alıkonulmaktadır. Örnek olarak, denizcilik ingilizcesi bilmeyen bir Türk kaptan, Türk 
Bayraklı geminin yabancı limanlarda tutulmasına sebep olmaktadır. İlgili 
memorandum sekreteryalanna rapor edilen bu tutulma istatistikleri sonucunda, 
ülkelerin tutulma oranına göre "Kara Liste" oluşturulmaktadır. Liman devletleri, 
denizde can ve mal emniyeti ile çevre kirliliği açısından "Kara Liste"de yer alan ülke 
gemilerine, limanlarında daha sıkı denetimler yaparak yaptırımlar uygulamakta veya 
yasaklamalara dahi gidebilmektedirler. 

STCW Sözleşmesinin, IV. Maddesi ile 1/7 Kuralı ve KOD-A 1/7 hükmü 
gereğince; Denizcilik Müsteşarlığınca hazırlanıp Ülkemizde uygulanan denizcilik 
eğitimi standartları ve gemiadamlarının belgelendirilmesine yönelik hükümleri içeren 
Ülke Raporumuz, 1998 yılında IMO Genel Sekreterliğince incelenmiş olup, STCW 
Sözleşmesine uyumlu olduğu tespit edilerek Aralık-2000 tarihinde Ülkemizin Beyaz 
Listeye girdiği açıklanmıştır. 

Yine STCW Sözleşmesi kapsamında gemiadamlarının eğitim ve 
belgelendirilmesini gerçekleştiren Kurum/Kuruluşların, kalite sistemi çerçevesinde 
denetlenmesi ve bu denetim raporları doğrultusunda Denizcilik Müsteşarlığının 
yaptığı uygulamaları içeren ikinci Ülke Raporumuz, Ocak/2004 tarihinde IMO 
tarafından uygun bulunmuştur. Bu rapor ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, IMO 
tarafından açıklanan ilk 17 Devlet ile birlikte "Beyaz Liste"deki yerini korumuştur. 

Türkiye'nin Beyaz Listede yer almasıyla; Denizcilik Müsteşarlığınca Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti adına düzenlenen gemiadamı yeterlik belgeleri, dünya 
ülkelerince kabul görmekte olup, pek çok Türk gemiadamı da, STCW Sözleşmesi 
1/10 Kuralı gereği gemiadamı belgelerinin tanınması yönünde protokol yapılan 
yabancı bayraklı gemilerde çalışabilmektedir. 

Gemiadamları Yönetmeliği; Avrupa Birliği Direktiflerine, dolayısıyla STCW 
Sözleşmesine uygun olduğundan, belirli zaman periyotlarında yerine getirilecek 
çalışmaları taahhüt eden 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 
gemiadamlarına yönelik yapılması gereken işlemlere yer verilmediği gibi anılan 
kararda "Ayrıca, Gemiadamları Eğitiminin Minimum Seviyesi Hakkında 04.04.2001 
tarihli 2001/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile topluluk 
limanlarına uğrayan gemilerdeki denizcilerin çalışma saatlerine ilişkin hükümlerin 
uygulanması hakkında 13.12.1999 tarih ve 1999/95/EC sayılı Konsey Direktifine 
ilişkin hazırlanan Gemiadamları Yönetmeliği önemli bir adımdır" ifadeleri yer 
almıştır. 
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SORU 2- Binlerce gemi adamımıza yabancı gemilerde istihdam olanağı 
tanıyacak ve ülkemize de önemli miktarda döviz girdisi temin edecek bu 
yönetmeliklerin yayınlanmamış olması Sözleşmenin ihlali değil midir? 

CEVAP 2- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 20.04.1989 tarih ve 3539 sayılı 
Kanun ile "Gemıadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmesine taraf olmuştur. 

Yapısı itibariyle tamamen uluslararası kurallara tabi olan denizcilikte, kanunla 
taraf olunan sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve uygulanması için 14 yıl beklenmesi 
söz konusu değildir. Bakanlığım bağlı kuruluşu Denizcilik Müsteşarlığı; 
gemiadamlarının eğitimi boyutu da dahil olmak üzere, geçiş hükümlerini de göz 
önünde bulundurarak söz konusu sözleşme gereklerini yerine getirmiş ve 
mevzuatında gerekli revizyonları yapmıştır. Bunun yapılmaması halinde, Uluslararası 
Denizcilik Örgütüne 5 yılda bir verilmesi gereken ve gemiadamlarına yönelik tüm 
faaliyetlere ilişkin uluslararası kuruluşlara Ülkemizin beyanı niteliğindeki "Ülke 
Raporu"muzun 2000 yılında kabulü ve beyaz listede yer alması mümkün 
olamayacaktı. 29.10.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, 
1989 yılından itibaren geçerli olup, uygulanmakta olan Sözleşmeye iç mevzuat gereği 
taraf olunması hususunda bir prosedür eksikliğinin giderilmesinden ibarettir. Bu 
husus, uluslararası kuruluşlara ilişkin beyana veya uygulamaya ilişkin bir konu 
değildir. 

Sonuç olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Denizcilik Müsteşarlığı 'nca 
hazırlanıp uygulamaya konulmuş mevzuat, STCW Sözleşmesine ve AB 
Müktesebatına uyumlu olup, bu mevzuat gereği STCW Sözleşmesine uygun eğitim 
almış ve belgelenmiş Türk gemiadamlan başka ülke bayraklı gemilerde de 
çalışabilmektedir. 

Ülkemizin; Gemiadamlarının eğitim ve belgelendirilmelerine ilişkin IMO'nun 
yayınladığı "Beyaz Liste"de yer alması sebebiyle, STCW Sözleşmesinin 1/10 Kuralı 
çerçevesinde gemiadamı belgelerinin tanınması yönünde Almanya, İtalya, Japonya, 
Polonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Malezya, Singapur, Liberya, Belize, 
Bahama, Barbados, Vanuatu, Malta, Marshall Adaları, Antique Barbuda, Dominik, 
Kamboçya, Ukrayna, Rusya, Lüksemburg ve Tayland ülkeleriyle protokol 
imzalanmıştır. Azerbaycan, Portekiz ve Lübnan ile mutabakat sağlanarak protokol 
imza aşamasına gelinmiş olup, geri kalan 30 ülkeyle protokol imzalama yönünde 
müzakereler devam etmektedir. Bu protokoller, karşılıklı belgelerin tanınması veya 
Türk gemiadamlan belgelerinin tanınması yönünde yapılmış olup, pek çok Türk 
gemiadamı anılan protokoller kapsamında yabancı bayraklı gemilerde çalışma imkanı 
bulmaktadır. 

SORU 3-Bu durumun düzeltilmesi için yeni bir Gemi adamları yönetmeliğinin 
yayınlanması düşünülmekte midir? 

CEVAP 3- Yukarıda açıklandığı üzere; uygulanmakta olan 31.07.2002 tarihli 
Gemiadamlan Yönetmeliği, STCW Sözleşmesinin amir hükümlerini bire bir yerine 
getirmekte, bugünün gereklerini karşıladığı gibi gelecekteki gerekleri de karşılayacak 
şekilde hazırlandığı AB uzmanlarınca da rapor edildiğinden, Ülkemizi "Beyaz 
Liste"de tutan söz konusu yönetmeliğin yerine yeni bir yönetmelik yayınlanması 
düşünülmemektedir. 

Bununla birlikte, Uluslararası denizcilik mevzuatında olabilecek değişiklikler 
doğrultusunda, Ülkemiz denizcilik mevzuatında da uyum sağlayacak değişiklikler 
vakit geçirmeksizin gerçekleştirilerek uygulamaya konacaktır. 
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19.- istanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür
lüğünün "Kıbrıs Rum Yönetimi" ibaresini Kıbrıs olarak değiştirdiği iddiasına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/4698, 4699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad T Ü Z M E N tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.01.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungara, 27.09.2004 tarihinde, l iAB müktesebatı 
olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen müktesebat başlıkları, konulan ve 
özetleri nedir" sorusunu soru sormuş, AB Genel Sekreterliği'nden verilen cevapta ise 31 adet 
müktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Malların serbest dolaşımı" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

'"Malların serbest dolaşımı ilkesi, malların serbestçe Birliğin bir kısmından diğer 
kısmına dolaşımı anlamına gelmektedir. Bu başlığın kapsamına giren müktesebatın büyük bir 
bölümünü uyumlaştırılmış Avrupa ürün mevzuatının üstlenilmesi teşkil etmektedir. Buna ek 
olarak, standardizasyon, belgelendirme ve piyasa gözetimi alanlarında yatay ve usule ilişkin 
tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili olarak, yeterli idari kapasite gerekmektedir. Bu başlık ayrıca 
uzmanlaşmış uygulayıcı kurumlar gerektiren kamu ihalelerine ilişkin ayrıntılı AB kurallarını 
kapsamaktadır." 

Yine Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Dış ilişkiler" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

''Bu alandaki müktesebat, esas olarak, ulusal hukuka aktarılması gerekmeyen 
doğrudan bağlayıcı AB mevzuatından oluşur. Bu AB mevzuatı, topluluğun çok-taraflı ve ilci -
taraflı ticari taahhütlerinden ve ayrıca bir dizi bağımsız tercihli ticaret düzenlemelerinden 
kaynaklanır. Bunlara ek olarak, Türkiye, Gümrük Birliği kapsamındaki bütün ürünler için AT 
Ortak Dış tarifesine tam olarak uyum sağlayacaktır. İnsani yardım ve kalkınma politikası 
alanında başvuran bir ülkenin, bu alandaki AB mevzuatı ve uluslar arası taahhütleriyle 
uyumlulaşması ve AB'nin kalkınma ve insani yardım politikalarına.katılmak için gereken 
kapasiteyi sağlaması gerekli olacaktır." 

Yine Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, ' 'Gümrük Birliği" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

"Gümrük Birliği müktesebatı. hemen her. ver. tan-.nmıyta. üye devletleri doğrudan 
bağ:.-._. .m ve ulusal hukuka aktarılması gerekmeyen mevzuattan oluşur. Bu mevzuatın içi:ı:;.i. 
To;p,U:iik Gümrük Yasası ve onun uygulama hükümleri. 3irleşik Nonıenklatııra, Ortak 
Gümrük Tarifesi ve tarife sınırlama, gümrük vergisi istisnası, vergi ertelemesi ve bazı tarife 
ko'.ainn üzerine hükümler, sahte ve korsan malların, ilaç öncü maddelerinin ve kültürel 
malların gümrük denetimi ve gümrük işlerinde karşılıklı idari yardım üzerine hükümler gib: 
bLi>k.- imkümler. transit dahil ilgili konularda Topluluk anlaşmaları bulunmaktadır. U\v 
u-._ \ ;. .!e:. lU'Jli Al bilgistıyarh riiuuük .-:!:•;• ,-inlei '.:•>:• i"-../. L :>• ıkı: u.ıiıi!. ;._'. .r.-\"!i i er., 
i^:qı.:.-.iesıntn mevcut olmasını tcıuıu etmeuuı;-;..!.' 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular : 

1- AB ile müzakerelerin 3 Ekim'de başlaması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlığınız 
AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından tarama faaliyetine başlamış mıdır? 

2- Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer neticelenmiş ise, bulgular ve neticeler nelerdir? 
3- Tadadi olarak Türkiye, hangi konuda, hangi müktesebatı alacak ve nasıl bir uyum 

gösterecektir? 

- 3 4 0 -



T.B.M.M. B:58 15.2 .2005 0 : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 
^ = 7 — ^ . 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğünün, İhracatçı Birliklerine 
gönderdiği 10/11/2004 tarih ve 120007124 sayılı yazısında "... 600 kod numarası 
ile tanımlanan 'Kıbrıs Rum Kesimi' adlı ülkenin açıklamasının 'Kıbrıs ' şeklinde 
değiştirilerek açık konuma getirilmesi ..."nin talep edildiğine dair iddialar bazı 
basın organlarına yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - Bazı basın organlarında yer alan bu haberler doğru mudur? Doğru ise, 
böyle bir yazıya niçin ihtiyaç duyulmuştur? Söz konusu yazının bir 
örneğinin tarafıma gönderilmesi mümkün müdür? 

2- İhraca t Genci Müdürlüğü tarafından İhracatçı Birliklerine gönderilen 
yazıda 'Kıbrıs Rum Kesimi' "Kıbrıs1 olarak tanımlandığına göre bu 
durum, Kıbrıs Rum Kesimini resmen tanıma anlamına gelmez mi? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.O2.1.DTM.0.05.O4.01.11O/ 11 02 0 5 * 7 4 7 *> 

Konu : Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nm Devlet Bakanlığı'm muhatap 27.01.2005 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-8939 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in ve Denizli Milletvekili Sayın Ümmet 
OGAN'ın ilgide kayıtlı yazılan ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin cevaplar ilişikte 
aktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

KANDOĞAN 
sunulmaktadır . 

tufltA/ÖUA*J 
Ek: Soru Önergelerine ilişkin cevaplar. Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN TARAFINDAN YAZILI 
OLARAK CEVAPLANDIRILMAK ÜZERE DEVLET BAKANI SAYIN KÜRŞAD 

TÜZMEN'E YÖNELTİLEN 7/4699-8992/27775 SAYILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 
CEVAP 

Soru: 
" Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdttrlfiğü'nün İhracatçı Birliklerine 

gönderdiği 10.11.2004 tarih ve 120007124 sayıh yazısında " 600 kod numarası ile 
tanımlanan 'Kıbrıs Rnm Kesimi' adlı ülkenb açıklamasmın 'Kıbrıs* şeklinde 
değiştirilerek açık konuma getirilmesi...Mnin talep edildiğine dair iddialar bazı basın 
organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1- Bazı basın organlarında yer alan bu haberler doğru mudur? Doğru ise, böyle 
bir yazıya niçin ihtiyaç duyulmuştur? Sözkonusu yazının bir örneğinin tarafıma 
gönderilmesi mümkün müdür? 

2- İhracat Genel Müdürlüğü tarafından İhracatçı Birliklerine gönderilen yazıda 
'Kıbrıs Rum Kesimi* 'Kıbrıs' olarak tanımlandığına göre bu durum, Kıbrıs 
Rum Kesimini resmen tanıma anlamına gelmez mi?" 

Cevaplar: 

1. Avrupa Birliği'nin 01.05.2004 tarihinde tamamlanan 5. genişlemesi ile 10 yeni 
ülke Topluluk Gümrük Bölgesine dahil olmuştur. Türkiye ile AT arasında Gümrük Birliğini 
tesis eden 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı, Gümrük Birliğinin "gümrük 
birliği gümrük böigesi"ni kapsayacağını; bu bağlamda Topluluk Gümrük Kodu'nu tesis eden 
2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü ve Türk Gümrük Kanunu uyarınca tanımlanan bölgeleri 
içereceğini hüküm altına almaktadır. 

Bu çerçevede, 12.5.2004 tarihli ve 25460 sayılı Resmi Gazete yayınlanan "Türkiye ile 
Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" 2004/7256 sayılı Karar ile AT Gümrük 
Kanunu uyarınca Topluluk Gümrük Bölgesi içine dahil olan Polonya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta için AT ile Türkiye 
arasında tesis edilen gümrük birliği hükümlerinin uygulanması Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılmış, 01.05.2004 tarihi itibariyle, Topluluk Gümrük Bölgesine dahil olan GKRY 
ise, Dışişleri Bakanhğfnın görüş ve talepleri doğrultusunda Kıbrıs konusunun siyasi 
belirsizliğinden dolayı 2004/7256 sayılı Karar kapsamı dışında tutulmuştur. 

Ancak, Gümrük Birliği'nin ülkemiz tarafından GKRY dahil tüm yeni üyelere teşmil 
edilmesinin Ankara Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüğümüz olduğu ve bu konunun 
ülkemizin tam üyelik perspektifi önünde ciddi bir engel olabileceğini her vesile ile AB 
yetkilileri tarafından ifade edilmeye başlamıştır. 

Bu kapsamda, ilgili tüm Bakanlıkların katılımıyla yapılan toplantılarla oluşturulan nihai 
görüş, Dışişleri Bakanhğı'nın 22.09.2004 tarih ve 359 sayılı yazısı ile Gümrük 
Müsteşarlığına iletilmiştir. Bahsekonu yazıda, 01.05.2004 tarihi sonrasında vuku bulan 
gelişmeleri müteakiben yapılan siyasi değerlendirmeler sonucunda "Kıbrıs" ifadesinin söz 
konusu Karar kapsamına alınması suretiyle Türkiye'nin gümrük birliğinden kaynaklanan 
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hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesinin ve KKTC ile ülkemiz arasında halen yürürlükte 
bulunan özel ilişkiler ve buna dair mevzuatın işletilmesine devam edilmesinin uygun 
görüldüğü, bunun KKTC'ye yönelik izolasyonun kaldırılması çabalarına yardımcı olacağı 
mütalaa edildiği, bu uygulamanın GKRY'nin 'tanınması" anlamına gelmeyeceği 
vurgulanmıştır. 

Dışişleri Bakanlığının talimatı çerçevesinde ihdas edilen 30.09.2004 tarih ve 2004/7895 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca GKRY, "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak değil, resmen 
tanıma anlamına gelmeyecek olan "Kıbrıs" ifadesi ile Gümrük Birliği'ne dahil edilmiştir. 

600 sayılı kodun açılması ve "Kıbrıs Rum Kesimi" yerine geçmek üzere "Kıbrıs" 
teriminin kullanılması yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan uyarınca Gümrük 
Müsteşarlığınca yapılmış ve bilgisayar ortamında yapılan işlemler bakımından sistem 
otomatik olarak işlemeye başlamıştır. 

İhracatçı Birliklerinin kullandığı İhracat-Net Bilgi Sistemi Gümrük Müsteşarlığının 
Sistemi ile on-line olarak bağlı olduğundan, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ilave bir 
işlem (genelge, sirküler, talimat vb) yapılmamıştır. 

2. Dış ticaret işlemleri bakımından "Kıbrıs Rum Kesimi" yerine "Kıbrıs" ifadesinin 
kullanılması "Kıbrıs Rum KesimTnin tanınması anlamına gelmemektedir. Nitekim, bütün 
siyasi ve uluslararası temaslarımızda hükümetimiz tarafından "Kıbrıs Rum Kesimi" ifadesi 
kullanılmaktadır. Uluslararası hukukta devletlerin tanınmasının şartları belirlenmiş olup, bir 
idareyi tanımlamak amacıyla coğrafi bir terimin kullanılması bu şartlar arasında yer 
almamaktadır. 

Hükümetimizin "Kıbrıs Rum KesimTni tanımak gibi bir niyeti yoktur. Buradaki 
düzenleme tamma olmaksızın ticaretin gerçekleşmesinin teknik koşullannı yaratmaktan 
ibarettir. Kıbrıs'ta iki tarafı da tatmin edecek bir çözüm bulunana kadar bu politikamız 
değişmeyecektir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN YAZILI 
OLARAK CEVAPLANDIRILMAK ÜZERE DEVLET BAKANI SAYIN KÜRŞAD 

TÜZMEN'E YÖNELTİLEN 7/4698-8988/27771 SAYILI SORU ÖNERGESİNE 
İLİŞKİN CEVAP 

Sorul: 

AB ile müzakerelerin 3 Ekim'de başlamasının Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Bakanlığınız AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından tarama faaliyetlerine 
başlamış mıdır? 

Cevap 1: 

Malumları olduğu üzere, aday ülkelerle katılım müzakerelerinin açılmasını takiben 
AB müktesebatının bölümler halinde detaylı bir incelemesi gerçekleştirilmektedir. Tarama adı 
verilen bu süreçte, aday ülkeler AB müktesebatının üstlenilmesindeki temel noktalar ve 
AB'nin temel kuralları hakkında bilgilendirilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından 
yürütülen mevzuat tarama sürecinin amacı, AB müktesebatının aday ülkelere açıklanması ve 
sorun çıkabilecek alanların bu ülkelerle birlikte belirlenmesidir. Taramaya tabi tutulacak ve 
ardından taraflar arasında müzakereye konu olacak AB müktesebatı, 31 ana başlık altında 
incelenmektedir. 

Bu çerçevede, 3 Ekim 2005 tarihinde açılması öngörülen katılım müzakereleri 
sırasında ülkemizin de tabi olacağı ilk aşama mevzuat tarama süreci olacaktır. 

Esasen, ülkemiz mevzuatının analitik şekilde incelenmesi ve AB müktesebatma 
uygunluğunun değerlendirilmesi, tarama adı altında olmasa da 2001 yılından itibaren 
sürdürülen faaliyetlerdir. 1999 yılında ülkemiz için adaylık statüsünün tanınmasının ardından 
mevzuatın analitik olarak incelenmesi gündeme gelmiş ve 2001 yılında Ortaklık Komitesi 
altında kurulan 8 alt komite ile bu süreç fiilen başlamıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği'nin koordinasyonunda çalışan her bir alt komite çeşitli müktesebat 
başlıklarının incelenmesinden sorumlu olmuş ve İlgili kurumlar arasında yapılan istişareler 
kapsamında ortaya çıkan pozisyonlar Komisyon ile belirli periyotlarla değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Katılım Ortaklığı 
Belgeleri'nde belirlenen öncelikler ışığında 2001 ve 2003 yıllarında hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulu Kararlan olarak yürürlüğe konulan Ulusal Program'lar kapsamında, AB 
müktesebatma uyum sürecinde kurum ve kuruluşlarımızın sorumlu oldukları müktesebat 
başlıkları, üstlenecekleri spesifik mevzuat, mevzuat uyum takvimi, kurumsal yapılanma ve 
mevzuat uyum çalışmalarında gerekli olan finansman ihtiyacı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, AB müktesebatının listelenerek incelenmesi, muadil Türk mevzuatının 
bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, mevcut Türk mevzuatı varsa AB mevzuatına 
uygunluğunun değerlendirilmesi, muadil mevzuatın bulunmadığı hallerde ise ilgili AB 
mevzuatı esas alınarak yeni mevzuat hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına yönelik 
çalışmalar halihazırda sürmektedir. Söz konusu çalışmalar, gerek alt komiteler kapsamında 
Komisyon ile ikili düzeyde gerekse Ulusal Program'ın takibi kapsamında ulusal düzeyde 
değerlendirilmektedir. 
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Ayrıca, 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği 
kapsamında, ülkemizin AB müktesebahnın önemli bir bölümünü üstlenmeyi taahhüt ettiği ve 
AB müktesebatımn bu kapsamda da incelenerek tarama ve uyum çalışmalarına konu olduğu 
bilinmektedir. 

Dolayısıyla, Gümrük Birliği ile birlikte 1996 yılında başlayan ve 1999 yılında aday 
ülke olmamızın teyit edilmesiyle birlikte 2001 ve 2003 yıllarında hazırlanan Ulusal 
Programlar kapsamında ivme kazanarak devam eden bir mevzuat tarama, inceleme ve uyum 
sürecinin fiilen yürürlükte olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

Bu çerçevede, Bakanlığıma bağlı kurumlar da gerek Gümrük Birliği gerekse adaylık 
sürecinde önemli görevler Üstlenmiştir. Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı ile Ulusal Programlar incelendiğinde, katılım sürecinin bu kurumların 
Gümrük Birliği ile üstlendiği sorumlulukları artırdığı görülmektedir. Bu çerçevede, malların 
serbest dolaşımı, ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, tarım, balıkçılık, gümrük 
birliği, dış ilişkiler, hizmetler ve istatistik gibi önemli müktesebat başlıklarının, söz konusu 
kurumların mevzuat uyumunda doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olduğu alanlar olarak 
öne çıktığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, bu alanlarda AB mevzuatının incelenmesine ve adaptasyonuna yönelik 
yoğun çalışmalar Bakanlığıma bağlı kurumlarda da halihazırda başlatılmış ve 
sürdürülmektedir. Bu alanlardaki gelişmeler, yukanda da belirtildiği üzere gerek Komisyonla 
yapılan ikili temaslarda gerekse Ulusal Program'm takibi kapsamında değerlendirilmektedir. 
Söz konusu çalışmalar tarama olarak adlandınlmamakla birlikte, bu yöndeki mevcut 
tecrübenin, resmi olarak başladığında tarama surecine hız ve katkı sağlayacağı şüphesizdir. 

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde Komisyon tarafmdan gözden geçirilecek Katılım 
Ortaklığı Belgesi ve müzakereler için hazırlanacak çerçeve, mevcut mevzuat inceleme/uyum 
çalışmalarının katılım perspektifinde ele alınarak yeniden değerlendirilmesinde ve ülkemiz 
tarafından müzakereler Öncesinde ve sırasında izlenecek ilke ve yöntemlerin belirlenmesinde 
önemli bir yönlendirici olacaktır. 

Bununla birlikte, söz konusu belgelerin hazırlanması öncesinde ülkemiz tarafmdan da 
belirli hazırlık çalışmalarının yapılması, müzakere sürecinin ülkemiz koşullarına en uygun 
şekilde yürütülebilmesini temin edecek yöntemlerin belirlenmesi açısından kaçınılmazdır. 

Bu kapsamda, diğer kurumlar gibi Bakanlığıma bağlı kurumlar da AB bağlamındaki 
görev ve sorumluluklarını katılım perspektifinde yeniden değerlendirmekte, mevzuat uyumu 
bakımından mevcut yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğini gözden geçirmekte ve 
Gümrük Birliği kapsamındaki taahhütlerimizin takibi açısından, özellikle yukanda sıralanan 
alanlarda belirli mevzuat ve uygulamalar itibariyle kurum içi ve kurumlar arasındaki 
koordinasyon görevlerine devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Komisyonun 6 Ekim 2004 tarihli tavsiye kararında ifade edilen ve 
müzakerelerin fiilen başlatılması için ilgili müktesebat başlığındaki mevcut ahdi 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini esas alan yaklaşım dikkate alınarak, Gümrük Birliği 
kapsamındaki tamamlanmamış yükümlülüklerimiz ilgili kurumlara hatırlatılmakta, bu 
bağlamda Komisyon ile kurumlar arasında gerekli bilgi, belge ve görüş alışverişi temin 
edilmekte ve taraf olduğumuz ortaklık organları platformlarında gerekli koordinasyon 
sağlanarak mevcut pozisyon ve görüşlerimiz Komisyona aktarılmaktadır. 
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Soru 2: 

Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer neticelenmiş ise, bulgular ve neticeler nelerdir? 

Cevap 2: 

Soru 1 kapsamında da ifade edildiği üzere Türkiye ile AB arasında resmi bir tarama 
süreci henüz başlamamıştır. Bununla birlikte mevzuat incelemesi ve uyumuna yönelik yoğun 
ve kapsamlı çalışmaların 1996 yılından itibaren yürütüldüğü bilinmektedir. 

Bu çerçevede, mevcut uyum çalışmaları değerlendirildiğinde, Bakanlığıma bağlı 
kurumların doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu oldukları malların serbest dolaşımı, ortak 
ticaret politikası, ortak rekabet politikası ve gümrük rejimi gibi alanlarda Önemli aşama 
kaydedildiği görülmektedir. Nitekim, ülkemizin ihracat, ithalat ve gümrük rejimleri AB 
normları çerçevesinde yeniden düzenlenmiş, AB'nin ortak gümrük tarifesi üstlenilmiş, 
AB'nin tercihli gümrük rejimlerinin üstlenilmesinde büyük mesafe alınmış, ihracatta devlet 
yardımlarında AB sistemine uyum sağlanmış, ticaret korunma araçları AB ve DTÖ mevzuatı 
çerçevesinde uygulanmış ve AB teknik mevzuatı büyük Ölçüde üstlenilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Esasen, bu tespitler İlerleme Raporları kapsamında Avrupa Komisyonu 
tarafından da yapılmış ve yukarıda sıralanan alanlarda en ileri düzeyde uyumun sağlandığı 
değerlendirilmiştir. Ancak, müzakerelerin fiilen başlaması ve ülkemizde müzakerelere ilişkin 
yapılanmanın şekillenmesiyle birlikte, her kurum gibi bakanlığıma bağlı kurum ve 
kuruluşların da katılım perspektifinde yeni görev ve sorumluluklar üstleneceği şüphesizdir. 

Diğer taraftan, mevzuat çalışmaları sırasında ortaya çıkan diğer bir husus, çeşitli 
alanlardaki mevzuat uyumundan doğrudan etkilenen ve etkilenecek olan reel sektörün, katılım 
müzakereleri sürecinde aktif olarak yer almasının gerekliliği olmuştur. Bu çerçevede gerek 
reel sektörün katılım süreci ve gerekleri hakkında bilgilendirilmesi gerekse Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile sektör arasında iletişim kurularak çalışmaların koordineli olarak yürütülmesi 
amacıyla anılan Müsteşarlık bünyesinde belirli mekanizmalar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Ayrıca, reel sektörün yanı sıra sivil toplumun da AB konularında bilgilendirilmesini teminen 
yine aynı Müsteşarlık koordinasyonunda bir araştırma ve dokümantasyon merkezinin tesisi de 
gündemdedir. 

Ayrıca, mevzuat uyum çalışmaları sırasında AB kaynaklarından etkin olarak 
yararlanma gereği bir diğer önemli tespit olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 
AB kaynakları ile finanse edilebilecek projeler bağlamında halihazırda yoğun olarak 
karşılaşılan ve artarak devam etmesi beklenen bilgi ve yönlendirme talepleri dikkate alınarak, 
projelerin sağlıklı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve yürütülmesini temin etmek üzere 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde bir Proje Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Son olarak, Katılım Öncesi AB yardımları 2003 yılı programlamasında yer alan 
Gümrük Müsteşarlığı Tvvinning (Eşleştirme) Projesi kapsamında "Gümrük Birliği aşamasmda 
ve katılım öncesi dönem itibariyle Türk Gümrük İdaresi'nin yasal ve idari kapasitesini artırmak 
ve AB Mevzuatına tam uyumu sağlamak" amacıyla Alman Gümrük İdaresi ile imzalanacak 
olan Sözleşme Taslağı, Avrupa Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Alman Gümrük 
İdaresi ile 24 aylık ortak çalışmanın prensiplerini ve içeriğini belirleyecek "Twinning 
Sözleşmesi" taraflarca parafe edilmiş olup, önümüzdeki günler içerisinde imzalanması ve Mart 
ayı itibarıyla çalışmalara başlanması öngörülmektedir. Bu proje kapsamında, Alman Gümrük 
İdaresi uzmanlanyla birlikte, ulusal mevzuatımız AB müktesebatı bakımından tekrar gözden 
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geçirilerek eksiklikler saptanacak ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalar 
yapılacaktır. Böylece, proje ile AB mevzuatına uyum çalışmalarında daha ileri bir aşamaya 
gelinmesi beklenmektedir. 

2003 yılında yayımlanan "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programı',nın hazırlık çalışmaları kapsamında Gümrük Birliği başlığı altında 
ve Gümrük Müsteşarlığı'mn sorumluluğunda bulunduğu tespit edilen mevzuat ilişkin bilgiler 
aşağıda özetle sunulmaktadır. 

Kısa Vade: 1 yıl 
Orta Vade: 31.12.2005 
Gümrüğü ilgilendiren toplam mevzuat: 233 adet. 
Tam uyumlu: 53 
Uyum gerekli olmayan: 56 

Gerçekleştirilecek Mevzuat Uyum Takvimi kapsamında toplam 110 mevzuat belirlenmiş 
olup, 

Kısa vadede : 73 
Orta vadede : 17 
Tam üyelikte : 20 adet mevzuata uyum sağlanması planlanmaktadır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 2003 yılı Ulusal Programı kapsamında doğrudan sorumlu 
olduğu müktesebat başlıkları ise esas olarak Dış İlişkiler, Gümrük Birliği ve Malların Serbest 
Dolaşımı olarak tespit edilmektedir. Ancak, özellikle Dış İlişkiler başlığı altında yer alan AB 
mevzuatı tam üyelikle uyum sağlanacak çok sayıda mevzuatı içerdiğinden Ulusal Programda 
listelenmemiştir. Yine bu başlık altında yer alan Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
üstlenilmesine ilişkin süreç, üçüncü ülkelerle yürütülmesi gereken dolayısıyla ülkemizin yanı 
sıra ilgili ülkelerin de iradesine bağlı olarak geliştiğinden, bu başlık altında uyum takvimleri 
belirlenmemiştir. Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı başlıkları altında yer alan ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn görev alanında bulunan çok sayıda mevzuata uyum ise 1 Ocak 
1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile büyük ölçüde tamamlanmıştır. 

Bununla birlikte, "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" (2003/5930 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) doğrultusunda, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi, Dış 
Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıkları da her ay Ulusal Program'da belirtilmiş olan mevzuat ve 
idari kapasite çalışmalarına ilişkin gelişmeleri tespit ederek AB Genel Sekreterliği'ne 
iletmektedir. AB dış ticaret ve gümrük mevzuatı zaman içerisinde değişikliklere 
uğradığından, bu mevzuat listeleri sürekli güncellenmekte ve yukarıda zikredilen rakamlar 
değişebilmektedir. 

Ayrıca, bahse konu Müsteşarlıkların dolaylı olarak ya da diğer kurumlarla birlikte 
sorumlu bulundukları mevzuat uyum çalışmaları da bulunmaktadır. Diğer taraftan, katılım 
sürecinin fiilen başlamasıyla, bir diğer ifadeyle müzakere yapısının şekillenip müzakerelerin 
açılmasıyla Bakanlığıma bağlı kurumların da yeni görev ve sorumluluklar üstleneceği 
şüphesizdir. 
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Soru 3: 

Tadadi olarak Türkiye, hangi konuda, hangi müktesebatı alacak ve nasıl bir uyum 
gösterecektir? 

Cevap 3: 

AB ile aday ülkeler arasındaki katılım müzakereleri belirli prensipler çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, aday ülke tarafından AB müktesebatımn tümüyle üstlenilmesi, 
uygulanması ve bunun gerektireceği kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi gerekmekte ve 
müzakere edilen konuların tümü üzerinde mutabakata varılmadıkça müzakere süreci sona 
ermiş kabul edilmemektedir. 

Dolayısıyla, ülkemiz için de tüm müzakere başlıklarının açılması ve gerekli koşulların 
karşılandığına dair karşılıklı mutabakat sağlanarak başarılı şekilde kapatılması gerekmektedir. 
Bu anlamda bir seçimde bulunma keyfiyeti bulunmamaktadır. Aday ülke, müktesebat 
başlıkları itibarıyla geçiş süresi ve derogasyonlar talep edebilmekle birlikte, bunlann hem 
zaman hem içerik açısından smırlı olması ve ilgili mevzuatın uygulanması için ayrıntılı bir 
faaliyet planını içermesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 2003 yılında yürürlüğe konulan Ulusal Program kapsamında Dış 
Ticaret Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda bulunan mevzuat ile bu kapsamda yapılan 
çalışmaları gösteren tablolar Ek l'de, Gümrük Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda bulunan 
mevzuat ile bu kapsamdaki gelişmeleri Özetleyen not ise Ek 2'de sunulmaktadır. 
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DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

MEVZUAT UYUMU 

ı 
Ut 

S 
I 

No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Tork Mevzuatının Adı 

1-MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 

ÖNCELİK: 1.8 Diğer Ürün1er(Di8 Ticaret Müsteşarlığı) 

1 Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin güvenlik kontrolüne 
ilişkin 8 Şubat 1993 tarih ve 339/93 sayılı Konsey Tüzüğü 

Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerin Güvenlik 
Kontrolüne Dair Yönetmelik 

Mevcut durum hakkında açıklama: Üçüncü Ülkelerden îthal Edilen Ürünlerin Güvenlik Kontrolüne Dair Yönetmelik hazırl 

Uygulamaya İlişkin Açıklama (Mevzuatın Çıkarılmış Olması Halinde): 

ÖNCELİK; 1.12 Etarmonize Edilmemiş AJan(Dış Ticaret Müsteşarlığı) , 

2 AET Antlaşmasının ilgili diğer hükümleri kapsamında yer 
almayan, ithalatta miktar kısıtlamasına eşdeğer etki yaratan 
tedbirlerin kaldırılmasına yönelik 22 Aralık 1969 tarih ve 
70/50/EEC sayılı Komisyon Direktifi 

Mevzuatın yapısı bilahare kararlaştırılacaktır. 

Mevcut durum hakkında açıklama: 

Uygulamaya İlişkin Açıklama (Mevzuatın Çıkarılmış Olması Halinde): 

3 Üye Devletler arasında malların serbest dolaşımı bağlamında 
tek pazarın işleyişine ilişkin 7 Aralık 1998 tarih ve 
2679/98/EC sayılı Konsey Tüzüğü 

Mevcut durum hakkında açıklama: 

Uygulamaya İlişkin Açıklama (Mevzuatın Çıkarılmış Olması Halinde): 



DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taiİâk Türk Mevzuatının Adı 

Toplulukta malların serbest dolaşımını engelleyen ulusal 
önlemlerin bildirimine ilişkin 13 Aralık 1995 tarih ve 
3052/95/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Kararı 

Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetiminde Alınan 
Önlemlerin Türkiye ile AB Arasında Bildirimine Dair 
Yönetmelik 

Mevcut durum hakkında açıklama: Türkiye'nin RAPEX'e (AB'nin hızlı bilgi değişim sistemine) katılımında yaşanılan sıkın 

Uygulamaya İlişkin Açıklama (Mevzuatın Çıkarılmış Olması Halinde): 

3-EÜZMET SUNUMU SERBESTİSİ 

ÖNCELİK: 3.3 Bilgi toplumunda hizmet sunulmasına ilişkin AB mevzuatına uyumun sağIanması(Dıs Ticaret Müsteşar 

o 

Bilgi toplumu hizmetlerinin bazı hukuki yönleri ve özellikle iç 
pazarda elektronik ticaret konusunda 8 Haziran 2000 tarih ve 
2000/31/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 
(elektronik ticaret konusunda Direktif) 

Elektronik belge ve elektronik veri hakkında mevzuat 

Mevcut durum hakkında açıklama: e-Ticaret konusundaki direktifin uyum çalışması için TAiEX'den uzman talebinde bu 
elektronik ticaret mevzuat çalışmaları henüz tamamlanmadığından söz konusu inceleme çalışmasına gidilmemiştir. 

Ayrıca, Avrupa Akdeniz Pazarı (EuroMed Market) projesinin ikinci aşama hazırlıkları için 9 Ocak 2004 tarihinde Müsteşa 
Market Proje yöneticisi, ABGS'den bir temsilci ile Müsteşarlığımızdan ilgili temsilciler katılmışlardır. Toplantıda, daha önce A 
ile ilgili seminer ve çalışma ziyaretinin ayrıntıları görüşülmüştür. Söz konusu proje kapsamında mevzuat ile ilgili ülke tecrübel 

Ayrıca, Kaülım Öncesi Mali Yardım kapsamında tamamı AB kaynaklı, 2 milyon Euro tutarında eşleştirme (twinning) proje 
kabul ettiği takdirde, elektronik ticaret mevzuat uyumu için AB'den eğitim ve danışmanlık hizmetleri alınabilecektir. 

Uygulamaya ilişkin Açıklama (Mevzuatın Çıkarılmış Olması Halinde): 

98/34/EC sayılı teknik standart ve düzenleme alantnda bilgi 
sağlanmasına ilişkin prosedür hakkındaki Direktifte değişiklik 
yapan 20 Haziran 1998 tarih ve 98/48/EC sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa 
Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte Değişi 
Öngören Yönetmelik 

Mevcut durum hakkında açıklama: 

Uygulamaya İlişkin Açıklama (Mevzuatın Çıkarılmış Olması Halinde): 
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No Afi Mevzuatının Adı ve Numarası 
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B-TÜKKTtClNİN VE TÜKETİCİ SAĞUĞIN1N KORUNMASI 

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı 

ÖNCELİK: 23.2 Ürün Gttvenlifi(Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

Genel ürün güvenliği ile ilgili 29 Haziran 1992 tarih ve 
92/59/EC sayılı Konsey Direktifi (Sadece bildirime dair 
hükümleri ve eki) 

Ürünlerin Piyasa ve Gözetiminde Alınan Önlemlerin 
Türkiye ile AB Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik 

Mevcut durum hakkında açıklama: Türkiye'nin RAPEX'e (AB'nin hızlı bilgi değişim sistemine) btılımmda yaşanılan sıkın 

ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

AB'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesindeki rejimine tam uyum amacıyla hazırlanan Karar Taslağı 2004/7731 
tarih ve 25564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 
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ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anteşmahn (STA) ^ 

01.05.2004 tarihinden itibaren AB'ne yeni üye olan Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, 
bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarının feshi nedeniyle yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir. 

-İthalat Rejimi Kararma Ek Karar, (2004/ 7171) (Resmi Gazete: 21.04.2004 tarih, Sayı: 25440): Buna göre, Macaristan, 
Polonya Cumhuriyetlerinden ithal edilecek ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları ve/veya Tarım Payı Olarak Fona 
01.05.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, AB'nde uygulanan oranlara eşitlenmiştir. 

-Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kar 
(2004/7172) (Resmi Gazete: 21.04.2004 tarih, Sayı: 25440): Buna göre, ülkemiz ile Macaristan, Litvanya, Slovak, Çek, E 
arasında tesis edilen serbest ticaret anlaşmaları uyarınca bazı tarım ve/veya işlenmiş tarım ürünleri ithalatında açılan tarife 
birlikte 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmek üzere kaldırılmıştır. 

-Tarım ve/veya İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlük 
01.05.2004 tarih, Sayı: 25449): Buna göre, ülkemiz ile Litvanya, Slovak, Çek, Estonya, Polonya, Slovenya, Letonya ve Macaris 
anlaşmaları uyarınca bazı tarım ve/veya işlenmiş tanm ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarına ilişkin Tebliğler ve değiş 
kaldırılmıştır. 

01.05.2004 tarihinden itibaren AB'ne yeni üye olan Macaristan, Estonya, Çek, Slovak, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Po 
bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarının feshi nedeniyle 25.08.2004 tarih ve 25564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat 
değişiklik yapılarak STA ülkeleri listesinden bu ülkeler çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, AB'nin tercihli ticaret anlaşmalarının üstlenilmesine yönelik olarak 2004 yılında DTM tarafından yürütülen ç 
Filistin ile 20 Temmuz 2004 tarihinde, Tunus ile 25 Kasım 
22 Aralık 2004 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalanmıştır. 

Ayrıca, 20 Ocak 2004 tarihinde Lübnan ile II.Tur STA müzakeresi Ankara'da yapılmış, 27-28 Temmuz 2004 tarihinde Gün 
araştırıcı mahiyette görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Nisan 2004'de 36 Afrika ülkesine, Ağustos 2004'de Körfez İşbirliği Ko 
taslak STA metinleri gönderilerek müzakereler başlanılması önerilmiştir. 
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KURUMSAL YAPILANMA 
No Yapılması Gerekenler 

ÖNCELİK: İ.8 Diğer Ürünler 

Üçüncü ülkelerden ithal edilecek matlarla ilgili olarak, piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoriteler ile gümrü 
koordinasyon kurulması 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: MATRA - PSO Projesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlarla gümrük idareleri aras 
güvenliğine ilişkin internet esaslı bir veri tabant sistemi test edilme aşamasındadır. Ayrıca, uygulamada görev alacak 
belirlenmesi amacıyla planlar oluşturulması ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünler hakkında kamuoyunun bilgilend 
hedeflenmektedir. 

2 Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoritelerin denetim alt yapılarının güçlendirilmesi 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

3 Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoritelerin personelinin eğitimi 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

4 İthalatçılar ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

ÖNCELİX: 1.12 Harmonize Edilmemiş Alan (Avrupa Topluluğunu Karan AnÜiftn* * Madde 28-30) 

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 28-30. maddeleri ve karşılıklı tanıma konusunda eğitim 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

| Ulusal önlemlere ilişkin Türk mevzuatının taranmasını da içerecek şekilde, karşılıklı tanıma ilkesinin uygulamaya 
değerlendirme ve çalışmaların gerçekleştirilmesi 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 
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3052/95'EC sayılı Karar hakkında piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu otoritelerin eğitimi 

| Mevcut Durum Hakkında Açıklama: AB Katılım Öncesi Yardımları kapsamında finanse edilecek projelere ilişkin ABGS' 
I başvurumuz hazırlanmış olmakla birlikte, I milyon Euro altında olan eğitim/danışma amaçlı olan projelerin bu programdan y 
I çalışma başlatılmamıştır. 

3052/95/EC sayılı Konsey Kararı ile 92/59/EC sayılı Konsey Direktifi kapsamında "İdari İşbirliği Fonu-1" çerçevesinde 2 
olup. Aralık 2004 İtibariyle gerçekleştirilmiştir. 

„ j Ulusal önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirimi ile ilgili olarak piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoritele 
arasında iletişim ağının kurulması 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

I 

I 

ÖNCELİK 3.3 Bilgi toplumunda hizmet sunulmasına ilişkin AIMnevzuatma uyuman sağlanması m 
9 I Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde e-ticaret istatistiklerinin oluşturulması 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: Ülkemizde dijital ekonomiye geçiş stratejilerinin hazırlanmasında e-dönüşüm 
tarafından hazırlanan Kısa Dönemli Eylem Planı(KDEP) içerisinde 37 nolu maddede yer alan "Bilgi Toplumu ölçütlerinin b 
sorumluluğu DİE'ye verilmiştir. Bu nedenle, e-Ticaret istatistiklerinin geliştirilmesi çalışmaları, Devlet İstatistik Enstitüsü 
yürütülmektedir. Bu bağiamda, 18.02.2004 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıgı'nda birincisi yapılan bilgilendi 
katılmakta olduğu grup çalışması başlatılmış olup, çalışmanın ileri aşamaları ile ilgili belirlenen gündem kapsamında d 
kararlaştırılmıştır. 2005 yılının sonuna kadar DİE tarafından istatistiklerin yayınlanması beklenmektedir. Bu çalışmanın 
kapsayan "HaneHalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları, 2004" DİE tarafından yayınlanmıştır. 

10 Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde mevzuat ve idari yapılanma ile hizmet içi eğitime yönelik eşleştirme (twinning) 

ı Mevcut Durum Hakkında Açıklama: Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat Yasası Taslak çalışmalarında kanuni statüsü o 
j etmektedir. Ayrıca, Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında tamamı AB kaynaklı, 6 milyon Euro tutarında "KOBİ'lerin 
j Söz konusu proje fikri, ABGS'de düzenlenen ön değerlendirme toplantısında sunulmuş, daha sonra DPT'de yapılan toplan 
| temsilcilerine de sunulan proje fikri, öncelikle konu itibariyle DTM sorumluluk alanına girmediği gerekçesi ile 
I Müsteşarlığımızca koordine edildiği söylendikten sonra benzer çalışmaların (Kobinet gibi) olduğu belirtilmiştir. Proje f 
görüşülecektir. 
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ÖNCELİK 7.6 Ortak Piyasa DİİzealeriaiD Kurulması ve Tarım Piyasalarının Etkin Biçimde denmesine Yön 
Mekanizmalarının Oluşturulması 

1 Taze ve işlenmiş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan kişilerin bilgilerini içeren bir veri tabanının olu 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

Gümrük noktalarında görev alacak yeni denetimcilerin istihdamı 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: Ulusal Program'da taahhüt edildiği üzere 3 yıllık dönem süresince toplam 70 
Başkanlığına yazı yazılmıştır. Ancak Başkanlıktan alınan yazıda "tasarruf tedbirleri nedeniyle yeni kadro ihdası yerine 
suretiyle söz konusu kadro ihtiyacının karşılanabileceği" belirtilmiş bulunmaktadır. 

13 Denetçilerin eğitimi (yurt dışı ve yurt içi) 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 

14 Danışman temini yoluyla S adet laboratuvarın alt yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılarak, tamaml 
laboratuvarların akreditasyonuna yönelik çalışmaların yapılması 

Mevcut Durum Hakkında Açıklama: 
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2003 yılı Ulusal Programı kapsamında "Gümrük Birliği" (Ulusal Program 55.4) fjaşlığ}/ 
altında yer alan ve Gümrük Müsteşarlığı sorumluluğunda bulunan mevzuat başlıkları aşağıda 
sunulmaktadır: 

a) Gümrük Birliği Öncelikler Listesi 
25.1 - Gümrük Kanunu ile Uygulamaları 
25.1.1- Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 
25.1.2- Revize Kyoto Sözleşmesi 
25.1.3-Geçici İthalat 
25.1.4-Muafiyetler 
25.1.5- Taşımacılık, Ortak Transit ve Tek İdari Belge 
25.1.6- Serbest Bölgeler 

25.2 - Menşe Kurallarının Uyumlaştırılması 
25.3-Tarife 

25.4 - Gümrük İdaresinin İdari ve Kaçakçılıkla Mücadele Kapasitesinin Artırılması 
25.4.1- Uyuşturucu ile Mücadele 
25.4.2- Sınır Kontrolleri 
25.4.3-Gümrük 2007 
25.4.4- Sahte ve Taklit Eşya 
25.4.5- Kaçakçılıkla Mücadele 
25.4.6- Gümrük Konusunda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları 

25.5 - Elektronik Sistemler Arasında Bağlantı 
25.5.1 Bilgi Teknolojilerinin Gümrük Amaçlı Kullanımı 
25.5.2 Ortak İletişim Ağı/Ortak Sistem Arayüzü,Yeni Bilgisayarlı Transit 
Sistemi, TARIC (CCN/CSI, NCTS, TARIC) 

25.6- Diğerleri 
25.6.1 Diğer Gümrük Mevzuatı 
25.6.2 Kültürel Mallar 

Yukarıda belirtilen başlıklar çerçevesinde, Ulusal Programda kısa vadeli öncelikler 
olarak belirtilen mevzuata ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: 

Kısa Vadede Uvum Sağlanacak Mevzuat 

- Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Değişikliği (4 AT mevzuatı) 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağına nihai şekli verilmiştir. Bu aşamada, TBMM ilgili 
Komisyonlarda görüşülmektedir. Yönetmelik çalışmaları ise devam 
etmektedir. 

- Revize Kyoto Sözleşmesi'nin onaylanması (8 AT mevzuatı) Sözleşmenin 
(Revize Kyoto Sözleşmesi) Değişiklik Protokolü, Ana Metin ve Genel Ek'inin 
kabulü amacıyla, Sözleşmeye İlişkin Uygun Bulma Kanunu, Sözleşme Metni 
ve ekleri çevirileri ile birlikte 27.05.2003 tarihli yazımızla Dışişleri 
Bakanlığı'na iletilmiştir. Bu aşamada, TBMM Alt komisyonlarında 
görüşülmektedir. 

- 3 5 6 -
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-Muafiyet Karan'nın değiştirilmesi, Muafiyet Tebliği (6 AT mevzuatı) 4 
mevzuat için, 2000/53 sayıh Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 
Tanınacak Haller Hakkında Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi için 
taslak hazırlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinde 
yapılması öngörülen değişikliğin kabulünü müteakip BKK ve Tebliğler sevk 
edilecektir. 

- Ortak Transit Yönetmeliği 17 AT mevzuatı) Ortak Transit Yönetmeliği 28 
Temmuz 2003 tarih ve 25182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 
yayım tarihinden iki ay sonra belirlenecek olan pilot bölgede uygulamaya 
başlanması ve pilot uygulamayla birlikte 'Transit Refakat Belgesi'nin de 
(Transit Accompanying Document) kullanılması öngörülmüştür. Ortak Transit 
Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü ve 
İzmir Gümrük Müdürlüğü pilot gümrük idareleri olarak tespit edilmiş ve 
29.09.2003 tarihinden itibaren pilot bölgede, söz konusu iki gümrük arasında 
uygulamaya başlanmıştır. Ancak, pilot uygulama olması, Ortak Transit'in 
kullanılmasının zorunlu olmaması ve mükelleflerin Global Teminat kullanıyor 
olması nedeniyle program kullanılmaya başlanamamıştır. Bu aşamada, 
kullanıcılara eğitim ve program hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, 
NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) uygulanması amacıyla 2004 yılı 
mali yardım kapsamında proje Önerisinde bulunulmuştur. 

-Sınıflandırma Kararları: Kombine Nomanklarürde bazı malların 
sınıflandırılmasına ilişkin Kararlara ilişkin Tebliğ (27 AT mevzuatı) Söz 
konusu Tüzüğün çevirisinin tamamlanmasının ardından 12 Temmuz 2004 tarih 
ve 25520 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

- DİE ile Protokol (Dış Ticaret İstatistikleri) (5 AT mevzuatı) DİE ve Gümrük 
Müsteşarlığı arasında 8 Mart 2004'te imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe 
girmiştir. 

- GİK Demiryoluyla Taşman kayıtlı bagajların gümrük işlemlerine 
ilişkin tavsiye kararı hakkında tebliğ (1 AT mevzuatı) Söz konusu 
mevzuatın çevirisi tamamlanmış olup, Devlet Demiryolları İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü'nün de olumlu görüşleri alınmıştır. 

Kısa Vadede Yer alan ve Uyum Sağlanan Mevzuat 

- İstanbul Sozleşmesi'nin onaylanması (2 AT mevzuatı) Sözleşmeye taraf 
olabilmek için Ana Metin ile Geçici İthalat Belgelerine ilişkin Ek A ve geriye 
kalan 12 Ekten birinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Uygun 
Bulma Kanunu 7 Nisan 2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 2004/7905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 21.10.2004 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
- Eşyanın Sınır Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına ilişkin Uluslararası 
Sözleşmelin onaylanması (2 AT mevzuatı) Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 17 Şubat 2004 tarih ve 25376 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

- 3 5 7 -



T.B.M.M. B : 58 15 . 2 . 2005 O : 2 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 

- Gümrük 2007 (1 AT mevzuatı) Customs 2007 Programına katılıma yönelik 
Mutabakat Zaptı 4 Temmuz 2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Program faaliyetlerine katılım 
devam etmektedir. 

Aynca, Ulusal Programın '25.4 Gümrük İdaresinin İdari ve Kaçakçılıkla Mücadele 
Kapasitesinin Artırılması' bölümünde belirtildiği üzere, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu 19 Temmuz 2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Kanunla 1918 sayılı 'Kaçakçılığın Men Takip ve Tahkikine Dair Yasa' 
yürürlükten kalkmış olup, yeni Kanunla birlikte kaçakçılıkla mücadelede daha etkin ve çağdaş 
uygulamalar öngörülmüştür. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, AB müktesebatına uyumda Twinning (Eşleştirme) Projesi yol 
gösterici olacaktır. Proje sonunda, tam üyelik sürecinde, mevzuat uyumunun tamamlanması 
öngörülmektedir. 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına, 

- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, hayvan kimlikleme sistemine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4708, 4709) 

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

Aşağıdaki sorularımın Tar ım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arT (̂j<>rim 10.01.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungar'a, 27.09.2004 tarihinde, ' A B müktesebatı 
olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen müktesebat başlıkları, konuları ve 
özetleri nedir" sorusunu soru sormuş, AB Genel Sekreterliği'nden verilen cevapta ise 31 adet 
müktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Tarım" konusunun kapsamı 
şu şekilde açıklanmıştır: 

"Tarıma ilişkin başlık çok sayıda, birçoğu doğrudan uygulanabilir bağlayıcı kural 
içermektedir. Bu kuralların düzgün bir şekilde uygulanabilmesi ve etkin bir kamu kurumu 
tarafından hayata geçirilebilmesi, Ortak Tarım Politikasının işleyebilmesi için temel 
oluşturmaktadır. Bu süreç, ayrıca ödeme kurumlan gibi yönetim sistemlerinin ve Entegre 
İdare ve Kontrol Sisteminin oluşturulması (IACS) ile kırsal gelişme faaliyetlerini hayata 
geçirme kapasitesini de kapsamaktadır. AB üyeliği, tahıl, şeker, hayvansal ürünler, özel 
tahıllar gibi tarımsal ürünlerle ortak pazara entegre olmayı gerektirmektedir. Son olarak, bu 
başlık veterinerlik alanıyla ilgili ayrıntılı kuralları kapsamaktadır. Bu kurallar, iç pazarda 
hayvan sağlığı ve gıda güvenliği için olduğu kadar, tohumların kalitesi, bitkileri koruma 
malzemesi ve zararlı organizmalar da dahil, bitki sağlığı alanları için de temel unsuru 
oluşturmaktadır." 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Balıkçılık" konusunun 
kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

- 3 5 8 -



T.B.M.M. B:58 15 .2 .2005 0 : 2 

" Balıkçılığın müktesebatı, ulusal mevzuata aktarılması gerekmeyen tüzüklerden 
oluşmaktadır. Bununla birlikte, idarecilerin ve operatörlerin Ortak Balıkçılık Politikasına 
(Pazar politikaları, kaynak ve filo yönetimi, denetim ve kontrol, yapısal eylemler ve devlet 
yardımı) katılımını sağlayabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bazı 
durumlarda üçüncü ülkeler ve uluslar arası örgütlerle yapılmış mevcut balıkçılık 
anlaşmalarına katılmak gerekebilir." 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorulur: 

'. - AB ile müzakerelerin 3 Lkim'de başlar.,:;-ı onçörükliiüü anlaşılmakladır. Bakanlıgür.z 
AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından tarama faaliyetine başlamış mıdır? 

2- Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer neticelenmiş ise: bulgular ve neticeler nelerdir0 

?- Tadadı olarak Türkiye, hangi konuda. b:;;:gi müktesebatı alacak \ c nasıl bir uyum 
gösterecektir? 

11.01.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. i 
'ılmaz A T E Ş 

Ankara Milletvekili 

Birkaç ay önce Kamuoyunun gündemine gelen ve güvenlik 
güçlerinin operasyonları ile bir kısmı aydınlatılan canlı hayvan hırsızlığı 
olayları ile ilgili olarak basında yeni iddialara yer verilmektedir. Hırsızlığı 
gerçekleştiren ve şuan tutuklanan bazı kişilerin çaldığı hayvanları Konya 
Tarım fi Müdürlüğü'nde yeniden küpeleterek kayıt altına aldırdıkları ve 
daha sonra bu çalıntı hayvanları çeşitli mezbahalarda keserek devletten 
de ayrıca "et teşviği" aldıkları belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1-Mevcut hayvan kimlikleme (küpefeme) sistemini yeterli buluyor 
musunuz? Buluyorsanız, her hayvanın bir kez (6 aylığa kadar) 
küpelenmesi gerekirken 2-3 yaşındaki hayvanların sorgusuz sualsiz 
ikinci kez küpelenmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

2-Bu işlemi yapan İl Müdürlüğü görevlileri halen görevde mi? 
Haklarında bir işfem yaptınız mı? 

3-Bir gün önce küpelenen ve 2 gün sonra kesime gönderi leceği 
belirtilen hayvana sağlık raporu nasıl veriliyor? 

4-Devletten aynı yer için iki ayrı işletme numarası nasıl alınabiliyor'? 
Denetimi yeterli buluyor musunuz9 

5-300 milyar lira değerindeki çalıntı hayvanın ktmüklendtriiip 
• nsrrbahsda kesildikten sonra devla:-;en ki'o başına bir milyon liradan 4ü 
rniiy^r lira da "et kesim teşviği" alındığı doğru mudur? Doğru ise 
görevliler hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

6- Bakanlığınızın 15 Kasım 2004 tarihine kadar 6 aylık süre için verdiği 
"et kesim teşviği"nden yararlananların isimlerini ve ne kadar lira aldıklarını, 
teşviklerin kaçının ve hangi miktarda çalıntı veya kaçak hayvan için verildiğini 
açıklar mısınız? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştınna Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : KDD.SÖ. 1.01/ 636 14 Ş U B A T 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:27.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD A.OI .0.GNS.0.10.00.02-8939 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'e ait 7/4708 ve Ankara 
Milletvekili Yılmaz ATEŞ'e ait 7/4709 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

Ekler: 1. Görüş 7/4708 
2. Görüş 7/4709 

YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Önerge No : 7V4708 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungar'a. 27.09.2004 tarihinde, AB müktesebatı 
olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen miiktesebat başlıkları, konuları ve 
özetleri nedir" sorusunu sormuş, AB Genel Sekreterliğinden verilen cevapta ise 31 adet 
miiktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Miiktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Tarım" konusunun kapsamı 
şu şekilde açıklanmıştır: 

"Tarıma ilişkin başlık çok sayıda, birçoğu doğrudan uygulanabilir bağlayıcı kural 
içermektedir. Bu kuralların düzgün bir şekilde uygulanabilmesi ve etkin bir kamu kurumu 
tarafından hayata geçirilebilmesi, Ortak Tarım Politikasının işleyebilmesi için temel 
oluşturmaktadır. Bu süreç, ayrıca ödeme kurumlan gibi yönetim sistemlerinin ve Entegre İdare 
ve Kontrol Sisteminin oluşturulması (IACS) ile kırsal gelişme faaliyetlerini hayata geçirme 
kapasitesini de kapsamaktadır. AB üyeliği, tahıl, şeker, hayvansal ürünler, özel tahıllar gibi 
tarımsal ürünlerle ortak pazara entegre olmayı gerektirmektedir. Son olarak, bu başlık 
veterinerlik alanıyla ilgili ayrıntılı kuralları kapsamaktadır. Bu kurallar, iç pazarda hayvan 
sağlığı ve gıda güvenliği için olduğu kadar, tohumların kalitesi, bitkileri koruma malzemesi 
ve zararlı organizmalar da dahiL bitki sağlığı alanları için de temel unsuru oluşturmaktadır." 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Balıkçılık" konusunun 
kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

"Balıkçılığın müktesebatı, ulusal mevzuata aktarılması gerekmeyen tüzüklerden 
oluşmaktadır. Bununla birlikte, idarecilerin ve operatörlerin Ortak Balıkçılık Politikasına 
(Pazar politikaları, kaynak ve filo yönetimi, denetim ve kontrol, yapısal eylemler ve devlet 
yardımı) katılımını sağlayabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bazı 
durumlarda üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlerle yapılmış mevcut balıkçılık anlaşmalarına 
katılmak gerekebilir." 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 
SORU 1) AB ile müzakerelerin 3 Ekim'dc başlaması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Bakanlığınız AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından larama faaliyetine başlamış 
mıdır? 
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CEVAP 1) Bilindiği üzere AB Müktesebatı yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır. Bunun 
da yaklaşık yarısı tarım ve balıkçılıkla ilgili mevzuattan oluşmaktadır. AB Komisyonu ile 
resmi olarak tarama sürecine henüz başlanmamıştır. Bununla birlikte, AB Müktesebatının 
Üstlenümesine İlişkin Ulusal Programın hazırlanması sürecinde. Bakanlığımız görev alanına 
giren konularda öncelikli olarak uyumlaştırılması gereken AB mevzuatı belirlenmiş; bu 
mevzuata karşılık ulusal mevzuat bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa uyumlu olup olmadığı 
incelenmiş; karşılık gelen mevzuat bulunmadığı durumlarda çıkartılması gereken ulusal 
mevzuat belirlenmiş ve uyum için bir takvim öngörülmüştür. 

2000 yılında kurulan Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi çerçevesinde oluşturulan ve 
Ulusal Programın Tarım ve Balıkçılık bölümlerinde belirtilen mevzuata uyum çalışmalarını 
planlamak ve gerçekleştirmekten sorumlu yedi adet Alt Çalışma Grubu vasıtasıyla da tarama 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu gruplar; Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum Alt 
Çalışma Grubu, Veterinerlik Alt Çalışma Grubu, Bitki Sağlığı Alt Çalışma Grubu, Balıkçılık 
Alt Çalışma Grubu, Kontrol Alt Çalışma Grubu. Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Alt Çalışma 
Grubu. Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum Alt Çalışma Grubu'dur. 

Halihazırda, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, alt başlıklar itibariyle ilgili 
AB mevzuatına ilişkin bilgiler ve bu konuyla ilgili Türk mevzuatının durumunu ortaya koyan 
bir Ulusal Veri Tabanı oluşturulması çalışmaları devam etmekte olup, veri tabanı düzenli 
olarak güncellenmektedir. 

Diğer taraftan, bu yıl için AB Komisyonu tarafından yeni bir Katılım Ortaklığı Belgesi 
(KOB) yayımlanması ve bu belge doğrultusunda, Türkiye'nin uyum sağlaması gereken 
öncelikli alanların bir takvim çerçevesinde yeniden ortaya konması beklenmektedir. Bu 
çerçevede, KOB'da öngörülen önceliklere mukabil Ulusal Program da revize edilecektir. 

Bununla birlikte, Ulusal Program kapsamında uyumlaştırılması öngörülen mevzuat, 
üstlenilmesi gereken mevzuatın tamamını kapsamamaktadır. AB Komisyonu tarafından resmi 
tarama başlatıldığında, bu eksiklikler tamamlanarak, Ülkemizin uyum sağlaması gereken tüm 
mevzuat ortaya konmuş olacaktır. 

SORU 2) Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer neticelenmiş ise, bulgular ve neticeler nelerdir? 
CEVAP 2) Yukarıda da belirtildiği üzere, resmi olarak tarama sürecine başlanmamıştır. Diğer 
taraftan, Ulusal Program'da yer aldığı şekliyle, Bakanlığımızın görev alanına giren öncelikli 
mevzuatın alt başlıklar itibariyle dağılımı Ek'te sunulmuştur. Ancak, daha önce de belirtildiği 
gibi, AB'nin tarım mevzuatı toplam mevzuatın yaklaşık yarısını oluşturmakta olup, bunlar 
içerisinden sadece öncelikli olanlar Ulusal Program kapsamına alınmıştır. Buna ek olarak, AB 
müktesebatı dinamik bir yapı göstermekte ve sürekli olarak değişmektedir. 

SORU 3) Tadadı olarak Türkiye, hangi konuda, hangi müktesebatı alacak ve nasıl bir uyum 
gösterecektir? 
CEVAP 3) Tam üyelik gerçekleştiği zaman Türkiye'nin, bütün AB müktesebatını üstlenmesi 
gerekecektir. Bu müktesebat, AB'nin Kurucu Anlaşmaları, bunlara bağlı olarak çıkarılan 
ikincil mevzuatı (Üye ülkelerde doğrudan uygulanan Tüzükler, ulusal mevzuatlara aktarılması 
gereken Direktifler, Kararlar ve Tavsiyeler), ortak eylem, tutum ve kararlar ile uluslararası 
arılaşmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda aday ülkeler ile müzakereler, bugüne kadar tarım ve 
balıkçılığın da yer aldığı 31 başlık altında yürütülmüştür. Ancak, Ülkemiz ile müzakerelerin, 
Hırvatistan için planlandığı gibi, 36 başlık altında yapılacağı düşünülmektedir. Daha önce 
tarım ve balıkçılıkla ilgili konular ağırlıklı olarak, tarım, balıkçılık ve malların serbest 
dolaşımı başlıkları altında müzakere edilmiştir. Tarımla ilgili bu başlıklara gıda güvenliği, 
veterinerlik ve bitki sağlığı politikalarının da ayrı bir başlık olarak eklenmesi 
öngörülmektedir. 

Tarım alanında ise AB müktesebatı şu konuları kapsamaktadır: Yatay Konular 
(Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonları, ticaret mekanizmaları, kalite politikası, Çiftlik 
Muhasebe Veri Ağı, devlet yardımları). Ortak Piyasa Düzenleri (Tarla Bitkileri, tahıllar, 
yağlı tohumlar ve protein bitkileri, işlenmiş hububat, patates nişastası, hububat ikameleri, 
pirinç, şeker, lifli bitkiler, meyve ve sebzeler, şarap ve alkol, muz, zeytinyağı, tütün, 
hayvansal ürünler, gıda-dışı ürünler), Kırsal Kalkınma, Veteriner Mevzuatı (tç pazarda 
kontrol sistemi, hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması, dış sınırların kontrolü, 
hayvan hastalıkları kontrol önlemleri, hayvan sağlığı-canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde 
ticaret, halk sağlığının korunması, hayvan refahı, zootekni mevzuatı), Bitki Sağlığı Mevzuatı 
(Zararlı organizmalar, tohum ve fide kalitesi, bitki çeşitliliği hakları, bitki koruma 
ürünleri/pestisitler, hayvan yemleri). 

Veteriner ve bitki sağlığı alanlarındaki istisnalar haricinde, başlıca Tüzüklerden oluşan 
AB tarım mevzuatı, katılım tarihinde doğrudan uygulanacaktır. Bu bağlamda, katılım öncesi 
hazırlık sürecinde, AB müktesebatını yürürlüğe koyma ve uygulama gücünü arttıracak 
çalışmalara ağırlık verilecektir. Ortak Tarım Politikası (OTP) ve Ortak Balıkçılık 
Politikası'nın (OBP) etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari yapıların 
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oluşturulması ve Bakanlığımızın yeniden yapılanması çalışmaları sürdürülmektedir. Veteriner 
ve bitki sağlığı mevzuatının büyük ölçüde AB Direktiflerinden oluşması bunların ulusal 
mevzuata tam aktarımını gerektirecektir. 

OTP, belirli ürünler için oluşturulmuş Ortak Piyasa Düzenlerine (OPD) ilişkin bir 
mekanizmayı kapsamaktadır. AB mevzuatının dinamik bir yapıya sahip olması, katılım 
öncesinde bu sektörlere mevzuat açısından tam bir uyumun sağlanmasını mümkün 
kılmamaktadır. Bu nedenle, bu konudaki mevzuatın tam üyelikle birlikte uygulanması zorunlu 
hale gelmektedir. Ancak Bakanlığımızca, şimdiden Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN), 
Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (1ACS) ve Ödeme Kurumu gibi temel idari yapıların 
oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. 

AB'ye uyum sürecinde önem verilmesi gereken hususlardan bir diğeri de kırsal 
kalkınmadır. Kırsal kalkınma, OTP'de son yıllarda yapılan bir dizi reform ile birlikte tarımsal 
politikaların en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu gelişmelere uygun olarak, 
Bakanlığımız tarafından bir Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi Taslağı hazırlanmıştır. İlgili 
tüm kuruluşların bu taslağa yönelik görüşleri alınmıştır. Ayrıca, 2006-2010 yıllarını kapsayan 
Tarım Strateji Belgesinde kırsal kalkınmaya yönelik olarak tarım dışı gelir getirici 
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi, kırsal alanda kadın ve gençlerin ekonomik 
etkinliklerinin artırılması, yayım hizmetlerinin geliştirilmesi ile tarımsal ve kırsal kalkınma 
amaçlı sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi bir dizi Önlemin 
hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 

Son yıllarda yaşanan gerek gıda güvenliğine ilişkin krizler (BSE ve Dioksin Krizi gibi) 
gerekse tüketici bilincinin ve kaygılarının artması, gıda güvenliğini AB'de gündemin ilk 
sıralarına taşımıştır. AB, iç pazarın korunması açısından aday ülkelerden de gıda güvenliği 
standartlarına azami düzeyde uyum sağlamalarını beklemekte ve bu konuda hiçbir taviz 
vermemektedir. Dolayısıyla, AB'nin kapsamlı gıda mevzuatına ve uygulamalarına uyum 
sağlanması açısından, uygulama ve özellikle numune alma ve analiz yöntemleri AB 
uygulamaları ile uyumlu hale getirilecek, risk analiz sistemi kurulacak ve gıda işleme 
tesislerindeki teknik ve hijyen koşulları iyileştirilecektir. 

Bitki sağlığı alanında ise, idari kapasitenin artırılmasına ilişkin önlemlerin alınması 
halinde, mevzuatının kabul edilmesi ve uygulanmasında önemli bir sorun yaşanması 
beklenmemektedir. Halihazırda, Türk mevzuatının bitki sağlığı ile ilgili bölümleri önemli 
ölçüde Birlik mevzuatı ile uyumludur. Bitki sağlığı alanında, AB ve Türkiye arasındaki 
farklılığın mevzuattan çok uygulamadan kaynaklandığı dikkati çekmektedir. Bu itibarla, 
uygulamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınacak ve bitki sağlığı ile iştigal eden kurum ve 
kuruluşların başta laboratuar olmak üzere alt yapılarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bitki 
Pasaport Sistemi çalışmalarına, teknik bilgi ihtiyacı nedeniyle, Çiftçi Kayıt ve Arazi Kayıt 
sistemlerinin tamamlanmasından sonra başlanabilecektir. 

Hayvan Sağlığı alanında ise, hayvancılık sektörü için önemli sorun oluşturan 
hastalıkların mümkün olabildiğince kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak bertaraf 
edilmesi için, Birliğin veterinerlik mevzuatına uyum sağlanması ve salgın hayvan 
hastalıklarıyla mücadeleye ilişkin AB uygulamalarının üstlenilmesi gerekmekledir. Ayrıca, 
salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için hayvan hareketleri kontrol altına alınacak, 
veteriner sınır kontrol noktaları AB normlarına getirilecek ve sınır kontrolleri 
etkinleştirilecek, laboratuar kapasitesi ve bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere, bina ve 
ekipman bakımından çağdaş hale getirilecek ve AB müktesebatı ile uyumlaştınlmış mevzuata 
uygun şekilde işletilmesini sağlayacak yeterli sayıda eğitimli personel ile güçlendirilecektir. 
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ULUSAL PROGRAMDA BAKANLIĞIMIZIN FAALİYET ALANINDA YER ALAN 
MEVZUAT SAYISININ KONU BAŞLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI 

TOPLAM : 554 adet mevzuat bulunmaktadır 

2. KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI: (3 Adet Mevzuat) 

2.1. Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması: 3 adet mevzuat 

2.1.1 Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması: 3 adet mevzuat 

3. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI: (28 Adet Mevzuat) 

3.3 Gıda Ürünleri: 19 adet mevzuat 

3.3.1 Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen: 4 adet mevzuat 

3.3.2 Aroma Maddeleri: 3 adet mevzuat 

3.3.3 Gıda Ambalaj Maddeleri: 4 adet mevzuat 

3.3.4 Özel Amaçlı Gıdalar: 2 adet mevzuat 

3.3.5 Bulaşanlar: 2 adet mevzuat 

3.3.6 Yeni Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Etiketlenmesi: 3 adet mevzuat 

3.3.7 Hızlı Dondurulmuş Gıdalar: 1 adet mevzuat 

3.4. Kimyevi Maddeler: 2 adet mevzuat 

3.4.5 İyi Laboratuar Uygulamaları: 2 adet mevzuat 

3.5. Beşeri Tıbbi Ürünler: 3 adet mevzuat 

3.5.1 Beşeri Tıbbı Ürünler: 3 adet mevzuat 

3.6. Veteriner Tıbbi Ürünler: 4 adet mevzuat 

3.6.1 Veteriner Tıbbi Ürünler: 4 adet mevzuat 

5. ŞİRKETLER HUKUKU: (1 Adet Mevzuat) 

5.3. Sınai Mülkiyet Haklan: 1 adet mevzuat 
5.3.1 Sınai Mülkiyet Hakları: 1 adet mevzuat 
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7. TARIM (436 Adet Mevzuat) 

7.1 Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum : 43 adet mevzuat 

7.1.1 IACS (Entegre İdari Kontrol Sistemleri): 5 adet mevzuat 

7.1.2 FADN (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı): 7 adet mevzuat 

7.1.3 FEOGA (Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu): Ödeme Kuruluşu'nun 

kurulmasına ve OPD'nin uygulanmasına ilişkin 25 adet mevzuat 

7.1.4 Organik Tarım : 6 adet mevzuat 

7.2 Veterinerlik Mevzuatına Uyum : 152 adet mevzuat 
7.2.1 Veterinerlik Çerçeve Mevzuatına AB'ye Uyum İçin Gerekli İdari Yapılar : 63 adet 

mevzuat 

7.2.2 Sınır Kontrol Noktaları : 6 adet mevzuat 

7.2.3 Veterinerlik Bilgi Sistemleri : 2 adet mevzuat 

7.2.4 Hayvan Hastalıkları ve Acil Durum Planların Kontrolü ve İzlenmesi: 43 adet mevzuat 

7.2.5 Hayvan Refahı: 10 adet mevzuat 

7.2.6 Veterinerlik Halk Sağlığı: 9 adet mevzuat 

7.2.7 Hayvan Yemleri: 19 adet mevzuat 

7.3 Bitki Sağlığı Mevzuatına Uyum ve Gerekli tdari Kapasitenin Geliştirilmesi: 91 adet 
mevzuat 
7.3.1 Bitki Pasaport Tekniklerini İçeren Zararlı Organizmalar ve Sınır Kontrol Noktaları: 6 

adet mevzuat 

7.3.2 Bitki Koruma Ürünleri (Pestisitler) : 61 adet mevzuat 

7.3.3 Bitki Türleri Hakları: 4 adet mevzuat 

7.3.4 Tohum ve Fide Kalitesi: 20 adet mevzuat 

7.4. Ulusal Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Stratejilerinin Oluşturulması: 8 adet 
mevzuat 
7.4.1 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin ve Programının Oluşturulması: 8 adet mevzuat 

7.5. Gıda Güvenliği ve Kontrolü: 29 adet mevzuat 
7.5.1 Bitkisel Kökenli Gıda Maddelerinde Gıda Güvenliği: 6 adet mevzuat 
7.5.2 Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği: 4 adet mevzuat 

7.5.3 Et ve Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği: 4 adet mevzuat 

7.5.4 Diğer Tarımsal Ürünlerde Gıda Güvenliği: 2 adet mevzuat 
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7.5.5 Alkollü İçkilerde Gıda Güvenliği: 5 adet mevzuat 
7.5.6 Dikey Mevzuat: 8 adet mevzuat 

7.6 Ortak Piyasa Düzenlerinin Kurulması ve Tarım 
İzlenmesine Yönelik Yasal Dayanak, İdari Yapılar ve 
Oluşturulması: 113 adet mevzuat 
7.6.1 Hububat ve Çeltik : 10 adet mevzuat 
7.6.2 Sığır ve Dana Eti: 11 adet mevzuat 
7.6.3 Süt ve Süt Ürünleri: 1 adet mevzuat 
7.6.4 Taze Meyve ve Sebze : 30 adet mevzuat 
7.6.5 İşlenmiş Meyve ve Sebze : 14 adet mevzuat 
7.6.6 Zeytinyağı: 16 adet mevzuat 
7.6.7 Şarap : 20 adet mevzuat 
7.6.8 Şeker : 11 adet mevzuat 

8. BALIKÇILIK : { 68 Adet Mevzuat) 

8.1 Yapısal Politikalar : 4 adet mevzuat 
8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları: 7 adet mevzuat 
8.3 Pazarlama Politikası: 23 adet mevzuat 
8.4 Balıkçılık Tekne Kayıt Sistemi: 7 adet mevzuat 
8.5 Bilgi Sistemleri ve İstatistik: 12 adet mevzuat 
8.6 Balıkçılık Ürünlerinde Gıda Hijyeni: 12 adet mevzuat 
8.7 Su Ürünleri: 3 adet mevzuat 

22. ÇEVRE (18 Adet Mevzuat) 

22.1 Su Kalitesinin İyileştirilmesi: 10 adet mevzuat 
22.1.1 Tehlikeli Maddelerin Su Ortamına Deşarjı: 6 adet mevzuat 
22.1.2 Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Suda Nitrat Kirliliği : 1 adet mevzuat 
22.1.3 Su Çerçeve Direktifi: 1 adet mevzuat 
22.1.7 Yüzeysel Su ve Yer altı Suyu Kalitesi: 2 adet mevzuat 

22.4 Doğanın Korunması: 6 adet mevzuat 
22.9 Genetik Olarak Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar: 2 adet mevzuat 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Yılmaz ATEŞ 

Ankara Milletvekili 
Esas No : 7/4709 

Birkaç ay önce Kamuoyunun gündemine gelen ve güvenlik güçlerinin operasyonları ile 
bir kısmı aydınlatılan canlı hayvan hırsızlığı olayları ile ilgili olarak basında yeni iddialara yer 
verilmektedir. Hırsızlığı gerçekleştiren ve şu an tutuklanan bazı kişilerin çaldığı hayvanları 
Konya Tarım İl Müdürlüğü'nde yeniden küpeleterek kayıt altına aldırdıkları ve daha sonra bu 
çalıntı hayvanları çeşitli mezbahalarda keserek devletten de ayrıca "et teşviği" aldıkları 
belirtilmektedir. 
Bu bağlamda; 
SORU 1. Mevcut hayvan kimlikleme (küpeleme) sistemini yeterli buluyor musunuz? 
Buluyorsanız, her hayvanın bir kez (6 aylığa kadar) küpelenmesi gerekirken 2-3 
yaşındaki hayvanların sorgusuz sualsiz ikinci kez küpelenmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

CEVAP 1. Ülkemizde sığır cinsi hayvanlar büyük oranda kayıt altına alınarak veri tabanına 
işlenmiş olup, sığır cinsi hayvanların küpeleme çalışmalarına 2004 yılı sonuna kadar devam 
edilerek kayıt çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. 2005 yılı için sadece yeni doğan 
buzağıların küpeleme çalışmalarına devam edilecektir. 

SORU 2. Bu işlemi yapan il Müdürlüğü görevlileri halen görevde mi? Haklarında bir işlem 
yaptınız mı? 

CEVAP 2. Söz konusu, olayla ilgili olarak inceleme yapılması ve gerektiğinde soruşturma 
açılması hususunda Konya Valiliği talimatlandırılmıştır. 

SORU 3. Bir gün önce küpelenen ve 2 gün sonra kesime gönderileceği belirtilen hayvana 
sağlık raporu nasıl veriliyor? 

CEVAP 3. Yurtiçinde hayvanların ilçe dışına yapılacak nakillerinde verilen Veteriner Sağlık 
Raporları, sevk edilecek hayvanların sadece sağlıklı olup olmadıklarını belgelemek için 
verilen rapor olup, rapor verilirken sığır cinsi hayvanların kulak küpeli ve beraberinde de 
pasaportunun olması zorunludur. 

SORU 4. Devletten aynı yer için iki ayrı işletme numarası nasıl alınabiliyor? Denetimi yeterli 
buluyor musunuz? 

CEVAP 4. Hayvanların bulunduğu işletmeler için yetiştiricilerin başvurması halinde işletmeler 
tescil edilerek, kayıt altına alınmakta ve yetiştiricilere tek işletme numarası verilmektedir. 
Yetiştiricinin iki ayrı yerde işletmesi bulunması durumunda ise iki ayrı işletme numarası 
verilmektedir, işletme numarası verilmeden işletmelerin yerinde kontrolü yapılmaktadır. 

SORU 5. 300 milyar lira değerindeki çalıntı hayvanın kimlikiendirilip mezbahada kesildikten 
sonra devletten kilo başına bir milyon liradan 40 milyar lira da "et kesim teşviği" alındığı 
doğru mudur? Doğru ise görevliler hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 5. Konya'da çalıntı hayvanlara küpe takılarak kimliklendirildiği daha sonra da Konya 
ve Afyon' da mezbahada kestirildiği tespit edilmiş, ancak hayvanların çalıntı olduğunun 
anlaşılması üzerine teşvikten yararlandırılmamışlardır. 

SORU 6. Bakanlığımızın 15 Kasım 2004 tarihine kadar 6 aylık süre için verdiği "et kesim 
teşviği"nden yararlananların isimlerini ve ne kadar lira aldıklarını, teşviklerin kaçının ve 
hangi miktarda çalıntı veya kaçak hayvan için verildiğini açıklar mısınız? 

CEVAP 6. 2004 yılı Et Teşvik Primi kapsamında bugüne kadar ilgili Ziraat Bankalarına intikal 
ettirilen cetvellerle 449.836 büyükbaş hayvana 117.521.883.205.000 TL.teşvik primi 
tahakkuk ettirilmiştir. 
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21.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, pazar yerlerinde açıkta satılan ürünlerin 
kontrolüne, 

- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, tarım üreticilerinin destekleme primlerine, 
AB ile müzakere sürecinde tarım sektöründe alınacak tedbirlere, 
AB ile müzakere sürecinde hayvancılık sektöründe alınacak tedbirlere, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4730, 4731, 4732, 

4733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Ülkemizde Pazar yerlerinde açıkta satılan taze peynir, tereyağı v.b. ürünlerin 
yeterli kontrollerinin yapılmaması doğrultusunda birçok bakteri ve mikrop ihtiva ettiği 
ve özellikle malta humması denilen öldürücü hastalığa sebep olduğu yapılan 
araştırmalarca ispatlanmıştır. Ayrıca bu ürünlerde yeterli pastörizasyon yapılmadığı 
da görülmüştür. Avrupa Birliğine girme sürecindeki Türkiye'de bu konuda Bakanlık 
olarak nedenli yeterli kontrolleri yapmamakta ve önlem almamaktadır. Bakanlığınızın 
bu konudaki çözüm önerileri nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. S~\ 

Ahine t Küçük 
ÇanakkaLe/MilIetvekili 

Türk çiftçisi AB ile müzakereler süreci çerçevesinde önümüzdeki yıllarda önünü 
görmekte zorlanmaktadır.Çiftçimiz, tüm üreticilerimiz, tanm sektöründen geçimini sağlayan 
tüm vatandaşlarımız kendilerini AB ile müzakereler sürecinde nelerin beklediğini tüm 
açıklığıyla haklı olarak bilmek istemektedirler. 

Bu doğrultuda; 

1-Hayvancılık sektörü yarattığı katma değer ve tüm yerel işletmeleri ilgilendirmesi nedeniyle 
mutlaka rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.Rekabet edebilir bir yapı için 
işletmelerin optimum büyüklükte ve sayıda olması , verimliliğin artırılması, maliyetlerin 
ucuzlaması, kaba yem dahil önemli girdi sorunlarının çözülmesi önceliktir.Tüm bunlara 
rağmen et destekleme primleri 1 YTL den 0.50 YTL ye düşürüldü.Et destekleme primlerinin 
artırılması konusunda çalışmalarınız var mıdır, varsa bunlar nelerdir? 
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2-Süt. hayvancılığın et ile birlikte en önemli ürünüdür.Süt destekleme primleri uzun yılardır 
artırılmamış ve mevcut prim miktarları komik hale gelmiştir.Süt üreticilerinin acımasızca ve 
kontrolsüz bir şekilde piyasa şartlarına terk edildiği bugünlerde süt fiyatlarının düşmesiyle 
sıkıntı daha da artmıştır.Süt üreticilerini biraz olsun rahatlatacak süt destekleme primlerini 
artırmayı düşünüyor musunuz? 

3 Kaba yem üretimini artırarak girdi maliyetlerini düşürmek için bugünkü desteklere ilave 
olarak hangi desteklerde bulunmayı düşünüyorsunuz? 

4-Ma> v ancılık sektöründe hizmet veren işletmelerde optimum yapıyı özendirmek için 
kooperatifçiliğe ilave olarak hangi destekleri vermeyi düşünüyorsunuz 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. 

AhmetfKüçük 
Çanak aile Milletvekili 

Avrupa Birliği sürecinde uyum konusunda en çok zorlanacak sektör aynı süreci 
yaşayan bir çok ülkede görüldüğü üzere Tarım sektörüdür.Görünen o ki AB ile müzakere 
sürecinde, Türkiye tarımına ciddi bir destek taahhüdü görülmemektedir. Bu da, bizim tarım 
sektörüne yapacağımız çok özel destekleme politikalarıyla, öncelikle üretimi sürdürebilir, 
gelişebilir ve süreç sonunda yarışabilir bir hale gelmesini sağlayacak bir yapının oluşmasını 
sağlamakla mümkün olabilir.Ülkemizde bitkisel tarım; hububat., yağlı tohumları ve 
hayvancılık sektörleri AB ülkeleriyle rekabet şansı en az olan ve en iyi organize edilerek 
desteklenmesi gereken alt sektörlerdir. 

Türk çiftçisi AB ile müzakereler çerçevesinde önümüzdeki yıllarda önünü görmekte 
zorlanmaktadır.Çiftçimiz, tüm üreticilerimiz, tarım sektöründen geçimini sağlayan tüm 
vatandaşlarımız kendilerini AB ile müzakereler sürecinde nelerin beklediğini tüm açıklığıyla 
haklı olarak bilmek istemektedirler. 

Bu doğrultuda; 

1-ülkemizin petrol ürünlerinden sonra en çok döviz ödediği yağlı tohumlar üretimini yeterli 
hale getirmek ve AB ülkeleriyle rekabet edebilir seviyeye ulaştırmak için bugünkü tedbirlere 
ilave olarak yeni önlemler almayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız bu konuda ki 
planlarınız nelerdir? 

2-Tarııu da stratejik bir alt sektör olan Hububat sektörünü. AB ülkeleriyle rekabet edebilir. 
verimliliğin arttığı ve maliyetlerin düşürüldüğü optimum yapıya kavuşturmak için AB ile 
nıüz.ıikere surecinde neler yapılacaktır,sektör nas'l ve ne şekilde desteklenecektir? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Ahjnet K î ' 
Çanakkale I\ Iilletv ekili 

Bi' 
Avrupa Birliği sürecinde uyum konusunda en çok W>rlinacak sektör aynı süreci 

yaşajan bir çok ülkede görüldüğü üzere Tarım sektörüdür.GoVünen o ki AB ile müzakere 
sürecinde, Türkiye tarımına ciddi bir destek taahhüdü görülmemektedir. Bu da, bizim tarım 
sektörüne yapacağımız çok özel destekleme politikalarıyla, öncelikle üretimi sürdürebilir, 
gelişebilir ve süreç sonunda yarışabilir bir hale gelmesini sağlayacak bir yapının oluşmasını 
sağlamakla mümkün olabilir.Ülkemizde bitkisel tarım; hububat, yağlı tohumlan ve 
hayvancılık sektörleri AB ülkeleriyle rekabet şansı en az olan ve en iyi organize edilerek 
desteklenmesi gereken alt sektörlerdir. 

Türk çiftçisi AB ile müzakereler süreci çerçevesinde önümüzdeki yıllarda önünü 
görmekte zorlanmaktadır.Çiftçimiz, tüm üreticilerimiz, tarım sektöründen geçimini sağlayan 
tüm vatandaşlarımız kendilerini AB ile müzakereler sürecinde nelerin beklediğini tüm 
açıklığıyla haklı olarak bilmek istemektedirler. 

Bu doğrultuda; 

1-Hayvancılık sektörünü tehdit eder boyuta gelen kaçak yollardan yapılan et girişi ve kesimini 
önlemek için mevcut tedbirlere ilave tedbirler almayı düşünüyor musunuz.düşünüyorsamz 
neler yapılacaktır? 

2-AB ülkelerine verilen taahhütler gereği 19 bin ton kırmızı et ve 3 bin 500 tonluk besilik 
hayvan ithal edilmesi gerekirken Avrupa'da ortaya çıkan B.S A 'deli dana' hastalığı nedeniyle 
ithalat yapümamaktadırAB müzakereleri süreci içerisinde bu sorunu nasıl çözmeyi 
d£işünüyorsunıi7? Bu sorunun çözümü sırasında ülkemizdeki hayvancılık sektörünü nasıl 
ko!Uw.caksmız? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

™S,: fD?SÖl•01,/ ? 7 A 14 ŞUBAT 20Ö5 
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 31.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9032 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'na ait 
6/1421 esas nolu sözlü soru önergesi ile, İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'e ait 
7/4730 esas nolu, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 7/4731, 7/4732, 7/4733 esas 
nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekler: 1. Görüş 6/1421,2. Görüş 7/4730, 3. Görüş 7/4731, / ^}~ ., 
*~* ' * > » - * , Samı GÜÇLÜ 

4. Görüş 7/4732, 5. Görüş 7/4733 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

Önerge No : 7/4730 

SORU ) Ülkemizde Pazar yerlerinde açıkta satılan taze peynir, tereyağı v.b. ürünlerin yeterli 
kontrollerinin yapılmaması doğrultusunda birçok bakteri ve mikrop ihtiva ettiği ve özellikle 
malta humması denilen öldürücü hastalığa sebep olduğu yapılan araştırmalarca 
İspatlanmıştır. Ayrıca bu ürünlerde yeterli pastörizasyon yapılmadığı da görülmüştür. Avrupa 
Birliğine girme sürecindeki Türkiye'de bu konuda Bakanlık olarak neden yeterli kontrolleri 
yapmamakta ve önlem almamaktadır. Bakanlığınızın bu konudaki çözüm önerileri nelerdir? 

CEVAP) Ülkemiz süt ve süt ürünlerinin kontrolünde 05.06.2004 tarih ve 24583 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun kapsamında üretimden, pazar yerleri dahil tüm satış noktalarını içeren zincirde 
denetimler yürütülmektedir, Bu denetimlerde, süt işletmelerinde ve perakende satış 
noktalarında etiket beyanında "pastörize" ifadeleri bulunan peynir numunelerinde etiket 
bilgilerine aykırılık olup olmadığının kontrol ve denetimleri fosfotaz testi dikkate alınarak 
yapılmaktadır. Bu test, özellikle malta humması (brusella) hastalığının önlenmesinde uygun 
ısıl işlem (72 °C üzeri) görmüş süt ürünlerinin tanımlanması için geçerli olup, bu konuda esas 
çözüm öncelikle sağlıklı hayvanların sütlerinin kullanılmasıdır. 

Bu denetimlere ilaveten çiğ süt veya termizasyon edilmiş sütten yapılan Salmonella, Listeria 
monocytogenes, verotoxigenic Escherichia coli ve Staphylococcal enterotosinler gibi farklı 
bakterilerle kontaminasyona maruz kalan peynirler ile gıda zehirlenmelerinin ortaya çıkması 
konularında Avrupa Birliğinin tavsiye kararlan takip edilmekte ve uygulamaya 
konulmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Birliğinin iç pazarında gıda maddelerinin (peynirler ve 
baharatlar) kontrolüne ilişkin olarak izlenmesi öngörülen 2004 Programı dikkate alınarak çiğ 
sütten yapılmış olan peynirleri de içeren, "Peynirlerde Mikrobiyolojik Güvenliğin İzlenmesi 
Programı" 2004 yılı Kasım ayında başlatılmıştır. Programda; üretim yerleri ve perakende satış 
noktalarında peynirlerde mikrobiyolojik kriterler kontrol edilmektedir. 

Diğer taraftan; halk arasında Malta Humması olarak bilinen brucella hastalığı, hem büyükbaş 
hem de küçükbaş hayvanlarda görülmektedir. Bu hastalık zoonoz karakterli bir hastalık olup, 
insanlara da bulaşabilmektedir. Sığır brucellozu ve koyun-keçi brucellozu olarak adlandırılan 
bu hastalıklar 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa bağlı ihban mecburi 
hastalıklar listesindedir. Hastalıkla mücadelenin esasını aşılama, test ve hasta hayvanların 
zorunlu kesime sevk edilerek tazminat ödenmesi (sadece büyükbaş hayvanlar için) teşkil 
etmektedir. 

2004 yılında test uygulanması sonucunda hastalık tespit edilerek zorunlu kesime sevk edilen 
297 büyükbaş hayvana 370 milyar TL tazminat Ödemesi yapılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
ÇANAKKALE Milletvekili 

Önerge No : 7/4731 

Türk çiftçisi AB ile müzakereler süreci çerçevesinde önümüzdeki yıllarda önünü 
görmekte zorlanmaktadır.Çiftçimiz, tüm üreticilerimiz, tarım sektöründen geçimini sağlayan tüm 
vatandaşlarımız kendilerini AB ile müzakereler sürecinde nelerin beklediğini tüm açıklığıyla 
haklı olarak bilmek istemektedirler. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1) Hayvancılık sektörü yarattığı katma değer ve tüm yerel işletmeleri ilgilendirmesi 
nedeniyle mutlaka rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.Rekabet edebilir bir yapı 
için işletmelerin optimum büyüklükte ve sayıda olması , verimliliğin artırılması, maliyetlerin 
ucuzlaması, kaba yem dahil önemli girdi sorunlarının çözülmesi önceliktir.Tüm bunlara 
rağmen et destekleme primleri 1 YTL den 0.50 YTL ye düşürüldü.Et destekleme primlerinin 
artırılması konusunda çalışmalarınız var mıdır, varsa bunlar nelerdir? 

CEVAP 1) Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla hayvancılığa çeşitli kademelerde destekler 
ödenmektedir. Bu destekler, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde hem hayvancılığın yapısal 
sorunlarını gidermeye yönelik, hem de hayvancılık yapan yetiştiricinin refah seviyesini 
yükseltmeye yönelik desteklerdir. Hayvancılık destekleri sun'i tohumlamadan başlayarak, doğan 
buzağıya, hayvanların küpelenerek kayıt altına alınmasına, sağlıklı üretim için aşılanmalarına, 
hastalıktan ari işletme oluşturmasına, süt hayvancılığının desteklenmesi için süte, yine besi 
hayvancılığının ve kaçak kesimlerin önlenmesi amacıylada et teşviği şeklinde ödenmektedir. 

2000/467 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında" Bakanlar Kurulu Kararında yapılan 
2004/7299 sayılı değişiklik ile, Bakanlıkça ruhsat verilen kombinalara ve mezbahalara kesim 
yaptıran yetiştiricilerin, 190 Kg ve üstü karkas ağırlığa ulaşmış erkek sığırlarına beher kilogramı 
için 1.000.000 TL et teşvik primi ödenmiştir. 2004/7863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu 
miktar beher kilogram için, 500.000 TL'ye düşürülmüştür. 

Önümüzdeki yıllarda hayvancılık destekleri arttırılarak sürdürülecektir. 

SORU 2) Süt, hayvancılığın et ile birlikte en önemli ürünüdür.Süt destekleme primleri uzun 
yılardır artınlmamış ve mevcut prim miktarları komik hale gelmiştir.Süt üreticilerinin acımasızca 
ve kontrolsüz bir şekilde piyasa şartlarına terk edildiği bugünlerde sül fiyatlarının düşmesiyle 
sıkıntı daha da artmıştır.Süt üreticilerini biraz olsun rahatlatacak süt destekleme primlerini 
artırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Hayvancılığın en önemli ürünlerinden olan sütün desteklenmesi amacıyla beher litre 
süt teşvik primi uygulaması yürütülmektedir. Bu teşvik primi uygulaması 1998 yılında 5.000 TL 
iken, 2000/467 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında" Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamına alınarak 2002 yılında iki kat artırılarak, 10.000 TL den 20.000 TL'ye, 2003-2004 
yıllarında ise yine iki kat artırılarak, 20.000 TL den 40.000 TL'ye yükseltilmiştir. 2005 yılında 
ise yeni hazırlanan Kararname ile, Çift cidarlı kazana, pastörizatör ve UHT sistemine sahip süt 
ürünleri imal eden işletme tesislerine, süt satan üreticilere, hastalıklardan ari işletmelere, 
soykütüğüne kayıtlı olanlara, tarımsal amaçlı kooperatiflere üye olanlara ve küçükbaş hayvancılık 
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işletmelerine farklı olmak üzere beher litre süt için 3 Ykr ile 7 Ykr arasında destekleme -primi 
ödenmesi planlanmaktadır. 

SORU 3) Kaba yem üretimini artırarak girdi maliyetlerini düşürmek için bugünkü desteklere 
ilave olarak hangi desteklerde bulunmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 4) Hayvancılık sektöründe hizmet veren işletmelerde optimum yapıyı özendirmek için 
kooperatifçiliğe ilave olarak hangi destekleri vermeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3-4) Ekonomik ve sosyal hayatımızda büyük öneme sahip olan ve AB'ye uyum 
çalışmaları açısından da kritik bir özellik taşıyan hayvancılığımızı bir bütün olarak ele alan 
Hayvancılık Strateji Planı hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun bilgisine sunulmuştur. Bu planda 
AB sürecinde bizi en fazla zorlayacak sektörlerin içinde yer alan hayvancılık sektörümüz, alt 
sektörleri İtibariyle ele alınmakta, 5 ve 10 yıllık hedefler öngörülmektedir. Yine bu çalışmayla 
rekabet gücümüze ilişkin projeksiyonlar çizilmektedir. 

Ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu sorunları çözmek ve bu son derece hayati 
sektörümüzü olması gereken düzeye çıkarmak amacıyla bir çok alanda geliştirme ve destekleme 
faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda ; 

• Yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, 
• Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ve soy kütüğü kayıtlarının tutulması, 
• Suni tohumlamadan doğan buzağıların desteklenmesi, 
• Belgeli damızlık kullanımının teşvik edilmesi, 
• Süt teşviki, 
• Hastalıktan ari işletme teşviki, 
• Arıcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine yönelik destekleme tedbirleri 

uygulanmaktadır. 

Hayvancılık girdilerinin % 75'ini yem giderleri oluşturmaktadır. Ülkemizde hayvancılığın 
pahalı yapılmasının en önemli nedeni, hayvan beslemenin konsantre yem ağırlıklı yapılmasıdır. 
Bu nedenle kaliteli kaba yem üretimini artırmak için verilen destekler bu yönde olumlu 
gelişmelere neden olmaktadır. 

Öte yandan, 2005 yılı sektörün sorunlarının öne alındığı, kısa ve orta vadeli projelerin 
yürürlüğe konulacağı bir yıl olacaktır. Bu kapsamda hazırlanan strateji planına uygun olarak 
ülke çapında suni tohumlama oranını % 15'lerden % 60'lara çıkaracak çok kapsamlı bir 
projenin hazırlığı yapılmaktadır. Yine kaba yem açığını giderici projeler de yürürlüğe 
konulacaktır. 

Bakanlığımız 2005 yılı bütçesinde hayvancılık sektörüne ayrılan kaynak geçen yıla göre 
yaklaşık 3 kat artışla 596 milyon YTL olmuştur. Kooperatif destekleri ve Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi de dikkate alındığında, 2005 yılında hayvancılık sektörüne toplam 1 milyar 
YTL'na yakın bir destek sağlanmış olacaktır. Hayvancılık destekleri önümüzdeki yıllarda 
artarak devam edecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
ÇANAKKALE Milletvekili 

Önerge No : 7/4732 

Avrupa Birliği sürecinde uyum konusunda en çok zorlanacak sektör aynı süreci yaşayan 
bir çok ülkede görüldüğü üzere Tarım sektörüdür.Görünen o ki AB ile müzakere sürecinde, 
Türkiye tarımına ciddi bir destek taahhüdü görülmemektedir. Bu da, bizim tarım sektörüne 
yapacağımız çok özel destekleme politikalarıyla, öncelikle üretimi sürdürebilir, gelişebilir ve 
süreç sonunda yarışabilir bir hale gelmesini sağlayacak bir yapımn oluşmasını sağlamakla 
mümkün olabilir.Ülkemizde bitkisel tarım; hububat, yağlı tohumlan ve hayvancılık sektörleri 
AB ülkeleriyle rekabet şansı en az olan ve en iyi organize edilerek desteklenmesi gereken alt 
sektörlerdir. 

Türk çiftçisi AB ile müzakereler çerçevesinde önümüzdeki yıllarda önünü görmekte 
zorlanmaktadır.Çiftçimiz, tüm üreticilerimiz, tarım sektöründen geçimini sağlayan tüm 
vatandaşlarımız kendilerini AB ile müzakereler sürecinde nelerin beklediğim tüm açıklığıyla 
haklı olarak bilmek istemektedirler. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1) Ülkemizin petrol ürünlerinden sonra en çok döviz ödediği yağlı tohumlar üretimini 
yeterli hale getirmek ve AB ülkeleriyle rekabet edebilir seviyeye ulaştırmak için bugünkü 
tedbirlere ilave olarak yeni önlemler almayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız bu konuda ki 
planlarınız nelerdir? 

CEVAP 1) Yağlı tohumlularda üretimi yeterli hale getirmek için; yağ bitkilerinde iç tüketim ve 
ihracat potansiyelimizin göz önüne alınarak "Destekleme Uygulamaları " yapılmaktadır. 

Ülkemizde prim ödemesi uygulamasına ilk defa 1993 yılında kütlü pamuk ile başlanmıştır. 
2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında prim desteği verilen ürünlerde kütlü pamuğun yanında, 
yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağı'na da prim ödenmiştir. 2004 yılında dane 
mısır ürünü de destekleme primi ödeme kapsamına dahil edilmiştir. 

Kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sertifikalı tohumluk kullanarak kütlü pamuk ve soya 
fasulyesi üretimi yapan üreticilere ayrıca destek verilmektedir. 

SORU 2) Tarım da stratejik bir alt sektör olan Hububat sektörünü, AB ülkeleriyle rekabet 
edebilir, verimliliğin arttığı ve maliyetlerin düşürüldüğü optimum yapıya kavuşturmak için AB 
ile müzakere sürecinde neler yapılacaktır,sektör nasıl ve nç şekilde desteklenecektir?' 

CEVAP 2) Ülkemiz tarımı ile AB tarımı arasında; işletme ölçeği, verimlilik, pazarlama gibi 
konularda önemli yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Ancak, ülkemizin taze meyve-sebze ile 
kuru meyveler gibi ürünlerde önemli üstünlükleri de bulunmaktadır. Ayrıca pamuk, tütün, 
baklagiller, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünlerde de ülkemiz rekabet şansı bulunmaktadır. 

Hububatta ise, verimlilik yönünden AB ülkelerinin avantajlı olduğu bilinmektedir. Ancak, 
sertifikalı tohumluk kullanımının arttırılması, tarım teknolojilerinin geliştirilmesi, sulama 
projelerinin tamamlanması gibi maliyeti düşürücü ve verimliliği arttırıcı ve sonuçta rekabet gücü 
kazandırabilecek faaliyetler ile bu alanda ülkemiz gelişme kaydedecektir. Bu doğrultuda yapılan 
çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
Çanakkale Milletvekili 

Önerge No : 7/4733 

Avrupa Birliği sürecinde uyum konusunda en çok zorlanacak sektör aynı süreci yaşayan 
bir çok ülkede görüldüğü üzere Tarım sektörüdür. Görünen o ki AB ile müzakere sürecinde, 
Türkiye tarımına ciddi bir destek taahhüdü görülmemektedir. Bu da, bizim tarım sektörüne 
yapacağımız çok özel destekleme politikalarıyla, öncelikle üretimi sürdürebilir, gelişebilir ve 
süreç sonunda yarışabilir bir hale gelmesini sağlayacak bir yapının oluşmasını sağlamakla 
mümkün olabilir.Ülkemizde bitkisel tarım; hububat, yağlı tohumlan ve hayvancılık 
sektörleri AB ülkeleriyle rekabet şansı en az olan ve en iyi organize edilerek desteklenmesi 
gereken alt sektörlerdir. 

Türk çiftçisi AB ile müzakereler süreci çerçevesinde önümüzdeki yıllarda önünü görmekte 
zorlanmakladır.Çiftçimiz, tüm üreticilerimiz, tarım sektöründen geçimini sağlayan tüm 
vatandaşlarımız kendilerini AB ile müzakereler sürecinde nelerin beklediğini tüm 
açıklığıyla haklı olarak bilmek istemektedirler.Bu doğrultuda; 

SORU 1) Hayvancılık sektörünü tehdit eder boyuta gelen kaçak yollardan yapılan et girişi ve 
kesimini önlemek için mevcut tedbirlere ilave tedbirler almayı düşünüyor musunuz, 
düşünüyorsanız neler yapılacaktır? 

CEVAP 1) Hayvan ve et kaçakçılığı ile ilgili konu en üst düzeyde tedbirler alınması için 
Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine alınmış olup, 21 Temmuz 2004 tarihinde 
yapılan "Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında" alınan kararlar gereği, ilgili bütün 
kuruluşlar üzerine düşen görevleri yapmıştır. 

Ayrıca bu kapsamda, Tarım ve Köyişleri ile İçişleri Bakanlarının Başkanlığında 28 İlin Valisi, 
Jandarma Komutanları, Emniyet Müdürleri, İl Müdürleri ve ilgili diğer kamu kuruluşları ve 
sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla 04.12.2004 tarihinde Diyarbakır İlinde "Et ve Canlı 
Hayvan Kaçakçılığının Hayvancılığımıza Olumsuz Etkileri, Alınan Tedbirlerin 
Değerlendirilmesi ve Yeni Alınacak Tedbirler" konulu bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı ile, 
şimdiye kadar yapılan söz konusu çalışmalar gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. 

Canlı hayvan ve et kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak her kuruluş kendi görev alanına 
giren konularla ilgili çalışmaları yapmakta olup, konu titizlikle takip edilmektedir. 

SORU 2) AB ülkelerine verilen taahhütler gereği 19 bin ton kırmızı et ve 3 bin 500 tonluk 
besilik hayvan ithal edilmesi gerekirken Avrupa'da ortaya çıkan B.S.A 'deli dana' hastalığı 
nedeniyle ithalat yapılmamaktadır.AB müzakereleri süreci içerisinde bu sorunu nasıl 
çözmeyi düşünüyorsunuz? Bu sorunun çözümü sırasında ülkemizdeki hayvancılık sektörünü 
nasıl koruyacaksınız? 

CEVAP 2) 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası hükümleri gereğince insan ve hayvan 
sağlığı yönünden risk taşıyan ürünlerin Ülkemize ithalatları mümkün değildir. Bu kapsamda 
BSE hastalığı görülen AB ülkelerinden de canlı hayvan ve et ithalatı yapılması 
düşünülmemektedir. 
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22.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, LPG'li araçların tescil işlemlerine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/4738) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. 

V 
MEVLtrT^KGÜN 

KaramaDJ4*He£gfefr-

vi 
Kolay bulunması, teknoloji ve endüstrideki hızlı gelişmeler, ekonomik zorluklar 
nedeniyle alternatif yakıtların otomotiv sektöründe kullanımını hızla gündeme getirmiş 
ve ülkemizde LPG'li araç kullanımında hızlı bir artışı gündeme getirmiştir. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığf ile Makine Mühendisleri Odasının yapmış olduğu protokolün bakanlık 
tarafından 27.12.1999 tarihi itibarıyla "Bakanlığa verilen yetki ve görevlerin, ücret 
karşılığı görülmesi veya gördürülmesinin hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle fesh 
edilmesi ile LPG sektöründe denetimsizlik had safhaya ulaşmış, korsan firmalar 
türemiş, standart dışı malzeme kullanımı artmış, standartlara uygun olmayan 
dönüşümler artmıştır. Bu durum halkımızın can ve mal güvenliğini ciddi derecede 
tehlikeye sokmuştur. Halkın can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren LPG'li 
araçların tescil işlemlerinde Yetki Belgeleri 2002 onaylı olanlar İle yetkisi iptal edilmiş 
firmalar arasında haksız rekabete yol açan aynı zamanda vergi kaçağına yol açan bu 
uygulamanın önüne geçilmesi konusunda bakanlığınız ne gibi bir çalışma 
yapmaktadır. 

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

SAYI : B 14.0.BHÎ 0 1 - 7 0 I 1 ŞUBAT 2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 31.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4738-9039/27969 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün "LPG'li araçların tescil işlemlerine" ilişkin 
olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/4738) esas nolu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

LIİ COŞKl ^ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

- 3 7 5 -



T.B.M.M. B:58 15.2.2005 0 : 2 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT AKGÜN'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bakanlığımca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Karayolunda kullanılmak 
üzere imal edilen araçlar için yapım aşamasında aracın yapısını belirleyen teknik 
düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya konulmakta ve bu kapsamda araçların 
belgelendirme işlemi yapılmakta veya yaptırılmaktadır. 

LPG yakıt sisteminin montajında uluslar arası mevzuat olan Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonun ECE - R 67 Regülasyonu ve bu mevzuata göre hazırlanmış olan Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) standardı uygulanmaktadır. 

1998 tarihinde araçların tadilat projelerinin onayı ve bu kapsamda belgelendirme göt evi 
TMMOB Makine Mühendisleri Odasına verilmişti. Ancak. Bakanlığa verilen yetki ve 
görevlerin ücret karşılığı görülmesi veya gördürülmesi hukuka aykırılığın yanı sıra, mevzuat 
dışı tadilat işlemlerinin yapılması, (örneğin, yasak olan 4.dingil ilavesi, mevzuata uygun 
olmayan üst yapı projelerin onaylanması gibi) gerekçeler dikkate alınarak, 27.12.1999 
tarihinde yetki geri alınmıştır. 

Hükümetimizce uygulanan acil eylem planı çerçevesinde, konu yeniden değerlendirilmiş, 
görevlerin daha etkin ve sıhhatli yürütülmesi amacıyla, tadilat projeleri hazırlayan Makine 
Mühendislerine Bakanlığımızca verilen yetki belgesi verilmesi konusundaki görev, 
23.06.2004 tarihinden itibaren TMMOB Makine Mühendisleri Odasına verilmiştir. 

Diğer taraftan, LPG uygulamalarının da yer aldığı araçların tadilat projelerinin onayı ve 
belgclendirilmesine ilişkin görevin yürütülmesi yetkisi, 15.02.2004 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere, gerek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu gerekse AB komisyonu 
nezdinde motorlu araçlar ve aksam parçalan konusunda teknik hizmet kuruluşu olarak kabul 
gören TSE' ne verilmiştir. 

TSE'ye görevin veriliş tarihinden önce verilen belgelerin 15.02 2005 tarihine kadar TSE'ce 
yenilenmesi gerektiğinden, LPG'li araçların tescil işlemlerinde eski onaylı belgelerle, yetkisi 
iptal edilen firmalar arasındaki olumsuzluğunda Önleneceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu 
konu, TSE, Makine Mühendisleri Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığımızın temsilcilerin yer aldığı Motorlu Araçlar 
Teknik Komitesine bağlı olarak oluşturulan AİTM alt komitesi tarafından 
değerlendirilmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 3 

58 İNCİ BİRLEŞİM 
15 ŞUBAT 2005 SALI 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

08 
K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I tfrj fStMÜ!!Mj|£|!£ 

E G E M E N L İ K KAYLTSIZ ŞARTSIZ M İ L L E T İ N D İ R 



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 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci 

Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçimlerin 22.2.2005 Salı günkü Birleşimde yapıl
masının; Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 10.2.2005 tarihli 57 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler * (10/63,113,138, 179, 228) Esas Numaralı 
Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonu 
15.2.2005 Sah - Saat: 14.00 15.2.2005 Salı - Saat: 14.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
-15.2.2005 Sah-Saat: 15.30 
- 16.2.2005 Çarşamba - Saat: 15.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
16.2.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu 
16.2.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.2.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Dışişleri Komisyonu 
17.2.2005 Perşembe - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 15 ŞUBAT 2005 SALI SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/263), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun; "3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması ve TBMM Etik 
Komisyonunun Kurulmasına İlişkin Yasa (Siyasî Ahlâk Yasası) Teklifinin (2/22) İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 26 Milletvekili ile İstanbul Milletvekili Azmi 
Ateş ve 100 Milletvekilinin Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma 
Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/12, 28) (S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 9.2.2005) 

03 - SEÇİM 

1. - Sayıştay'da Boş Bulunan 8 Üyelik İçin Yapılacak Seçim (S. Sayısı: 733) (Seçim tarihi: 
22.2.2005) 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>cbc 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCtk 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

34. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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35. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

36. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

37. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

38. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

40. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

41. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

42. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

43. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

44. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

46. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

47. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
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48. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 

üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

49. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

50. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

52. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

53. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

56. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

57. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

58. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

59. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

60. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
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61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

62. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

63. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

64. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

65. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

66. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

67. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

71. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

73. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

74. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 
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75. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

76. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

77. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

79. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

81. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

83. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

84. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

86. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

87. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 
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88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

90. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

91. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

95. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

97. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

98. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

99. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

100. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 
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101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 

senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

102. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

103. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

104. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

106. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

108. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

109. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

110. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

111. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

112.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının 
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/156) 

113.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

- 1 2 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
114.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 

bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

115. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

116. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

117. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

118. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

119. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

120. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

121. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

122. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

123. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

124. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

125. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

126. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 
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127. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 

önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

128. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapt güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

130.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

131. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

132.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

133. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

134. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

135.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

136.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

137.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

138. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

139.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

140. - İstanbul Milletvekili Kemal Ktlıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 
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141. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 

namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

142. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

143.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

144. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

145. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

146.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

147. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

148. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

149. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

150.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

151.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

152.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

153. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 
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154. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 

uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

155.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

157.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

158. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

159.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

160.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

161. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

162. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

163. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

164. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

165. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 
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166. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

167. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

168. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

169. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

170. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

171. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

172. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

173. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

174. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

175.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancı-lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

176. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 
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177. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 

MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

178. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

179. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

180. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

181.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

182. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

183.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

184.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 

185. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

186.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

187.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 
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188.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 

Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

189. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

190.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

191. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

192.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/234) 

193.- Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/235) 

194.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

195. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

196. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

197.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan 
nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

198. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

- 1 9 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
199. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 

zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

200. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

201. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı. Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

202. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

203.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

204. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 
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1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) (2) 

2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (2) 

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde yeniden 
yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (2) 

4. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) (2) 

5. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) (2) 

6. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (2) 

7. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (2) 

8. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (2) 

9. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) (2) 

10. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (2) 

11. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (2) 

12. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (2) 

13. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) (2) 

14. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (2) 

15. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) (2) 

16. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (2) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (2) 

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (2) 

19. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (2) 

20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (2) 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (2) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (2) 

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (2) 

24. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (2) 

25. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (2) 

26. - İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylıgiPin, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (2) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (2) 

28. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (2) 

29. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (2) 

30. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (2) 

31. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) (2) 

32. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (2) 

33. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (2) 

34. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) (2) 

35. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) (1) 

36. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (1) 

37. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

38. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (1) 

39. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (1) 

40. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (1) 

41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) (1) 

42. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 
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43. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) (1) 

44. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (1) 

45. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (1) 

46. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1) 

47. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) (1) 

48. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

49. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

50. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

51. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (1) 

52. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

53. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

54. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

55. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

56. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

57. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

58. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

59. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eîğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

60. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

61. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) v 

62. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

63. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

64. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
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65. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

66. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

67. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

68. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

69. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

70. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

71. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

72. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

73. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

74. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

75. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

76. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

77. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

78. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

80. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

81. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

82. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

83. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

84. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

85. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

86. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 
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87. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 
88. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 
89. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 

kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 
90. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 

onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 
91. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 
92. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 
93. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 

ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 
94. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
95. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
97. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
98. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
99. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
100. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
101. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

102. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

103. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

104. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

105. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

106. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

107. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

108. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 
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109. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 

binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 
110. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 

Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Hnerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

111. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

112. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

113. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

114. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

115. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

116. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

117. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

118. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

119. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/865) 

120. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

121. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

122. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

123. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

124.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

125. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün tayininin 
gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

126. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

127. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

128. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 
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129. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 

aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 
130. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 

tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 
131. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 

bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
132. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 

yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
133. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
134. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 

ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
135. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
136. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
137. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
138. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
139. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
140. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
141. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
142. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
143. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
144. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
145. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
146. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
147. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

148. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

149. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

150. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
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151. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
152. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
153. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
154. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
155. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
156. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

157. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

158. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

159. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

160. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

161. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

163. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

164. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

165. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

166. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

167. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

168. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

169. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

170. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

171. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

172.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
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173. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
174.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
175.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
176. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
177. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
178.- Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
179. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
180.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

181. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

182.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

183.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

184.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

185. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

186.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

187. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

188. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

189.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

190. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

191.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

192. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

193. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

194. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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195.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
196. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
197.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
198. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
199. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
200. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

201.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

202. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

203. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

204. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

206. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

207. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

208. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

210.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

211.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

212. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

213. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

214. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

215.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
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216.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
217. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
218.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
219.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
220. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
221.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
222. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
223. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
224. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
225. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
226. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
227. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
228. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
229. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
230. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
231.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
232. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
233. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
234. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
235. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
236. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
237. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
238. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
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239. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
240. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
241.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
242. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
243. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
244. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
245. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
246. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
247. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
248. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
249. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
250. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
251.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
252. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
253. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
254. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
255. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
256. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
257. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
258. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
259. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
260. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
261. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
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262. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
263. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
264. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
266. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
267. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
268. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
269. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
270. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
271.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
272. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
273. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
274. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
275. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
276. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
277. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
278. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
279. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
280. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
281.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
282. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
283. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
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284. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

285. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

286. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

287. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

288. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

289. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

290. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

291.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

292. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

293. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

294. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

295. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

296. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 
kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

297. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 
gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

298. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

299. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

300. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

301. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

302. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

303. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

304. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

305. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
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306. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 
307. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
308. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
309. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
310.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
311.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

312.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

313.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

314.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

315. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

316.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

317.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

318. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

319.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

320. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

321. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

322. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

323. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

324. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

325. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

326. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

327. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
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328. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 
329. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
330. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
331. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
332. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
333. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
334. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İ|inde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
335. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
336. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
337. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 
338. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
339. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
340. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

341. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

342. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

343. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

344. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

345. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

346. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

347. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

348.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

349. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 
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350. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 
351.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
352. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
353. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
354. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
355. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
356. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
357. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
358. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 

bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 
359. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
360. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
361.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
362. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 

Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 
363. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 

karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
364. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
365. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçlan dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1181) 
366. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
367. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

368. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

369. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

370. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

371. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 
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372. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 

haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 
373. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 

DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 
374. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 

teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 
375. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 
376. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 

inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 
377. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 

arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 
378. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 

sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 
379. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 

olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

380. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

381. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

382. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

383. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

384. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

385. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

386. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

387. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

388. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

389. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

390. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

391.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 
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392. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 
393. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 
394. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 
395. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 
396. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
397. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
398. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 
399. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
400. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 
401.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
404. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
405. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
406.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 
407. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 

derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 
408. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
409. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
410. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
411. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
412. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
413.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
414. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
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415.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
416. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
417. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
418.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
419. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
420. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
421.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
422. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
423. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
424. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
425. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
426. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
427. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
428. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
429. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
430. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
431.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
432. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
433. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

434. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

435. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

436. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 
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437. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 

kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 
438. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 

önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 
439. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
440. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 

yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 
441. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
442. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
443. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 

alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 
444. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 
445. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 

düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 
446. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 
447. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 
448. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 

kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 
449. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 

tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 
450. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 

pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

451. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

452. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

453. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

454. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

455. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 
iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

456. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

457. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam 
sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

458. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 
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459. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 
460. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 

Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 
461. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 

doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 
462. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan 

işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) 
463.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 

maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 
464. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 

satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 
465. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 
466. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 
467. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 

Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 
468. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 
469. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 

vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 
470. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 

gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 
471. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 
472. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
473. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 

firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
474. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
475. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
476. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
477. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
478. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
479. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 

ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 
480. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
481. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 

sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 
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482. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik 

kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 
483. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
484. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
485. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
486. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) 
487. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
488. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
489. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da pompaj ve içme suyunda kullanılan 

elektrikte indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1331) 
490. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol 

açacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) 
491.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
492. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
493. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
494. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
495. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Eskişehir Belediye Hastanesinin personel 

ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 
496. - Ankara Milletvekili Telat Karapınar'ın, Cumhurbaşkanları tarafından affedilen 

mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 
497. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
498. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
499. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir'deki boş öğretmen 

kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

500. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, enerji desteğinin uygulanmasına ve 
ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

501. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

502. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

503. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 

504. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
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505. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 
506. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
507. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
508. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 

kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1352) 

509. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

510. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

511.- Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
park ve spor alanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) 

512. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
arsaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) 

513. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, adliyelerin kuruluş kriterleri ile Antalya'nın 
yeni sulh hukuk mahkemesi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

514.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 

515.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-EImalı-Finike karayolunun 
Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

516. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

517.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

518. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli-Gökpınar Beldesi Belediye Başkanı 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

519. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

520. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ham petrol ve akaryakıt ürünleri fiyatlarındaki 
değişikliklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

521. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

522. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

523. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

524. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

525. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk eğitim ve öğretiminin kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 

526. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin demokratik haklarının 
polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) 
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527. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memurların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 

tedavilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 
528. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 

zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 
529. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 
530. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 
531. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 

artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 
532. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, soru önergesi nedeniyle, Başbakan 

tarafından hakkında tazminat davası açılan milletvekili sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1378) 

533. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

534. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

535. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

536. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

537. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işletmelerin yeni bir birlik çatısı 
altında örgütlenmelerinin TOBB'un temsil gücü üzerindeki etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) 

538. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

539. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

540. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1387) 

541. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

542. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1389) 

543. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1390) 

544. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

545. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

546. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 
ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

547. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

548. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 
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549. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) 

550. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 

551. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

552. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

553. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

554. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

555. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 

556. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1403) 

557. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

558. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Balıkesir-Havran İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

559. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özelleştirme çalışmalarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

560. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

561.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

562. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

563. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

564. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

565. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da otomobilinin yakılmasına ve emniyet 
görevlilerinin ihmaline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

566. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1413) 

567. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde yeni ilköğretim okulu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) 

568. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

569. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 
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570. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1417) 
571. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 

boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 
572. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 
573. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1420) 
574. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesine bağlı bazı 

köylerin ulaşım sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 
575. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretiminin denetimine ve 

Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1422) 

576. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

577. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin 
tümünün TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1424) 

578. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sokak aydınlatma faturalarının 
belediyelere ödettirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

579. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

580. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

581.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

582. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

583. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1430) 

584. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

585. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1432) 

586. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1433) 

587. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

588. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 
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589. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1436) 

590. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

591.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

592. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

593. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

594. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

595. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

596. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

597. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

598. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

599. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

600. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1447) 

601.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

602. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

603. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

604. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, İLKSAN Genel Kuruluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

605. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmah Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

606. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

607. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 
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608. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 

bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

609. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Burhaniye'deki Millî Eğitim 
Bakanlığı hizmet içi eğitim tesislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

610. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

611. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

612. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya İline hipodrom yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1459) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihî 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) 

2. - Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sayısı: 728) (Dağıtma tarihi: 4.1.2005) 

3. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

4. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

5. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/683, 1/577) (S. Sayısı: 731) (Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

6. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/935) (S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

7. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/913) (S.Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

8. - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu 
(1/876) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 23.12.2004) 

9. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

10. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

11. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 12.7.2004) 

12. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 13.7.2004) 

13. - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma 
Tarihi : 26.12.2004) 

14. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

15. - 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) 

16. - 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) 
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17. - 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) 

18. - 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) 

19. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı 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) (*) 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in 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) (*) 

21. - 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) (*) 

22. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili 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) 

23. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
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) 

24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; 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) 

29. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın 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) 

30. - 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) 
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31. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

32. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

33. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

34. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, Tuncay 
Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

35. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

36. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

37. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

38. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

39. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

40. - Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

41. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

42. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

43. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

44. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

45. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

46. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

47. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 47l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

48. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

49. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

50. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

51. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

52. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

54. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

55. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 48l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

58. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

61. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kıhç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

76. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

78. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

79. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

80. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

82. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

83. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

84. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

85. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

86. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

87. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

88. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

92. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

93. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

94. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

95. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

96. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

97. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

101. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

105. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

106. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

107. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

108. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

109. - Kars Milletvekili Selamı Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Fümesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

110. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

111.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

112.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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113.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

114. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

115.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

120.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

121. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

122. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

123. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

124. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

125. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

126. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561 "e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

127. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

128. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

129. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

130. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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131. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

132. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

133. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

134. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

135. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

139. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

140. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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141. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 

Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

143. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

145. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

146. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

147. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

148.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı : 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

149. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

150. - Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

151.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

152. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

153.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

154. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

155. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

156. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

157.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

158.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

159.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

160.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

161.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

162.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

163.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

164.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

165.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

166.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

167. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

168. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

169.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

170. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/836) (S. Sayısı: 737) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

171. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık 
İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/888) (S. Sayısı: 738) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

172.X - Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 739) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

173. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

174. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) 
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005) 

175.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. 
Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

176.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 
788) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

177.X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

178.X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

179. X - 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 
104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/856) (S. Sayısı: 791) (Dağıtma tarihi: 11.2.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 699) 

Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 26 Milletvekili ile 
İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin Kamu 
Vakıfları üe Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma 
Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan 
Sorunların Çözümü için Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/12, 28) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kamu yaranna çalışan vakıf, dernek ve benzeri kuruluş
larda, hizmetler sırasında yurttaşlardan "Bağış" adı altında zorunlu olarak para toplanmaktadır. Bu 
kurum ve kuruluşlarda çok yaygın olan ve bu uygulama ile büyük miktarlarda bütçe dışı para top
lanmakta ve bu paraların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığı da açıklıkla bilinmemek
tedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 98 inci maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri çerçevesinde, kamu hizmetleri sırasında toplanan bağışlann 
kamu ve kamu yaranna çalışan dernek, vakıf gibi kuruluşlardaki yaygınlığı, toplanan paranın ulaş
tığı rakamlar ile sağlanan bu kaynaklann kimler ve hangi amaçlar için harcandığının belirlenebil
mesi için Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. Gereği için yüce makamlarınıza arz ederiz. 

Saygılanmızla. 

Mehmet Uğur Neşşar 
Denizli 

V. Haşim Oral 
Denizli 

Ufuk Özkan 

Manisa 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Selamı Yiğit 
Kars 

Uğur Aksöz 

Adana 
Kemal Sağ 

Adana 

Nail Kamacı 

Antalya 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Muharrem Eskiyapan 

Kayseri 

Hüseyin Ekmekçioğlu 

Antalya 
Mehmet Kartal 

Van 
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Muharrem Kılıç 
Malatya 

Salih Gün 
Kocaeli 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Tacidar Seyhan 
Adana 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 

Abdulaziz Yazar 
Hatay 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Şefik Zengin 
Mersin 

GEREKÇE 

Kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarda 
son yıllarda çok yaygınlaşan bir uygulama ile hizmetler sırasında yurttaşlardan bağış adı altında 
para toplanmakta ve bu uygulamanın adeta rutin uygulama durumuna geldiği görülmektedir. Yurt
taşlarımız işlerini gördürmek için zorunlu olarak gittikleri bu kurum ve kuruluşlarda kendilerinden 
talep edilen paraları, istemeseler de işlerini yaptırmak için yatırmak zorunda kalmaktadırlar. Hal
buki bu gibi hizmetler karşılığı alınması zorunlu olan harç ve ücretlerin neler olduğu bellidir. Yurt
taşlarımız bu durum karşısında yakınmalarını çevrelerinde sürekli olarak dile getirmelerine karşın, 
işlerinin görülmeyeceği kuşkusu ile itiraz edememektedirler. Ayrıca ekonomik koşulların son 
derecede ağırlaştığı günümüzde, kimi zaman bağış adı altında alınan paraların diğer harç ve hizmet 
bedellerini de aşacak düzeyde tahsil edilmesi, geçimlerini zor sağlayan yurttaşlarımız için büyük 
yük oluşturmaktadır. Kaldı ki, tanımı olarak gönüllü olması gereken bir uygulamanın adeta zorun
lu biçimde dayatılması hukuka aykırı olduğu kadar, bu uygulama, devletine büyük saygı ve güven 
duyan yurttaşlarımızın bu duygularını istismarı anlamına da gelmektedir. 

Bu uygulamaların kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve benzeri kuruluş
lardaki yaygınlığı ile toplanan paraların miktarının ne olduğu bilinmemekle birlikte çok yaygın ol
duğu ve çok büyük boyutlara ulaştığı sanılmaktadır. Oluşturulan ve bütçe denetimi dışı olarak kul
lanılan bu büyük kaynağın kimlerin elinde ve ne amaçlar için harcandığı ve topluma ne yarar sağ
ladığı da belli değildir. Büyük miktarlara ulaşan bu kaynağın temsil giderleri gibi isimler altında 
çoğu kez keyfi ya da lüks harcamalar için kullanıldığına dair duyumlar bulunmaktadır. Bu uy
gulamaların sakıncaları açık olduğu gibi, kamu yararı adı altında toplanan büyük kaynakların büt
çe denetiminden uzak olması da düşünülemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araş

tırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Bülent Gedikli 
Ankara 

İrfan Gündüz 
İstanbul 

Cahit Can 
Sinop 

Osman Kılıç 
Sivas 

Mehmet Sayım Tekelioğlu 
İzmir 

İlhan Albayrak 
İstanbul 

Halide İncekara 
İstanbul 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Vahit Kiler 
Bitlis 

Recep Özel 
İsparta 

Zafer Hıdıroğlu 
Bursa 

Nevzat Yalçıntaş 
İstanbul 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Mehmet Emin Murat Bilgiç 
İsparta 

Mustafa Cumur 
Trabzon 

Faruk Özak 
Trabzon 

Emin Şirin 
İstanbul 

Muharrem Karsli 
İstanbul 

Abdullah Veli Şeyda 
Şırnak 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Hayati Yazıcı 
İstanbul 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

İbrahim Köşdere 
Çanakkale 

Kenan Altun 
Ardahan 

Suat Kılıç 
Samsun 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ünal Kaçır 
İstanbul 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Mustafa Said Yazıcıoğlu 
Ankara 

Burhan Kılıç 
Antalya 

İbrahim Reyhan Özal 
İstanbul 

Salih Kapusuz 
Ankara 

Telat Karapınar 
Ankara 

Mehmet Mustafa Açıkalın 
İstanbul 
Ali İbiş 
İstanbul 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Hüseyin Beşli 
İstanbul 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Mustafa A taş 
İstanbul 

Cengiz Kaptanoğlu 
İstanbul 

Recep Koral 
İstanbul 

Özkan Öksüz 
Konya 

Asım Aykan 
Trabzon 

M. İhsan Arslan 
Diyarbakır 
Yahya Baş 
İstanbul 

Tevfık Akbak 
Çankırı 

Murat Yıldırım 
Çorum 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 
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Mehmet Beyazıt Denizolgun 
İstanbul 

Mustafa Eyiceoğlu 
Mersin 

Ömer İnan 
Mersin 

Hamit Taşçı 

Ordu 
Ekrem Erdem 

İstanbul 
Metin Yılmaz 

Bolu 
Zeki Karabayır 

Kars 
Hamza A l bayrak 

Amasya 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 

Remzi Çetin 
Konya 

Gürsoy Erol 
İstanbul 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Yüksel Çavuşoğlu 
Karaman 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Mehmet Güner 
Bolu 

Nimet Çubukçu 
İstanbul 

Abdullah Torun 
Adana 

Eyyüp Sanay 
Ankara 

Mücahit Daloğlu 
Erzurum 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Cemal Uysal 
Ordu 

Afif Demirkıran 
Batman 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Saffet Benli 
Mersin 

Cüneyt Karabıyık 
Van 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Mehmet Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Mikail Arslan Nihat Eri 
Kırşehir Mardin 

Tevhit Kar akaya 
Erzincan 

Hacı Biner 
Van 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Turhan Çömez 

Balıkesir 
Ahmet İnal 

Batman 

Vahit Kirişçi 
Adana 

İnci Gülser Özdemir 
İstanbul 

Fahri Çakır 
Düzce 

Polat Türkmen 
Zonguldak 

Seracettin Karayağız 
Muş 

Mehmet Necati Çetinkaya 
Elazığ 

Ali Osman Başkurt 
Malatya 

Ahmet Münir Erkal 
Malatya 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 
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ÖZET 
Hemen her kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bir veya birden fazla vakıf kurulmuş 

bulunmaktadır. Yine benzer şekilde kamu kurum ve kuruluşlan bünyesinde bazı demeklerin faaliyet 
gösterdiği bilinmektedir. 

Bu vakıf ve demekler hesabına, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri kamu hizmetlerin
den bağış adı altında paralar tahsil edilmektedir. 

70 milyon insanımızı çok yakından ilgilendiren -tapu, silah ruhsatı, av tezkeresi, amatör balık
çı belgesi, adlî sicil belgesi, pasaport, araç tescili, plaka, sürücü belgesi gibi benzeri- kamu hizmet
lerinin alınmasında hemen her alanda zoraki bağış talep edilmesi vatandaşlarımızı zor durumda 
bırakmakta olup, tepkisine neden olmaktadır. 

Bu zorunlu bağışlara ilişkin makbuz kestirilmediği takdirde ise, vatandaşlarımızın talep ettiği 
kamu hizmetleri sonuçlandırılmamakta, istedikleri belgeler verilmemektedir. 

Bu durum, kamu hizmeti vermekle yükümlü olan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. 
Bu tip bir ücretlendirmenin, alınan kamu hizmeti karşılığı vatandaşın maliyete katılımı şeklin

de izahı mümkün değildir. Zaten toplanan malî kaynak, ilgili kamu kuruluşuna değil vakfa veya der
neğe gitmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının normal bütçe prosedürü içerisinde karşılayamadıkları, verdik
leri kamu hizmetinin yürütülmesinde ihtiyaç duydukları kimi araç, gereç ve malzemenin bu yolla 
sağlandığı savunmalarının, uygulamaları haklı çıkarmayacağı düşünülmektedir. Durum, çalışan
ların sosyal tesislerine katkı, tefrişat, makam veya servis aracı alımının ötesinde ek emekli ik
ramiyesi ve aylığı verme noktasına gelmiştir. 

Ayrıca, bu tip oluşumların faaliyet alanlarını çok çeşitlendirdikleri, tümüyle ticari ve ekonomik 
uğraşılar içine girdikleri, bu işleri yaparken kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve bahçesine yer
leştikleri, kamusal alanda kamunun elektrik ve suyunu, kimi zaman personelini ve araçlarını kullan
dıkları görülmektedir. 

Genelde kurucuları, yönetim ve denetim kumlu üyeleri, ilgili kurumun üst düzey bürokratların
dan oluşan vakıf ve demeklerin etkin denetlendiği söylenemez. Vakıflar Genel Müdürlüğünün de 
bu konuda yetersiz kaldığı bilinmektedir. 

Bu arada çok açık bir hukukî temele oturmayan personel yardımlaşma sandıklan da dikkat çekmek
tedir. Bu malî oluşum türü de aidat toplama, kredi verme, market çalıştırma, arazi alma gibi faaliyetler
de bulunmakta, genellikle de belli bir malî gücün üzerine çıkınca da vakfa dönüştürülmektedir. 

Yüksek ciroları, giderek şişen personel sayısı, her alana yayılan faaliyetleri, yönetim ve 
denetimlerindeki şaibeleri ile oluşturduklan sorunlar ve farklı hukukî durumları nedeniyle kamu 
bünyesindeki bu tip malî yapılanmaların ele alınması zorunlu hale gelmiştir. 

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kurum ve kuruluşlan ile taşra uzantıları, İstanbul Üniver
sitesi başta olmak üzere üniversiteler, KİT'ler, yüksek yargı organları bünyesinde kumlu, çok 
sayıdaki kamu vakıflarının -özellikle de 50 kamu vakfının- malî açıdan devasa büyüklüğe ulaştığı 
ifade edilmektedir. Yine kamu bünyesinde kurulmuş demekler ile yardımlaşma sandıklannın sayı, 
yer, teşkilat, personel, faaliyet alanı, gelir ve gider, yönetim ve denetim gibi yönlerden durum belir
lemesinin yapılması gerekmektedir. 

Bu vakıflann, bugüne kadar elde etmiş oldukları mevcut imkânlann ihtiyaç sahibi insan
larımızın hizmetine sunulmasının yanında tasfiyesinin ya da kamusal alandan çıkanlmasının sağ
lanması veya gelirlerinin kamusal harcamalarda kullanılmak üzere genel bütçe kapsamına alın
masına yönelik çalışmalara kaynak teşkil edeceği ve katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırladığımız 
Meclis araştırma önergemizi Genel Kumlun takdirlerine arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



- 6 -

Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları 
Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu (10/12, 28) 
Esas No. : A.01.1.GEÇ (10/12,28)-327 27.10.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM Genel Kurulunun, 2.12.2003 tarihli, 22 nci Birleşiminde 787 sayılı Kararıyla; 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan ve 7.4.2004 tarihinde 
çalışmalarına başlayan (10/12,28) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yaptığı araş
tırma sonucunda düzenlenen rapor ilişikte sunulmuştur. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur. 

Prof. Dr. İrfan Gündüz 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 

EK : Rapor 
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KOMİSYONUN KURULUŞ AMACI 

Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince; 
Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR ve 26 Milletvekilinin; "Kamu kurum ve kuruluş

larında ya da kamu yararına çalışan vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlarda, kamu hizmetleri sırasın
da yurttaşlardan "Bağış" adı altında zorunlu olarak para toplanması şeklindeki uygulamanın yay
gınlığı, toplanan paranın ulaştığı rakamlar ile sağlanan bu kaynakların kimler ve hangi amaçlar için 
harcandığının belirlenebilmesi için" verdikleri (10/12), 

İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ ve 100 Milletvekilinin; "Kamu vakıfları ile kamu bünyesin
de kurulu dernek ve yardımlaşma sandıklan konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için" verdikleri (10/28), 

Sayılı önergeler, TBMM Genel Kurulunun 2.12.2003 tarihli, 22 nci birleşiminde, konuları ay
nı olduğundan birlikte görüşülmüş ve bu konuda inceleme yapmak üzere 12 kişilik bir Meclis Araş
tırma Komisyonunun kurulması 787 sayılı Kararla kabul edilmiştir. 

Komisyon Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ, Bitlis 
Milletvekili Abdurrahim AKSOY, Burdur Milletvekili Bayram ÖZÇELİK, Erzincan Milletvekili 
Tevhit KARAKAYA, İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ, Kütahya Milletvekili Alaettin GÜVEN, 
Sakarya Milletvekili Hasan Ali ÇELİK, Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA; Cumhuriyet 
Halk Partisinden Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz 
KETENCİ, Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU, Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat 
MELİK olmak üzere toplam 12 kişiden kurulmuş ve 7 Nisan 2004 tarihinde yaptığı toplantıda 
Komisyon Başkanlığına İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ, Başkan vekilliğine Bilecik Millet
vekili Fahrettin POYRAZ, Sözcülüğe Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR ve Katip 
Üyeliğe Kütahya Milletvekili Alaettin GÜVEN'i seçerek çalışmalarına başlamıştır. 

Ancak, Genel Kurulun 12.10.2004 tarihli 4'üncü Birleşiminde TBMM Başkanlık Divanı Katip 
Üyeliğine Seçilen Burdur Milletvekili Bayram ÖZÇELİK'in Komisyondaki Üyeliği İçtüzüğün 
21'inci maddesi uyarınca kendiliğinden sona ermiş, yerine Genel Kurulun 26.10.2004 tarihli 10'un-
cu Birleşiminde Bayburt Milletvekili Fetani BATTAL seçilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan mali kaynağın 
araştırılması amacıyla (10/12) 26.12.2002 tarihinde, 

İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde 
kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/28) 28.1.2003 
tarihinde, 

• Verdikleri önergelerde bahsi geçen hususlar araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Komisyonumuz, 7 Nisan 2004 tarihinde faaliyetine başlayarak öncelikle çalışma gün ve saat

leri ile Komisyon çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemiş, bu kapsamda olabildiğince 
hızlı bir şekilde araştırma konuları ile ilgili bilgi, belge temini ve uzman talep edilmesi için, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla yazışma yapılması kararlaştırılmıştır. 
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Komisyon çalışmalarına teknik konularda yardım sağlamak amacıyla, TBMM İçtüzüğünün 
105'inci maddesi hükmü gereğince yapılan talep üzerine; Sayıştay Başkanlığından Uzman Denetçi 
Ayşe EFENDİ, Sayıştay Denetçisi Tuncay GÜRSEN, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
Başmüfettişler Yunus ZABUN, Şenol BAKIR ve Arif ÖZSOY, Adalet Bakanlığından Adalet Baş
müfettişi Mehmet YILMAZ, İçişleri Bakanlığından Mülkiye Başmüfettişi Mehmet ÇETİN, Der
nekler Denetçisi Muhsin ÖZASLAN, Mahalli İdareler Kontrolörü Sebaattin KARAKAYA, Maliye 
Bakanlığından Baş Hesap Uzmanı Şakir DORUKKAYA, Gelirler Kontrolörü A. Hakkı BATUR, 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığından Müfettiş Mintez ŞİMŞEK görevlendirilmiştir. 

Komisyonun araştırma yaptığı alanın genişliği ve özellikle konuların ilgili bulunduğu kapsam 
dikkate alınarak, Vakıflar ve Derneklerle ilgili olmak üzere iki ayrı alt komisyon oluşturulmak 
suretiyle çalışmalar sürdürülmüştür 

Komisyonumuz, konu itibariyle insanımızı çok yakından ilgilendiren vakıf ve derneklerle ilgili 
sorunlar konusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmüş, ancak TBMM İçtüzüğünün 105'in
ci maddesinde belirlenen 3 aylık süre içinde çalışmalarını tamamlayamadığı için talep üzerine 
Genel Kurulun 1.10.2004..tarihli l'inci Birleşiminde 818 Sayılı Kararla 8.7.2004 tarihinden baş
lamak üzere 1 aylık ek süre verilmiştir. 

Kuruluş amacı doğrultusunda Ankara'da 16 kez toplantı yapan Komisyonumuzca, İçtüzüğün 
105'inci maddesinin verdiği yetki ve toplantı kararları çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluş
ları ile vakıf ve dernek yetkililerinden belgeler istenmiş, brifing alınmış ayrıca mahallinde in
celemeler yapılmıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen, vakıf ve derneklere ait in
celeme ve denetim raporları ile komisyon çalışmaları sırasında elde edilen her türlü bilgi ve bel
geler değerlendirmeye alınmıştır.(Ek: 1 -29) Kapsamlı ve karmaşık bir yapıya sahip olan sorunlar ve bu 
alanda yapılması gerekli çalışmalar mümkün olduğunca özet şekilde rapor muhtevasına alınmıştır. 

Komisyonumuzca, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu vakıf ve derneklerin kamu 
kurum ve kuruluşlarına verdikleri desteğin boyutu ile kullandıkları kamu kaynağının miktarının tes
piti için 608 vakıf ve 600 dernekle ilgili; Bakanlıklara, 81 İl Valiliğine ve Üniversite Rektörlüklerine 
formlar gönderilmiştir. 

Diğer taraftan Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Erzurum ve Trabzon illerinde vakıf, dernek ile 
resmi kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiş mahallinde 
sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler alınmıştır. Ayrıca bu illerde 33 vakıf ve 36 dernek 
yerinde incelenmiştir. 
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GİRİŞ 
Küreselleşme sürecinin tüm hızıyla yaşandığı günümüzde, sosyal ve iktisadi manada ileri 

seviyede görünen devletlerin, çeşitli kamu hizmetlerini üçüncü sektör olarak adlandırılan sivil top
lum örgütlerine devretmesiyle, vakıf ve derneklerin işlevlerinin daha da artması sonucu çağdaş bir 
vakıf ve dernekçilik anlayışı ortaya çıkmıştır. 

Çağdaş toplumlara baktığımızda dört sektör göze çarpmaktadır; Kamu sektörü, özel sektör, vakıf, 
dernek ve odalardan oluşan üçüncü sektör ve hane halkı ya da ailelerin oluşturduğu dördüncü sektör, 

Temelinde fedakarlık ve yardım etme duygusu bulunan vakıflar ile demokratik hayatın vaz
geçilmez unsurlarından olan dernekler, ülkemizde sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir. 

Vakfın, mal varlığına dayalı ve mal topluluğundan ibaret bir tüzel kişilik olmasına karşılık; der
nek, bir kişi topluluğudur. Bu sebeple de, en kısa tanımıyla vakıf, "bir malın kazanç elde etme 
dışında belli bir gayeye tahsisi" şeklinde ifade edilirken, dernek; "birden fazla kişinin kazanç elde 
etme dışında bir gaye için bir araya gelmeleri" şeklinde tanımlanabilmektedir. Her iki tüzel kişilik 
türü de, hem bir temel hak hem de kişisel hayır duygularının toplumun ve hatta insanlığın yararına 
seferber edilmesinin birer hukuksal aracı durumundadırlar. 

Yalnız, her temel hak ve özgürlük gibi, bu temel hakların da anayasal ve yasal sınırlar çer
çevesinde amacına uygun olarak kullanılmaları gerekmektedir. 

Ancak, kamu kurumları bünyesinde, öncelikle temel kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için 
gerekli kaynak sorununu çözmek, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek ve kolay har
cama yapabilmek amacıyla kurulan ve zamanla sayıları hızla artan vakıf ve dernekler, anılan amaç
lara uygun olarak hareket ederlerken, kamu gücünü de kullanarak kurumların hizmet sunduğu 
vatandaşlardan zorla "bağış" adı altında para aldıkları, toplumsal vicdanı derinden etkileyecek 
derecede yasa dışı edinimlerde bulundukları tüm kamu oyunun malûmudur. 

Gerek vakıf, gerekse dernek yöneticileri, tasarruflarında bulundurdukları kaynakların 
denetiminden kaçınmak için bu kuruluşların bünyesinden ayrı hukuki kişiliği bulunan şirketler kur
ma yoluna gitmişlerdir. Daha da kötüsü, kamu vakıf ve demeklerinin bazılarında şeffaf ve katılım
cı bir yönetim ile yönetimden bağımsız iç denetim organlarının bulunmaması nedeniyle bu kuruluş
ların sahip oldukları kaynaklar zamanla amaç dışı kullanımlara ve suiistimallere açık hale gelmiştir. 

Geçmişte yaşanan tüm bu olumsuzluklar ve uygulamalar sonucu, 8 inci 5 Yıllık Kalkınma 
Planında, kamu görevlilerinin kurmuş oldukları vakıfların kamu hizmetlerinin sunumunda devreye 
girmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kaynağı aktarılan vakıf ve derneklerin tasfiyesi öngörül
müştür. Bu bağlamda konu 59' uncu Hükümetin Acil Eylem Planında, kamu dernek ve vakıflarının 
kaldırılacağı ve bunların gelirleri konusunda düzenleme yapılacağı taahhüdü biçiminde yer almıştır. 

Bu nedenlerle; kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu vakıf, dernek ve yardımlaşma 
sandıklarının sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin neler olacağı konusunun araştırılması 
amacıyla Yüce Meclisimizce komisyonumuza görev tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuzca, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarından yarar
lanılarak, ülkemizde faaliyet gösteren bu tür vakıf ve derneklerin faaliyetlerine ilişkin geniş bir 
çalışma başlatılmıştır. İlgili vakıf ve derneklere bu amaçla formlar gönderilmiş, yetkililerden bu ay
rıntılı formların düzenlenerek gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca, Komisyonumuzca örnekleme yön
temi ile seçilen Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Erzurum illerine bizzat gidilmiş, yetkililerle 
görüşülmüş, dernek ve vakıf temsilcileri ile geniş katılımlı toplantılar düzenlenerek görüş alış 
verişinde bulunulmuştur. 
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Tüm bu çalışmaların amacı; sosyal ve ekonomik hayatımızda önemli bir yer tutan vakıf ve der
neklerin ayrıntılı bir tahlilinin yapılarak, bu tür kuruluşların kamu ile bağının gerekli olup ol
madığına, kullanılan kamu kaynaklarının boyutuna, vakıf ve derneklerce yürütülen ve mutlaka 
yapılmasının gerekli olduğu düşünülen kamu hizmetlerinin, bütçe disiplini içerisinde yürütülüp 
yürütülemeyeceğine dair sağlıklı bir değerlendirme yapılması, ileride yapılacak yasal düzen
lemelere yol göstermesidir. 

1- VAKIF VE DERNEKLERİN TANIMI VE TARİHÇESİ 
1.1-VAKIFLAR 
1.1.1- Vakfın Tanımı 
Vakfın lügat anlamı "durdurmak", "hareketten alıkoymak", "hapsetmek" tir. Hukuki olarak ise; 

bir malı alınıp satılmaktan ebedi olarak alıkoymak, Allah yolunda hapsetmek ve menfaatini 
tamamen tahsis edilen amacı yönünde kullanmak anlamındadır. (Nazif ÖZTÜRK Menşei ve Tarihi 
Gelişimi Açısından Vakıflar. Ankara 1983, s. 27) 

Vakıf düşüncesinin temelinde sadece din yanmamaktadır. Vakıf, ait olduğu toplumun sosyal bünyesi, 
kültürel yapısı ve değerlerinden doğmuştur. Özünde fedakarlık ve yardım etme duygusu bulunmaktadır. 

Vakfetmek, insanların sahip oldukları malları; dini, ahlaki, ruhi/psişik, ekonomik, sosyal, 
siyasal ve kültürel gibi sebeplerle belli bir gayenin gerçekleşmesi için bağışlamalarıdır. 

Sonuç olarak; 
Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir tesir altında kalmadan kendi istekleri ile kendine ait 

mallarını, her türlü ekonomik değerlerini veya haklarını mülkiyetlerinden çıkartıp, belirli bir amaca 
ebedi tahsis etmesinden oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluğudur. 

Vakıfların kuruluşunun özünde "almak" değil "vermek" mantığı ve düşüncesi yatmaktadır. 
1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101 'inci maddesinde; 

vakıf, "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriy-
le oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları" olarak tanımlanmıştır. 

1.1.2- Vakfın Tarihçesi 
Yardımlaşma ve dayanışma düşüncesi insanlık tarihi kadar eskidir. Her toplum, yaşadığı dev

rin sosyal ve kültürel değerlerine göre bireysel ve toplumsal ihtiyaçların ve arzuların karşılanması 
yönünde bir takım faaliyetlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla günümüzdeki "vakıf kavramı an
lamında olmasa dahi eski toplumlarda da vakfa benzer oluşumların bulunduğu bir gerçektir. 

Türk vakıfçılığının ilk yazılı vesikası olarak gösterilen Kral Hattusilis tarafından bir taş üzerine 
yazdırılan M.Ö. 1280- 1290 tarihlerine ait bir Hitit Vakfıyesidir. Boğazköy kazılarında elde edilen 
bu tablet İstanbul Arkeoloji Müzelerinin eski şark eserleri kısmında 2026 numarada kayıtlıdır. Bu 
tablette yazılanlara bakıldığında oluşturulan vakfın, Medeni Kanununa göre kendisine vergi 
bağışıklığı tanınmış olan kamuya yararlı bir vakfa benzediği görülmektedir. 

Eski Önasya uygarlıklarında ve bilhassa Mezopotamya'da vakıf senedine benzeyen bazı tab
letlere rastlanmıştır. Buradan elde edilen bilgilerden Babil'de bir şahsın, ruhunun selamete erişmesi 
için, bir tapınak yaptırarak Tanrı Sarrım ve Tanrıça Sullat'a adadığı ve bu tapınağın yanındaki bir 
toprak parçasını da rahibe bir mesken yaptırması için ayırdığı, bu tasarrufundan vazgeçmesi halin
de Şamas'ın, (Güneş Tanrısı) ve hükümdarın düşmanı sayılmayı kabul ettiği öğrenilmiştir. Bir kısım 
hukukçular Eski Roma Hukukunda da vakfa rastlanıldığını, hatta İslam vakıflarının Roma 
Hukukundan esinlenerek geliştiğini ileri sürmüşlerdir. 
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Sonuç olarak vakıf düşünce ve uygulaması, İslamiyet'ten önce Sümerler, Eski Türkler, Roma 
ve Bizans İmparatorluğu ile diğer toplumlarda da yer almış, ancak bunların günümüzdeki vakıf kav
ramı ve vakıf sisteminden çok uzak ilkel karakterler arz ettiği anlaşılmıştır. Vakıf kurumunun tarihî 
seyrine baktığımız zaman, bu konudaki nazariye ve iddialar ne olursa olsun vakıf kurumu en fazla 
İslam ülkelerinde gelişerek onların sosyal ve ekonomik hayatlarına büyük çapta tesir etmiştir. (Nazif 
ÖZTÜRK, Menşei ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar Ankara 1983, s. 3037) 

Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşu ile birlikte vakıflar dahada önem kazanmış, daha sonraki 
Beylikler Döneminde de bu müessese gelişmiş, en mükemmel ve görkemli dönemine ise Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında ulaşmıştır. 

Başta padişahlar ve saltanat hanedanı olmak üzere en yüksek mevkilerde ve büyük vazifelerde 
bulunanlardan en mütevazı sahalarda çalışanlara kadar bir çok fertler vakıf şeklinde medreseler ve 
kütüphaneler gibi ilim ve tahsil müesseseleri; hastaneler, hanlar, hamamlar ve kervansaraylar gibi, 
sağlık ve içtimai yardım müesseseleri; su tesisatı ve zarif çeşmeler, sebiller, köprüler ve yollar gibi 
bayındırlık eserleri vücuda getirmişler, bunların güzelliklerine de ehemmiyet vererek güzel sanat
lara hizmet etmişlerdir. Bazı hükümdarlar bugün devlet vazifelerinden olan su tesisatı, köprü ve 
saire gibi bayındırlık eserlerini Devlet reisi sıfatıyla değil, hayırsever bir fert olarak ve vakıf 
suretiyle vücuda getirmişlerdir. 

Bunlara ilaveten; aşevi, deniz feneri, çamaşırlık, mezarlık yapılması, spor meydanları ve teş
kilatı meydana getirilmesi, Van Gölünde gemi işletilmesi gibi kamu hizmetlerini gören vakıflar ile 
öksüz kızlara çeyiz verilmesi, borçlu olarak hapis olanların borçlarının ödenmesi, müflis olarak 
hapsedilenlerin tahliyesi, köy ahalisinin ihtiyarlarına elbise verilmesi, mahalleler ve köyler mükel
lefiyetine yardım edilmesi, kale ve istihkamlara veya donanmaya yardımda bulunulması, askerin 
teçhizi ve meyve yedirilmesi, yetimler ve dul kadınlar ve muhtaçlara yardım edilmesi, çocukların 
baharda açık havada gezdirilmesi, okul öğrencilerine gıda, elbise, öğretim malzemesi ve gezinti 
gideri tahsisi, yoksul çocuklar ile dullara ve yoksul yaşlılara elbise ve zahire verilmesi, yoksul ve 
kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılması, bayramlarda çocukların ve yoksulların sevindirilmesi, 
hayvanlara gıda ve su verilmesi gibi ayrıca sosyal yardımlaşma vakıfları da mevcuttur. 

Örneğin: Fatih Sultan Mehmet'in; "Ben ki aciz kul Fatih Sultan Mehmet, bizzat alın terimle 
kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık Mevkiinde bulunan 136 dükkanımı 
aşağıdaki şartlar çerçevesinde vakfı sahih eylerim. Söyle ki: 

Bu gayrı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul 'un her sokağına ikişer kişi tayin ey
ledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belli 
saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki 
yevmiye 20'şer akçe alsınlar; ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3' de yara sancı atadım. Ayrım yap
maksızın her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası, hemen orada 
tedavi edeler. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastaneye kaldırılarak orada 
tedavileri yapıla.... Ayrıca külliyemde yaptırdığım imarethanede İstanbul şehrinin fukarası yemek 
yiyeler.".. seklindeki 1468 tarihli vakfiyesi, ilginç olduğu kadar vakfın özünü ve boyutunu anlat
ması bakımından önemlidir. 

Görülüyor ki vakıf kurumu bilhassa Osmanlı İmparatorluğunda bir çok eski kavimlerde olduğu gibi 
yalnız dini sahada kalmamış, devletin faaliyet sahasına giren ve sosyal bir mahiyet arz eden bir çok kamu 
hizmetlerinin müstakar ve fasılasız bir şekilde görülmesini sağlayan bir amme müessesesi mahiyetini 
kazanmıştır. (Nazif ÖZTÜRK Menşei ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar Ankara 1983, s. 3) 
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Vakıflar, vakfedilen malın mülkiyeti esas alınarak sahih vakıf ve gayri sahih vakıf diye ikiye ay
rılmaktadır. Kişilerin kendi öz mallarıyla kurdukları vakıflara sahih vakıf denirken, kamu hizmetlerinin 
görülmesi için, devlet başkanı (padişah veya sultan) veya onun izniyle, devlet arazisi üzerinde meydana 
getirilen vakıflara gayri sahih vakıf denilmektedir. Burada arazinin rakabesi (kuru mülkiyeti) devlete 
aittir. Buna vakıf denmesinin nedeni devamlı bir tahsis olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle bun
lara "Tahsisat Kabilinden Vakıf veya "İrsadi Vakıf ismi de verilmektedir. Selçuklular, Beylikler ve 
Osmanlılar döneminde işlenebilir arazinin neredeyse 3A ünün vakıf arazisi olduğu görülecektir. 

Anadolu Selçukluları zamanında kurulan vakıflardan 76 civarında vakfiye günümüze intikal 
etmiştir. Bunun sebebi, o devirdeki tabii afetler ve savaşlar nedeniyle belgelerin kaybolmasıdır. 
Anadolu Selçuklu döneminden Cumhuriyetin ilânına kadar geçen zaman içinde kurulan vakıfların 
sayısı 42 bin civarındadır. Yangın, sel ve tabii afetler neticesinde belgeleri kaybolan veya Ankara 
Millî Kütüphanede bulunan Şer'î Sicillerde geçen vakıf adedi dikkate alındığında bu sayının ar
tacağı düşünülmelidir. 

Gerek Selçuklular, gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yani Medeni Kanundan önce; 
Vakfın kurulması için vakfeden, zamanın hakimi olan kadı huzuruna çıkar ve vakfettiği, inşa ettir
diği veya gelir getirmek üzere bağışladığı taşınır ya da taşınmaz mallarının yerini ve tarifini yaptık
tan sonra, vakfın işleyişini, esaslarını, görevlendirilecek personelin adedi ve görevlerini belirterek 
vakıf kurma isteğini bildirmekte, hakimin de vakfın uygunluğuna kanaat getirmesi halinde şahitler 
huzurunda düzenlenen belgeyi tasdik ederek vakfın kuruluşunu tamamlardı. Bu bilgileri içeren bel
geye ise "Vakfiye" denilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 27. 021 adet vakfiye bulunmakta olup, bunlardan en es
ki tanzim tarihli Vakıf belgesi, 1071 yılında Türkler Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya daha gelmeden 
önce, 29 Aralık 1048 (Evasıtı Receb 440 Hicri) tarihli Erzurum'un Pasin Nahiyesinin Yeğen Paşa 
Köyünden Uz Bey meşhurlarından, Kirman a'yanından (ileri gelenlerinden) ve İmam Muhammed 
Bakiri evladından Fahrü'lmeşayihin ve Kutbu'lârifın Seyyid Şerif Halil Divanı Vakfına ait belgedir. 
(Türkiye'de Vakıflar- VGMKasım 2000) 

Batı hukukunda vakıf, bir özel hukuk kurumu olarak kaldığı halde, Osmanlı İmparatorluğunda 
temel özellik ve niteliklerini yitirmeden bir kamu hukuku kurumu şeklinde, devlet kuruluşları için
de yer almıştır. Sultan Mahmut döneminde başlayan batılılaşma hareketi çerçevesinde sarayın kur
duğu vakıflar için bir merkezi örgüt oluşturulması yönüne gidilmiş, 14 Ekim 1826 tarihinde yayım
lanan Padişah buyruğu ile Evkafı Hümayun Nezareti kurulmuştur. 1839 yılında vakıflar idaresi 
tamamıyla bağımsız bir kuruluş haline çevrilmiş ve Evkaf Nazırı da Meclisi Vükelâ'ya (Bakanlar 
Kuruluna) alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra 2 Mayıs 1920 tarihinde "Büyük Millet Mec
lisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun" çıkartılarak 11 kişilik İcra Vekilleri Heyetine 
Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti de alınarak vakıf işleri bu Vekâlet tarafından yürütülmüştür. Şer'iyye ve 
Evkaf Vekaleti'nin 3 Mart 1924 gün ve 429 sayılı Yasa ile kaldırılmasıyla görevleri Başbakanlığa 
bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

1.1.2.1- Cumhuriyet Döneminde Vakıflar 
Medenî Kanunun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce, İslâm Osmanlı 

Hukukuna göre kurulmuş olan eski vakıfların, birdenbire Medenî Kanun hükümlerine tâbi kılınması 
uygun görülmemiştir. Medenî Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren Tatbikat Kanunu'nun 8'inci 
maddesinde "eski vakıflar için ayrı bir Tatbikat Kanunu çıkarılacağı'1'' belirtilmiştir. 5 Haziran 1935 
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tarihinde yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar Kanununun (Tatbikat Kanunu) 1 inci maddesine göre 
Medeni Kanundan önce kurulmuş bulunan vakıflar; yönetim biçimine göre, Mazbut, Mülhak, 
Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar olmak üzere üç kategoride toplanmıştır. 

Mazbut Vakıflar: Vakfı idare edenin soyu tükenip, 10 yıl idarecisiz kalması, kanunen veya 
fiilen hayrî hizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanan 
vakıflardır. Tüm iş ve işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu vakıflar her biri 
ayrı tüzel kişiliğe sahip olmakla beraber bir bütün halindeki tüzel kişiliğini Vakıflar Genel Müdür
lüğü temsil etmektedir. 

Mülhak Vakıflar: Vakıf senedinde yazılı şartlara göre vakfın evladından olan mütevellilerce 
idare edilmekte ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce de denetlenmektedir. 

Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar: Türk vatandaşı olan gayrimüslim cemaate mahsus 
vakıflar, bunlar tarafından seçilen kişi veya kurullarca yönetilmektedir. İlgili Makamlarla Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilmekte ve denetlenmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan günümüze intikal eden vakıfların sayısı birçok 
kurum ve kuruluşun elinde bulunan belgelerin tamamı bir araya toplanıp incelenemediğinden, kesin 
olarak bilinememektedir. 2004 yılı itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen maz
but vakıfların sayısı 5.400 civarındadır. Bağımsız tüzel kişiliklerini koruyan mülhak vakıf sayısı 
302, cemaat vakıfı sayısı ise 162 dir. 

Vakıf, bir özel hukuk tüzel kişisi olduğu için 4 Ekim 1926 da yürürlüğe giren Medeni Kanun 
içerisinde düzenlenmiş, ancak Kanunda "Tesis" adı altında yer almıştır. Esasen İsviçre Medeni 
Kanunu'ndaki Stiftung (fondation) terimi, "vakıf deyimini karşılamadığından "Tesis" terimi kul
lanılmıştır. Tesis deyimine yer verilmesinde, kimi yazarların ifade ettiği gibi; eski vakıflarla Medeni 
Kanuna göre kurulacak yeni vakıfların ve bu vakıf etrafında oluşmuş kavramların karışmaması ve 
net bir yaklaşımın ortaya çıkması amaçlanmış olabilir. 

Bir yandan "tesis" adı altında sunulan bu hükümlerle, dînî çağrışımlar yapan "Vakıf arasında 
güçlü bir ilişki kurulamamış ve çekingenlik duyulmuş olması, diğer yandan sermaye birikiminin 
yeterli seviyede olmayıp; İslâm Hukuku'nda olduğu gibi vakıf kurma işleminin ancak tek kurucu 
ile yapılabileceği kanaati, 1967 yılına kadar Medeni Kanuna göre kurulacak olan "Yeni Vakıf uy
gulamasının çok sınırlı olmasına yol açmıştır. 

Bütün Türkiye'de 1926 yılından 1967 yılma kadar 73 adet vakıf (tesis) kurulmuştur. 40 yıllık 
süre içinde vakıf kurumundan yeterince faydalanılamadığının görülmesi üzerine 1967 yılında 
yayımlanan 903 sayılı Kanunla Medeni Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle; "vakıf terimi 
Türk hukuk diline yeniden getirilerek vakıflarla ilgili pek çok düzenlemeye gidilmiş ve bazı şartlar
la vergi muafiyeti de tanınarak vakıf kuruluşu teşvik edilmiştir. 

Bu kanundan sonra vakıf uygulaması gelişmiş, özellikle 1980 yılından sonra derneklerle ilgili 
yaptırımların ağırlaştırılmasının da etkisiyle derneklerin vakfa dönüşmesi sonucunda vakıf sayısı 
hızla artmıştır. Bunların yanında 14.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 Sayılı Kanunla her il ve 
ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur. 

1.1.2.2- Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar ( Yeni Vakıflar) 
1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101'inci maddesinde; 

vakıf, "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriy-
le oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarr olarak tanımlanmıştır. 
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Aynı maddeye göre; bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan 
her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar da vakfedilebilmektedir. Bu tanımdan anlaşılacağı 
üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur; özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği 
amaçtır. Vakfa özgülenecek malvarlığı vakfın amacını gerçekleştirmeye yeterli olmalı, vakfın amaç 
veya devamını imkansız veya yararsız hale getirmemelidir. 

Vakıflar bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip olduklarından Türk Medeni Kanununun 48'inci mad
desinde belirtilen tüm hak ve yetkileri kullanabilmektedirler. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bunlar 
üzerinde yönetim yetkisi olmayıp, sadece vakıf senetlerine göre uygunluk denetim yetkisi bulun
maktadır. 

Türkiye'de özellikle son yıllarda görülen en büyük problem; isim olarak vakıf, nitelik olarak 
dernek şeklindeki kuruluşların çoğalmış olmasıdır. 

2004 yılı Ağustos ayı itibariyle Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyetini 
sürdüren 4524 adet vakıf, 1951 adet vakıf şubesi, 175 adet temsilcilik ve 44 adet irtibat bürosu 
bulunmaktadır. 

Vakıfların, amaç ve faaliyet alanlarına göre dağılımı ise şöyledir. 

Amacı Sayısı %_ 
Sosyal Yardım 1934 42 

Eğitim 1117 24 

Kültür 620 14 

Hayri 523 12 

Sağlık 258 6 

Diğer 72 2 

Toplam 4524 100 

Türk Medeni Kanununun 101 ila 117'inci maddeleri ile "Türk Medeni Kanunu Hükümlerine 
Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük" hükümleri çerçevesinde vakıflarla ilgili usul ve esaslar 
özetle şöyledir. 

1.1.2.2.1- Vakfın Kuruluş Şekli ve Tescili 

Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Vakıf yöneticilerinin TC. uyruğunda olmaları 
esastır. Ancak, vakfa ait eğitim, bilim, sanat, tıp ve sağlık kuruluşlarının yönetim organlarında salt 
çoğunluk oluşturmamak şartıyla yabancı uyrukluların da görev almalarına Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir. 

Vakıflar noterlikçe düzenlenen resmî senet veya vasiyet yoluyla kurulur. Ancak vakfın kurul
ması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir. Vakıf, 
yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. (TMK Md.102) 

Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
merkezî sicile kaydolunur ve Resmî Gazete ilan olunur. (TMK Md.104) 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bu tescil iş
lemine müdahale imkânı bulunmamaktadır. Sadece mahkeme tarafından verilen karar, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce Türk Medenî Kanunun 101'inci maddesi uyarınca, vakfın tesciline engel 
sebeplerin varlığı halinde temyiz imkânı mevcuttur. Çünkü Medeni Kanunun 101 'inci maddesine 
göre; Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, 
ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını destek
lemek amacıyla vakıf kurulamamaktadır. 

Dolayısıyla bir vakfın kuruluşunda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün herhangi bir hukukî ve idarî 
tasarrufu yoktur. 

Resmî senetle vakıf kurma işlemi temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, temsil yetkisinin 
noterlikçe düzenlenmiş bir belgeye dayanması ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve 
hakların belirlenmiş bulunması gereklidir. (TMK Md. 102) 

Vakıfların dağılması ya da kapatılması da, kurulmalarında olduğu gibi yine mahkeme kararıy
la mümkün olmaktadır. 

1.1.2.2.2- Vakıf Senedinin İçeriği 

Vakıf senedinde vakfın adının, amacının, bu amaca özgülenen mal ve hakların, vakfın örgüt
lenme ve yönetim şeklinin ile yerleşim yerinin gösterilmesi zorunludur. 

a) Vakfın adı; kanuna ahlaka adaba aykırı olmamalı ve vakfın amaçları ile uyumlu olmalıdır. 
Üçüncü kişileri vakfın amacı konusunda yanıltıcı ya da yanlış çağırışımlar uyandıracak isimler 
verilememekte ve her hangi bir kamu kurum ya da kuruluşunun ismi kullanılamaz. 

b) Vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir. 

c) Özgülenen mal ve haklar; kurucuya ait olmalı ve amacı en azından başlangıç itibari ile ger
çekleştirmeye yetmelidir. Özgülenen malvarlığı nakit ise paranın vakıf adına bir devlet bankasına 
bloke edilerek dekontunun tescil başvurusu yapılan mahkemeye ibrazı, taşınmaz ya da taşınır bir 
malvarlığı ise değer tespitinin mahkemece yaptınlması ve ilgili sicillerine (tapu sicili, trafik sicili 
gibi) vakıf adına tescili sağlanmalıdır. 

d) Vakfın yerleşim yeri; vakfın faaliyetlerini yürüttüğü merkezin bulunduğu yerdir. Vakıf 
senedinde gösterilecek adresin açık olarak ayrıntılı şekilde yazılması zorunludur. 

Vakfın kurulması ile özgülenen mal ve haklar vakıf tüzel kişiliğine geçmektedir. (TMK Md. 105) 

1.1.2.2.3- Vakfın Organları 

Vakfın bir yönetim organı olması zorunludur. Vakfın işleyişinin kolaylaşması açısından, 
amacının kapsamına ve faaliyetlerine uygun olarak mütevelli heyeti, yönetim organı ve bir denetim 
birimi olması uygun olur. 

Bu sayılan organlar dışında onur kurulu, araştırma kurulu, çalışma kurulu gibi vakfın yönetimi 
ile ilgili olmayan kurulların vakıf organları arasında gösterilmemesi gerekir. 

Vakfın organlarının kaç kişiden oluşacağı, toplantı ve karar yeter sayılarının senet metninde 
gösterilmesi, organlann görev ve yetki sınırlarının yeterince belirtilmesi halinde, vakfın işleyişinde 
sıkıntıya düşülmesinin önüne geçilmiş olur. 
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1.1.2.2.4- Vakfın Kuruluşundan Sonra Yapılması Gereken İşlemler 

4.5.1990 gün ve 20508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, vakıfların idare organlarında 
görev alanlar Vakıflar Genel Müdürlüğüne mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Mal Bildirim 
Beyannamelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri ile Komisyon Üyeliklerine seçilme, 
atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, görevin sona ermesi halinde ise ayrılma 
tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi gerekmektedir. 

Bütün vakıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile olan her türlü işlemlerinde önce bağlı bulun
dukları Vakıflar Bölge Müdürlüğü kanalı ile yazışma yapmaları gerekmekte olup, vakıflar tarafın
dan doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılacak yazışmalar işleme konulmamaktadır. 

Vakıfların; gayrimenkul alım, satım ve kat mülkiyeti esasına göre inşaat yaptırmaları işlemleri 
için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 177'nci 
maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına izin verilen
ler dışında kalan vakıflar, bilanço esasına göre defter tutabilmektedirler. Vakıflar Genel Müdür
lüğünce yapıları gereği bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya gerek görülmeyenlerin 
işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına izin verilebilir. Ancak; yeni kurulan vakıflar, tescili 
izleyen en geç bir yıl içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak teftişe kadar işletme hesabı 
esasına göre defter tutabilirler. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların bilanço 
esasına göre defter tutmaları zorunludur. 

Ayrıca, vakıflar çeşitli tarihlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Medeni 
Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hak
kındaki Tebliğlere uymaları zorunludur. 

1.1.2.2.5- Vakıfların Uluslararası İlişkileri 

Vakıfların uluslararası faaliyetleri, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4963 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 3'de düzen
lenmiştir. Buna göre; 

Türkiye'de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında 
yarar görülen hallerde, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniy
le yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilirler. 

Türkiye'de kurulan vakıfların, vakıf senedinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışında şube açması ile yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf 
veya kuruluşlarla işbirliği yapması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakan
lığının iznine bağlıdır. 

Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen 
hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakan
lığının izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler, temsilcilik kurabilirler, şube açabilirler, üst 
kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler veya kurulmuş vakıflarla işbirliği 
yapabilirler. Bu vakıflar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uy
gulanan mevzuata tâbidir, "denilmektedir. 
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1.1.3- Kamu Vakıfları 
"Kamu Vakfı" deyimi, ne Türk Medeni Kanununda ne da vakıflarla ilgili diğer kanunlarda yer 

almaktadır. Bu sebeple kamu vakıflarının bir tanımı yapılmamıştır. Ancak son zamanlarda; kamu 
kurum ve kuruluşları bünyelerinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla bir şekilde ilişkilerini 
sürdüren vakıflar, toplumun çeşitli kesimlerince kısaca "kamu vakfı" olarak anılmaya başlanmıştır. 
Nitekim 22.1.2004 tarih ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İliş
kilerine Dair Kanunun 1 'inci maddesinde; kamu vakfı yerine, "kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu 
hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan vakıflar " tabiri kullanılmıştır. 

1.1.3.1- Kamu Vakıflarının Ortaya Çıkışı 
Zaman içerisinde vakıf sayısındaki hızlı artışla birlikte, vakıf temelindeki fedakarlık ve yar

dımlaşma duygusunun zayıflaması, yine vakfın özünü teşkil eden "almak değil vermek" düşün
cesinin zamanla yer değiştirmesi sonucu geleneksel vakıf anlayışından uzaklaşılmasına yol açılmış, 
vakıflaşan derneklerin etkisiyle de vakıflar bağış toplama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Türk idari yapısının katı merkeziyetçi özelliğinden kaynaklanan sınırlamalardan kurtulmak, kamu 
hizmetlerini yeterli yaygın ve kaliteli olarak topluma sunabilmek, bu nedenle ihtiyaç duyulan ödenek 
sorununu aşabilmek ve kolay harcama yapabilme imkanına kavuşabilmek, böylelikle kısıtlı bütçe im
kanları ile yapamadıktan kamu hizmetlerini daha kaliteli olarak topluma sunmayı hedef edinen bürok
ratlar, bulundukları kamu kurumunu desteklemek amacıyla vakıf kurmaya yönelmişlerdir. 

Kamu kurumları bünyesinde öncelikle temel kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli 
kaynak sorununu çözmek üzere kurulan bu vakıflar, başta elde ettikleri kaynaklan kurum ihtiyaç
ları doğrultusunda kullanmaya, hizmet satın almaya başlamışlar, kurumda yeni personel istihdamı 
yanında, verimliliği artırmak için mevcut kurum personeline yönelik harcamalarda kullanmışlardır. 
Ancak, zamanla hizmet vakıflarının büyük gelişmeler göstererek yüksek meblağlı mal varlıklarına 
ulaşmaları üzerine Türk Ticaret Kanununun 468'inci maddesi ile Sosyal Sigortalar Kanununun 
Geçici 20'nci maddesine göre kurulan vakıfların etkisiyle, destekleme vakıflan yanında her kurum 
içerisinde "Personel Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları" da kurulmaya başlanmış ve bu vakıflar 
hızla yaygınlaşmıştır. 

Bakanlıklar, belediyeler, valilikler, üniversiteler, hastaneler, özel idareler, meslek odaları, bir
likler, bankalar, eğitim kurumlan ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan vakıfların 
sayıları gelişmelere paralel olarak biri diğerini taklit etmek suretiyle hızla artmış, bu vakıfların idare 
organları, çoğu zaman kurum içindeki belli makamlarda bulunan bürokratlann katılımıyla oluş
turulmuş, vakıf başkanlığı ise genellikle kurumun en üst yöneticisine bırakılmıştır. Bu şekilde üst 
yönetimin değişmesi ile vakıf yöneticilerinin de değişmesi temin edilerek kurum ile vakıf arasında 
uyum sağlanmak istenmiştir. Ancak, kimi vakıfların yönetimi kaydı hayat şartıyla belli isimlere 
bırakıldığından, bu isimlerin, kurumun üst yöneticiliğinden ayrılmasından sonra da vakıf 
yöneticiliğine devam etmesi neticesinde vakıf ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun yeni idarecileri 
arasında sorun yaşanmaya başlanmış, bu durumun şikayetlere konu olması sonucu bir yandan vakıf 
ve ilgili kamu kurumu arasında hizmeti aksatacak derecede sürekli ihtilaflar ortaya çıkmış, diğer 
yandan Devletin üst makamları ile denetim makamları sürekli meşgul edilmiştir. 

Zaman içerisinde sayıları hızla artan vakıflar kamu gücünü de kullanarak kurumun hizmet sun
duğu vatandaştan alınan zorunlu bağışlar ile büyük mal varlıklarına sahip olmuşlardır. Bu vakıfların 
yöneticileri, tasarruflarında bulundurdukları kaynaklann denetiminden kaçınmak için vakıf kaynak-
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lan ile vakıf bünyesinden ayrı, hukuki kişiliği bulunan şirketler kurma yoluna gitmişlerdir. Böy
lelikle, bu vakıflar tarafından ticari faaliyette bulunulmaya başlanmış ve artan ticari faaliyet çer
çevesinde kâr ön plana çıkarken temel kamu hizmetlerinin daha iyi yapılabilmesi amacı ikinci plan
da kalmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulu bulunan vakıfların gelişerek büyük 
kaynaklan kontrol eder konuma gelmelerine rağmen, bu vakıflarda demokratik, şeffaf ve katılımcı 
bir yönetim ile yönetimden bağımsız iç denetim organlarının bulunmaması nedeniyle vakfın sahip 
olduğu kaynaklar zamanla amaç dışı kullanımlara ve suiistimallere açık hale gelmiştir. 
Yöneticilerin hassasiyetlerine göre harcama ve hizmet öncelikleri farklılaşmış, kimi zaman ilgili ol
dukları kurumlara ait kamu hizmetlerinin daha iyi gerçekleştirilebilmesi amacından sapılarak lüks 
ve marjinal ihtiyaçlar karşılanmaya başlanmıştır. 

Bağımsız denetim organları bulunmamasından dolayı etkin iç denetimin söz konusu olmadığı 
bu vakıflar, yasaların verdiği yetkiye dayanarak kendilerini denetleme yetkisine sahip bulunan Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün denetiminden kaçınmak amacıyla yukarıda değinildiği üzere vakıf kaynak
lan ile şirketler kurma yoluna gitmişler, vakıf yöneticileri bizzat yada atadıkları yöneticiler vasıtası 
ile önemli miktarlara ulaşan kaynakları kontrol etmeye başlamışlardır. Kamu kurum ve kuruluşlan; 
temizlik, taşıma, bakım- onarım gibi çeşitli ihtiyaçlarını bu vakıfların işletme ve şirketlerinden temin 
ederek onların daha da güçlenmesine imkan tanımışlardır. Gerek vakıflar, gerekse vakıf işletmeleri 
devlet gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve harcanmasında izlenmesi gereken kanuni usul ve 
esaslara tabi olmadığından, kurum idarecileri, harcamalarını bu yolla rahatlıkla gerçekleştirmişlerdir. 
Bu arada vakıflarla, bunlara bağlı işletme ve şirketlerin devlete ait bina, araç ve gereçleri ücretsiz 
veya sembolik ücretlerle kullanmalan ticari hayatta haksız rekabete yol açmıştır. 

1.1.3.2- Kamu Vakıflarının Türleri 
Kamu vakıfları, amaçları ve kuruluş şekillerine göre; Personele Yardım Vakıfları, Kamu 

Kurumunu Destekleme Vakıfları, Karma Vakıflar ve Yasa ile Kurulan Vakıflar olmak üzere dört 
gruba ayrılmaktadır. 

1.1.3.2.1- Personele Yardım Vakıfları 
Kurum personelinin kendi arasında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurdukları mües

seselerin gerçekte birer vakıf olmadığı, bu müesseselerin yardımlaşma ve dayanışma sandıkları ol
dukları açıktır. Ancak, vakıfların kuruluş, işleyiş ve tasfiyelerinin yasal güvenceye sahip olması, 
vakıf isminin kamu oyunda genel kabul görmesi ve benzeri nedenler sandık olarak örgütlenmesi 
gereken yapıların vakıf olarak örgütlenmelerine neden olmuştur. Ancak doğrudan yada dolaylı 
olarak üyelerinin bağlı olduğu kurumun olanaklarından yararlanmayan, gelirleri yalnızca üyelerinin 
aidatlarından, gelirlerinin nemalandırılmasından ve zorunlu olmayan bağışlardan oluşan personel 
vakıflarının kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulu vakıflar arasında sayılmamaları 
gerekmektedir. Bununla birlikte bu vakıfların vakıf anlayışıyla bağdaşmadığı da açıktır. 

1.1.3.2.2 - Kamu Kurumunu Destekleme Vakıfları 
Kamu kurumlarını desteklemek amacıyla kurulan vakıflar genelde, bünyesinde kurulu olduğu 

kamu kurumunun bütçesine giren yada girmesi gereken bir kaynak yanında kurumun faaliyet 
alanına göre bazı işlerden de gelir elde etmektedirler. Bunu yaparken çoğunlukla kamu kurumunun 
nüfuzundan yararlandıkları açık ve kesindir. Kaynaklarını kamu kurumlarının nüfuzlarından yarar
lanmak suretiyle elde eden bu vakıflar için söylenen, bağış esprisine tamamen zıt olan "zorunlu 
bağış" ve "haraç" kavramı oldukça isabetli ve yerinde kavramlardır. Bu vakıflarca bir takım yön
temler kullanılarak genelde kamu hizmeti sunulan vatandaşlardan bir nevi hizmet karşılığı talep 
edilen bu paralar, normalde kamu kurumlarının alması gereken kaynaklardır. 
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1.1.3.2.3- Karma Vakıflar 
Hem kamu kurumunu desteklemek hem de kurum personeline yardım etmek üzere kurulmuş 

vakıflardır. Bu tür vakıflarda kamu kurumunu desteklemeye yönelik amaçlar, personele çıkar sağ
lamaya yönelik amaçları kamufle etmek için kullanılmakta, kuruma yönelik amaçlar öne çıkarılır
ken kurum olanaklarından olabildiğince yararlanılmakta, toplanan kaynaklar ise ağırlıklı olarak per
sonel için kullanılmaktadır. Üye olan personelin vakfa katkısı ile kurum olanakları kullanılmak 
suretiyle gelen katkılar karşılaştırıldığında bu durum açık ve net olarak ortaya çıkmaktadır. 

1.1.3.2.4 - Yasa ile Kurulan Vakıflar 
Vakıflar, Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere göre kurulmasına karşı bazı gereksinim

ler nedeniyle özel yasalara dayanılarak da vakıflar kurulmuştur. Bu şekilde yasa ile kurulan vakıf
lar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfıdır. 

1.1.3.2.4.1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
14.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu oluşturulurken, bu fona bağlı olarak 
faaliyetlerde bulunmak üzere her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurul
muştur. Bu vakıfların kuruluş amacı, Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nda top
lanan kaynağın ülke genelinde muhtaç kişilere "... nakdi ve ayni olarak dağıtmak,...." ve "... kanun 
amacına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak,..." olarak belirlenmiştir. Bu vakıflar, sosyal yar
dımlaşma ve dayanışmayı özendirmek amacıyla oluşturulan fonda biriken kaynakların dağıtım or
ganı olarak görev yapmaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gerçekte özel hukuk tüzel kişisi olmasına karşın, 
tamamen kamu kaynaklarını kullanması ve yönetiminin kamu görevlilerinden oluşturulması, 
kamusal hizmetleri üstlenmesi ve yasayla kurulması nedeniyle Osmanlı dönemindeki gayri sahih 
vakıflara benzemektedirler. 

1.1.3.2.4.2- Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Vakıf, 25 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe giren, 3388 sayılı yasayla "... Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hak
ları, alacak ve borçları..." birleştirilerek kurulmuş ve vakfın amacı, "... Milli harp sanayiimizin geliş
tirilmesi yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiy
le Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak..." olarak belirlenmiştir. 

Kanun ile askeri amaçlı üç vakfın tüzel kişiliklerine son verilmiş, bu vakıfların aktif ve pasif
leri birleştirilerek yeni bir vakıf kurulmuştur. Özel bir kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerini yürütmekle beraber, özel 
kanunla getirilen hükümlere de uymakta bu özelliği nedeniyle de "özel hukuk tüzel kişiliği" yoğun 
tartışmalara neden olmaktadır. 

1.1.3.2.4.3- Türk Ticaret Kanununun 468 inci Maddesi ile Sosyal Sigortalar Kanununun 
Geçici 20' nci Maddesine Göre Kurulan Vakıflar 

a) Çalıştırılanlara ve işçilere bazı ekonomik çıkarlar sağlamak, emeklilik, ölüm, evlenme, 
doğum, hastalık, iş göremezlik ve kazalarda yardım etmek gibi konularda yararlı olmak üzere 
kurulan vakıflar "Çalışanlara ve İşçilerin Yardım Vakfı" olarak adlandırılmaktadır. Bu vakıflarda, 
çalıştırılanlar ve işçilerin yanında bu kişilerin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu 
vakıf olanaklarından yararlanabilmektedir. 
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Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları amaçları açısından çok özel vakıflardır. Bu vakıf
lardan sadece vakıf üyeleri ve yakınları yararlanabilmektedir. Bu ise temelinde "kamu yaran" 
bulunan vakıflar için önemli aykırılık oluşturmakta ve bu vakıflara özel bir nitelik katmaktadır. 
Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının genelde yeterli malvarlığı da yoktur. Gelirleri şirketin 
yardım ve iyilikte bulunma fonksiyonunu karşılamak amacıyla, her yıl düzenli olarak aktardığı 
tutarlar ile işçilerden alınan paylardan oluşmaktadır. 

Bu vakıflar işverenin, işçi ve çalıştırılanlara, iş sözleşmelerinin çerçevesini aşan, daha çok top
lumsal nitelikteki bazı ekonomik çıkarları sağlaması gerektiği kanısına dayanmaktadır. İşçi ve 
ailesinin elem verici ve ekonomik gücünü aşan olaylara karşı korunması amacıyla kurulan bu vakıf
lar, yararlananlara bir takım kolaylıklar ve güvenceler sağlamaktadır. 

Çalıştırılanlara ve İşçilere yardım vakıfları, 1 Ocak 1957'de yürürlüğe giren Türk Ticaret 
Kanununun; "Esas mukavelede şirketin müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sair yardım 
teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla akçe ayrılması derpiş olunabilir... " şeklindeki 468'inci 
maddesine dayanılarak kurulmakta ve Türk Medeni Kanunu'nun 101 ila 117'nci maddelerine göre 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

b) Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20'nci maddesine göre, bankalar, sigorta ve reasürans 
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar yada bunların oluşturdukları birlik personelinin 
sakatlık, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere daha önceden Türk Ticaret Kanunun 468'in
ci maddesi kapsamında kurulan vakıflara sosyal sigorta vakıfları denilmektedir. Sosyal sigorta 
vakıfları kısaca "sandık vakıfları", "vakıf sigorta örgütleri" veya "sandıklar" olarak da adlandırıl
maktadır. Özel sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki bu vakıflar, Türk Medeni Kanunu ile Türk 
Ticaret Kanununun 468'nci maddesi yanında, Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesi 
hükümlerine de bağlıdır. 

1.1.3.3- Kamu Vakıflarının Kurumlara Göre Dağılımı 
Komisyon çalışmalarımız sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğünden temin edilen belgelerden 

Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu veya kamu kurumunu ya da per
sonelini destekleyen 608 adet kamu vakfı ile 3294 sayılı Kanunla her il ve ilçede kurulmuş 931 adet 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunduğu öğrenilmiş olup Sosyal Yardımlaşma Vakıfları 
dışındakilerin, kurumlara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. (Ek: 1) 

KAMU VAKIFLARI 
TBMM Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 1 
Başbakanlık Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 72 
Adalet Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 6 
Bayındırlık Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar. : 3 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanlığı Bünyesindeki Vakıflar : 4 
Çevre ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 86 
Dışişleri Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 1 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bünyesindeki Vakıflar : 7 
İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 68 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 9 
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Maliye Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 6 
Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 86 
Milli Savunma Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 11 
Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 38 
Sanayi ve Tic. Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 7 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bünyesindeki Vakıflar : 13 
Ulaştırma Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 6 
YÖK'e Bağlı Üniversiteler Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 137 
Belediyeler Bünyesinde Kurulan Vakıflar : 47 
TOPLAM : 608 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları : 931 
GENEL TOPLAM : 1539 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yukarıdaki listelerde yer alan 608 Kamu 
Vakfından 219 adedinin sadece kamu kurumunu, 110 adedinin sadece kamu kurumundaki personeli, 
199 adedinin ise hem kamu kurumunu hem de o kurumdaki personeli desteklemek amacıyla kurul
duğu anlaşılmıştır. 

1.1.4- Vakıflar Mevzuatı ve İlgili Kamu Kuruluşları 
Kamu Vakıfları, hangi amaçla kurulmuş olursa olsun kuruluş, tescil, yönetim, çalışma usul ve 

esasları bakımından Türk Medeni Kanununun 101 ila 117'inci maddeler ile Türk Medeni Kanununa 
Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümlerine tabidirler. 

Raporun "1.1.2.2- Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar (Yeni Vakıflar)" bölümünde 
vakıfların tabi olduğu usul ve esaslar genel olarak belirtilmiştir. 

Bu bölümde ise kanunun ilgili maddelerine yer verilecektir. 
Tanım 
MADDE 101.- Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve haklan belirli ve sürekli bir 

amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. 
Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya 

ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. 
Vakıflarda üyelik olmaz. 
Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ah

lâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını destek
lemek amacıyla vakıf kurulamaz. 

Kuruluş şekli 
MADDE 102. - Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, 

yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlik

çe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve 
hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır. 
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Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı 
tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya da 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce res'en yapılır. 

Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır. 

Temyiz ve iptal 
MADDE 103.- Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuran 

veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü veya ilgililer, vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı 
hâlinde iptal davası açabilirler. 

Tescil ve ilân 

MADDE 104.- Tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan 
sicile tescil edilir; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile kaydolunur. 

Tescil kararı, başka bir mahkemece verilmiş ise, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın yer
leşim yeri mahkemesine gönderilir. 

Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkezî 
sicile kaydolunan vakıf Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Tescil ve ilân tüzük hükümlerine göre yapılır. 

Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 
MADDE 105.- Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa 

geçer. 

Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini 
tapu idaresine bildirir. 

Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın miras bırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen 
mal ve haklarla sınırlıdır. 

Vakıf senedi 
MADDE 106.- Vakıf senedinde vakfın adı, amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın 

örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir. 

Vakfın örgütü 

MADDE 109.- Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedin
de gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. 

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı 

MADDE 110.- Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının yöneticileri, yararlananlara, vak
fın örgütü, işleyişi ve malî durumu hakkında gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler. 

Vakfa ödenti veren çalıştırılanlar ve işçiler en az yapmış oldukları ödeme oranında yönetime 
katılırlar ve temsilcilerini olabildiğince kendi aralarından seçerler. 

Vakfın malvarlığının çalıştırılanların ve işçilerin yapacakları ödemelerle sağlanacak 
bölümünün işverene karşı vakfın bir alacağından ibaret olması, ancak bu alacak için yeterli güven
ce sağlanmış olmasına bağlıdır. 
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Yararlananların, vakfın edimlerinin yerine getirilmesini dava yoluyla işleyebilmeleri, ödenti ver
miş olmalarına veya vakfı düzenleyen hükümlerin kendilerine bu hakkı tanımış bulunmasına bağlıdır. 

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarında yararlananların yönetime katılmaları ve vakıf
tan yararlanma koşulları ile ilgili hükümlerde yapılacak değişiklikler, vakıf senedine göre buna yet
kili organın istemi üzerine, denetim makamının yazılı görüşü alındıktan sonra yerleşim yeri mah
kemesince karara bağlanır. 

Denetim 
MADDE 111.- Vakıfların, vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmedikleri, vakıf 

mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak har
cayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve üst kuruluşlarınca denetlenir. Vakıfların üst 
kuruluşlarınca denetimi özel kanun hükümlerine tabidir. 

Denetimin nasıl yapılacağı, sonuçları ve bu Kanuna göre kurulmuş olsun veya olmasın bütün 
vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri denetim giderlerine katılma payı, vakfın safî 
gelirinin yüzde beşini geçmemek üzere tüzükle belirlenir. 

Yönetimin değiştirilmesi 
MADDE 112.- Haklı sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim 

makamının istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü, yönetimini ve 
işleyişini değiştirebilir. 

Mahkeme, denetim makamının başvurusu üzerine, tüzükte gösterilen sebeplerle duruşma 
yaparak yöneticileri görevden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini seçebilir. 

Amacın ve malların değiştirilmesi 
MADDE 113.- Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı amaca 

bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise mahkeme, vakfın yönetim 
organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın 
amacını değiştirebilir. 

Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların ve yükümlülük
lerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır. 

Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya paraya çevril
mesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının baş
vurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli değişikliğe izin verebilir. 

Faaliyetten geçici alıkoyma 
MADDE 115.- İçişleri Bakanlığı, Anayasada öngörülen hâllerde ve belirlenen usullere uygun 

olarak, denetim makamının da görüşünü almak suretiyle mahkemece bir karar verilinceye kadar 
vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur. Hâkim başvuruyu gecik
meksizin karara bağlar. 

Vakfın sona ermesi 
MADDE 116.- Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak 

bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir. 
Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı son

radan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının 
ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır. 
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1.2- DERNEKLER 
1.2.1- Derneğin Tanımı 
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununda dernek; "Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin 

kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını 
sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır" şeklin
de tanımlanmıştır. 

Dernek; birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlı kişilerin yardımseverlik ve korumacı bir anlayışla, 
kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, gönüllü olarak bir araya 
gelerek, dayanışma içinde hareket etmek için oluşturdukları kurumsal yapıdır. Başka bir tanıma 
göre dernek, gerçek veya hükmi şahısların ortak düşünce, ortak bakış, ortak talep, ortak duyarlılık, 
vb. temelinde bir araya gelerek, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle, devletin 
hukuki, idari, üretici ve kültürel organlarının dışındaki alanda meydana getirdikleri oluşumdur. 

Sivil toplum örgütleri, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de, genellikle toplumun en dinamik, 
değişime öncülük eden ve halk kitlelerinin duyarlılıklarını dile getiren, toplumsal etkileme gücü 
yüksek kuruluşlardır. 

Ülkemizde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları içerisinde en büyük kitleyi dernekler 
oluşturmaktadır. 

Dernekler, toplumsal hayatın bütün alanlarıyla ilişkili olarak çeşitli konularda faaliyet göster
mektedirler. Bunlar arasında; yoksullara yardım, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sosyal hizmet
ler, spor, çevre ve ekoloji, sosyal refah, temel hak ve özgürlüklerin ve insan haklarının korunması 
ve güçlendirilmesi, hemşehrilerin irtibatlarının geliştirilmesi ve dayanışması, kültürel değerlerin 
teşviki, mesleki ve profesyonel grupların bir araya getirilmesi, kültür merkezleri, ibadethaneler, 
okullar, sağlık tesislerinin kurulması ve benzeri amaçlar sayılabilmektedir. 

Artık her şeyi devletten beklemeyen, birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlı, yardımsever ve gönül
lü girişimciler, dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket ederek, temsil ettikleri farklı çıkarlar, ilgi 
alanları ve hedefler için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde örgütlenmektedirler. Böylelikle, gönül
lülerin çabaları sonucunda çok sayıda vatandaşın bağışlarıyla toplanan fonlar toplumun ihtiyaç 
duyan diğer kesimlerine aktarılarak çok önemli bir sosyal hizmet gerçekleştirilmiş olmaktadır. Böy
lelikle, merkezi idarenin yapamadığı veya etkisiz kaldığı durumlarda, kamu hizmetlerinin destek
lenmesinin yanısıra, toplumsal hizmetler ve altyapı hizmetlerine de dernekler el atmıştır. 

Türkiye'de derneklerin rolünün giderek arttığı izlenmektedir. Dernekler aracılığıyla sağlanan 
toplumsal dayanışma geleneği, toplumda önemli bir boşluğu doldurmakta, sosyal dayanışma ger
çekleştirmekte ve toplumsal barışa büyük katkı sağlamakta olduğu gibi, kaynakları bir araya 
getirerek toplumun belirli bir bölümü arasında yeniden dağıtmak suretiyle sosyal ekonominin doğ
masına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye de önemli katkıda bulunmaktadırlar. 

1.2.2- Derneklerin Tarihçesi 
Dernekler, vakıflar, birlikler, siyasi partiler, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri, sen

dikalar, kooperatifler ve benzeri özel hukuk tüzel kişilikleri ile farklı platform ve yurttaş girişim
leri geniş bir bakış açısı ile sivil toplum kuruluşları kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, der
nek, vakıf ve benzeri tüzel kişilikler sivil toplum kuruluşlarının belirgin özellikleri itibarıyla birebir 
örtüşmektedirler. 
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Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayatın bütün alanlarıyla ilişkisinin tarihi, Türkiye için 
çok karmaşık ve uzun bir süreç olmuştur. Türkiye'de sivil toplum, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
kuruluş yıllarına kadar uzanan ve neredeyse 700 yılı kapsayan bir süreçtir. Osmanlı imparatorluğun-
daki esnaf locaları, ahiler, tarikatlar, vakıflar, dernekler, kırsal alanda örgütlenmiş köy meclisleri, 
sivil toplum yapılarına verilebilecek örneklerdir. Bu oluşumların temelinde hayır işleme ve insan 
kişiliğinin olgunlaştırılması amacı vardır. Osmanlı'da sivil toplum, Batı'daki gibi devlet karşısında 
ve devletin gücünü toplum lehine sınırlamaya çalışan unsurlar olmamıştır. 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, kimi toplumsal hizmetler gönüllü kuruluşlarca yapıla 
gelmiştir. Türkiye'de bugünkü eğitim ve sağlıktan sorumlu devlet kuruluşlarının temelleri, Osman
lı döneminde kurulan sivil toplum kuruluşlarına dek uzanır. Anadolu nüfusunun kozmopolit yapısı, 
din ve etnik kimlik çeşitliliği, merkezi idareyi, seçilmiş ve atanmış yerel idarecileri, vakıfların ve 
demeklerin kurulması için geniş çaplı teşvikler vermeye yönlendirmiştir. 

Ülkemizde demek kurma özgürlüğü değişik aşamalardan geçmiştir. 
Tarihimizdeki ilk demek, 1856 yılında Padişahın izniyle faaliyete başlayan "Cemiyeti İlmiyeyi 

Osmaniye"dir. Osmanlı İmparatorluğunda "Hilaliahmer Cemiyeti" ve "Cemiyeti Tedrisiyei İs-
lamiye" gibi kurulmuş demekler bulunmasına rağmen 2. Meşrutiyete kadar demekler hukuku 
düzenlenmemiştir. 1909 yılında Anayasada yapılan değişiklikle; kanun hükümlerine uymak kaydıy
la bütün Osmanlıların demek kurma ve toplanma hakkına sahip olduğu belirtilerek, demek kurma 
hakkı temel hak olarak Anayasada yerini almıştır. Bu tarihten sonra ülkemizin içinde bulunduğu 
şartlar muvacehesinde çok çeşitli konularda demekler kurulmuş olup, işgal kuvvetlerine karşı 
mücadele için kurulan " Müdafaai Hukuk Cemiyetleri" ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunda 
ve Türkiye Cumhuriyetinin kumlusunda çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Cumhuriyet tarihimiz
de demeklerin gelişerek toplumsal ve siyasal yaşam üzerinde önemli etkiler oluşturmaları nedeniy
le bu etkilerden, siyasal iktidarlar tarafından zaman zaman rahatsızlık duyulmuş olup özellikle 1938 
yılında çıkartılmış olan 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ile 1938- 1946 tarihleri arasında demekler 
üzerinde otoriter sistem getirilmiştir. 5.6.1946 tarih ve 4919 sayılı Cemiyetler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun ile 3512 sayılı Cemiyetler Kanununda demek özgürlüğü 
ve kuruluş serbestiyetini genişleten önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Türkiye'de 1950'li yılların başından itibaren sivil toplum kuruluşları canlanmaya başlamıştır. 
9.7.1961 Anayasası ile geniş bir dernek özgürlüğü anlayışı getirilmiş ancak, 12 Mart 1971 

muhtırasından sonra yapılan Anayasa değişikliği ile demek kurma, demeklerin faaliyetten alıkonul
ması ve kapatılmasına ilişkin hükümler Anayasa'da ayrıntılı olarak yer almış ve bu şekilde demek
ler tekrar disiplin altına alınmaya çalışılmıştır. 

12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasının ardından ül
kede ilan edilen sıkıyönetim neticesinde, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3/g 
maddesi hükmüne dayanılarak demeklerin kuruluşları izne bağlanmış ve kumlu demeklerden çok 
azına faaliyet izni verilerek diğerlerinin faaliyetleri durdurulmuştur. 

12 Eylül 1980 öncesinde demeklerin, amaç ve çalışma konuları dışına çıkarak, özellikle 
siyasal, ayrılıkçı ve ideolojik sapmalarda bulunmuş olmaları nedeniyle, yönetimi, gerekli önlem
leri alma zorunluluğuna yöneltmiş ve bir tepki yasası olarak 6.10. 1983 tarih ve 2908 sayılı Der
nekler Kanunu yürürlüğe konulmuş olup bu kanun demekler açısından oldukça katı hükümler getir
miştir. Demekler Kanununda, demeklerin kumlusu, örgütlenmeleri ve faaliyetleri ile ilgili usul ve 
esaslar ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, mevzuatın öngördüğü usul ve esaslara uyul
maması durumunda da idari ve adli olarak ağır cezai müeyyideler getirilmiştir. 
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Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının üçte ikisi son 15 yıl içerisinde kurulmuştur. Tür
kiye'de kurulması en kolay olan sivil toplum çatılarının başında dernek gelmektedir. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan bir araştırmada 2001 yılı itibariyle ülkemiz
de kurulan dernek sayısı 155.000 dir. Son on yılda kurulan dernek sayısı ise 55.000 olup yılda or
talama kurulan dernek sayısı ise 5.000 dir. Ancak bu 155.000 derneğin 76.000 i yani yarısının kapan
dığı saptanmıştır. Kapanan bu derneklerin % 22 si dernek üyelerinin iradesi ile, geri kalanı ise mah
keme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş ya da kendiliğinden genel kurul kararıyla feshedilmiştir. 

1.2.3- Derneklerin Kuruluş Şekli ve Derneklerle İlgili Diğer İşlemler 
Dernek Kurma Hakkı 
Anayasada tanımlanmış olan temel hak ve hürriyetler arasında; "Herkes, önceden izin almak

sızın dernek kurma ve bunlara üye olma yada üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir." hükmüne de 
yer verilmiştir (T.C. Anayasası Md.33). 

Fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişiler ile tüzel kişiler, önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak; 
1. Türk Silâhlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında 

dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri sürekli olarak, 

2. a) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçların birinden mahkûm 
olanlar, 

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sır
larını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle 
mahkûm olanlar, 

c) Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318 inci maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkûm 
olanlar, 

İki yıl süre ile, 
3. Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış 

faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri 
kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar (D/K Md. 4). 

Kurulması Yasak Olan Dernekler 
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri ile 174 üncü maddesinde belirtilen İnkılap 

Kanunlarının korunması hükümlerine, milli güvenliğe ve kamu düzenine, genel sağlık ve genel ah
laka aykırı olarak; Türkiye Cumhuriyetinde ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı veya bunlara 
dayanarak azınlık yaratmak ve Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Devlet yapısını bozmak; Atatürk'ün 
kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek ya da başkalarının 
hürriyetlerini kısıtlamak amacıyla dernek kurulamaz. (DK Md.5) 

Derneklerin Kuruluş İşlemi ve Tüzel Kişilik Kazanması 
Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki 

amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 
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Kuruluş bildirisinde, kurulacak demeğin adı, ikametgah adresi, kurucuların adı soyadı, doğum 
yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, tabiiyeti ile ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirimin bütün 
kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye kumcuların nüfus cüzdanı örneklerinin, adli sicil bel
gelerinin ve kumcuların ayrı ayrı düzenledikleri demek kumcusu olabilme şartlarını taşıdıklarını 
belirten imzalı beyannameler ile kumcular tarafından imzalanmış demek tüzüğünün dört adedinin 
eklenmesi zomnludur. 

Demek organlarının oluşmasına kadar, demek işlerini yürütmeye ve demeği temsil etmeye yet
kili geçici yönetim kumlu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma ve tebligatı 
almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı ve adresleri de belirtilir. (D K Md. 9) 

Demek kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu ile tüzüğü valilikçe otuz gün içinde incelen
mektedir. Kumluş bildirisinde, tüzükte ve kumcuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya 
noksanlık tespit edildiği taktirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kumlundan yazı ile istenir. 

Kumluş bildirisinde ve tüzükte Kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ve Kanuna aykırılık 
veya noksanlıklar belirtilen süre içinde giderilmiş bulunursa, kumluş bildirisini ve tüzüğü inceleyen 
makam tarafından keyfiyet demeğe yazıyla bildirilir.(D.K.Md.lO) 

Kanuna aykırılık ve noksanlık bulunmadığı ve tüzüğün onaylandığı hususunda demeğe 
yapılan bildirimden itibaren onbeş gün içinde mahalli gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise il 
merkezinde çıkan bir gazetede demek tüzüğü ve ikametgahı yayımlanır. (DK Md. 13) 

Derneklerin Şube Açması 
Demekler, tüzüğünde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler. (D 

KMd.31) 
Derneklerin Üst Kuruluş Oluşturması 
Demekler federasyon, federasyonlarda konfederasyon şeklinde üst kumluş oluşturabilirler. 

Federasyon, kumluş amaçları aynı olan en az beş demeğin, konfederasyon ise kumluş amaçlan ay
nı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulabilmektedir. (DK.Md.34) 

Dernek Organları 

Her demekte; 
1. Genel kuml, 
2. Yönetim kumlu, 
3. Denetleme kumlu 
Oluşturulması zomnludur. 
Demekler başka organlarda kurabilirler. Ancak bu organlara genel kuml ve denetleme 

kumlunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. (DK.Md.19) 
Derneklerin gelir ve gider işlemleri: 
Demek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin 

saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş 
yıldır. Demek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu 
alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, demeklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak 
ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. (D/K Md.63). 
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Gelir kaynakları; 
1. Üye aidatı, 
2. Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor 

yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler, 
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

4. Bağışlar ve yardımlar, 
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardım

lardan, 
ibarettir. 
Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım al

ması İçişleri Bakanlığının izni ile olur. (D/K Md.60) 
Demekler, tüzüğünde gösterilen amaçları, çalışma konuları veya çalışma biçimleri arasında açık

ça belirtilmek kaydıyla siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan 
maddi yardım kabul edebilirler ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler. (D/K Md. 61) 

Derneklerin gider işlemleri; yönetim kurulu kararına dayalı olarak, usulüne uygun düzenlen
miş harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234 üncü 
maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu 
düzenlenir. Dernekler tarafından bedelsiz olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, derneğin yetkili 
organlarının kararı ile buna bağlı olarak düzenlenecek gider makbuzu ile tevsik edilir. 
(Der.Tu.Def.Yön.Md.8) 

Dernekler Tarafından Tutulacak Defterler 
Dernekler, işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 

98.688.000.000.- TL'sını (2004 yılı için belirlenen tutar) aşan dernekler, aşağıdaki koşulların ger
çekleşmesini takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. Yukarıda 
belirtilen had her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığın
ca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

Bir hesap dönemi brüt gelirleri birinci fıkrada belirtilen hadden % 20'yi aşan oranda fazla olur
sa, veya arka arkaya iki hesap dönemi brüt gelirleri, birinci fıkrada yazılı hadde nazaran % 20'ye 
kadar bir fazlalık gösterirse, işletme hesabı esasından bilanço esasına geçilir. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler belirtilen hadlere bağlı kalmaksızın bilanço 
esasına göre defter tutabilirler. 

Bilanço esasına geçen dernekler yukarıda belirtilen hadlerin altına düşülse dahi bir daha işlet
me hesabı esasına dönemezler. (Der.Tu.Def.Yön.Md.4) 

Tutulacak Defterler 

Madde 5 - - İşletme Hesabı esasına tabi olan derneklerin; 
Üye kayıt defteri, 
Karar defteri, 

İşletme hesabı defteri, 
Envanter defteri, 
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Bilanço esasına tabi olan demeklerin ise; 

Üye kayıt defteri, 

Karar defteri, 

Yevmiye defteri, 

Büyük defter, 

Envanter defteri, 

tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur. (Der.Tu.Def.Yön.Md.5) 

Derneklerin Taşınmaz Mal Edinmesi 

Demekler, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala 
sahip olamaz. Ancak, Bakanlar kumlu, kamu yararına çalışan demeklerden gerekli gördüklerine ih
tiyaçlarından fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir. (D K Md.64). 

Derneklerin Sandık Kurması 

Demekler, tüzüğünde öngörülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz 
veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç 
maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık 
kurabilirler.Bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 1.5.1985 
tarih ve 18879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan " Demekler Tarafından Kumlan Sandık
ların Tabi Olacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirlenmiştir. (D/K Md.89) 

Derneklerin Lokal Açmaları 

Demeklerin lokal açması ve işletmeleri için mahallin en büyük mülki amirinden izin almaları 
gereklidir. Kamuya yararlı demekler hariç olmak üzere diğer demekler, merkez ve şubelerinin 
bulunduğu yerlerde ancak birer lokal açabilirler. (D/K Md.90). 

Derneklerin Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılması 

Kamu yararına çalışan demeklerden sayılabilmek için; 

- Demeğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 

- Demeğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı 
sonuçlar verecek nitelik ve ölçüde olması, 

Şarttır. (D/K Md.58) 

Demeğin kamu yararına çalışan demeklerden sayılması, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, 
İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay İdari İşler Kumlunun kararı ve Bakanlar Kumlunun onayına 
bağlıdır. (D/K Md.59) 

Derneklerin Tesis Kurması 

Demeğin, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların demekler tarafın
dan yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma 
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için 
spor sahaları ve salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurması ve işletmesi, izin almasına 
bağlıdır. (D/K Md.41) 
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Derneklerin Yabancı Dernekler ve Kuruluşlarla İlişkisi 
Dernekler, en az yedi gün önceden merkezlerinin bulunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin 

valiliklerine bildirimde bulunmak şartıyla yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini 
Türkiye'ye davet edebilir ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya 
dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına gönderebilirler. Bildirimde, davetin 
amacı, tarihi, yeri, ilgili dernek veya kuruluşun adı ve adresi ile katılacak üyelere veya temsilcilere 
ait bilgiler bulunur. (D/K Md.43) 

Derneklerin Uluslararası Faaliyeti: Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştir
mek üzere uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt 
dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılabilirler. (T/M/K Md.91). 

Yabancı dernekler, uluslar arası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve kar
şılıklı olmak koşuluyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniy
le Türkiye'de faaliyette ve iş birliğinde bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluş kurabilir ve 
kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler. (T/M/K Md.92). 

Dernekler için Yasak Faaliyetler 
Dernekler, 
1.Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen 

çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
2. Bu Kanunun 5 inci maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet 

gösteremezler. 
3. Türk Silahlı Kuvvetleriyle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları 

ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde 
bulunamazlar. 

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uy
mayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensup
larını bu yolda harekete teşvik edemezler. (D/K Md.37) 

Derneklerin Beyanname Verme Yükümlülüğü Ve Denetimi 
Dernekler, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığın

ca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi yıl sonu 
itibarıyla mahallin en büyük mülkî amirine verirler. 

Gerek görülen hâllerde derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, def
terleri, hesap ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafın
dan her zaman denetlenebilir. İçişleri Bakanlığı, bu denetlemeyi Dernekler Daire Başkanlığı Per
soneli veya Bakanlık Teftiş Kurulu aracılığıyla; en büyük mülkî amirler, bizzat veya görevlen
direcekleri memur veya memurlar aracılığıyla yaptırır. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanlıklarca da denetlenebilir. Denetleme sonuç
lan, bilgi için İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, 
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklen
tilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, ilgili mülkî amirlik durumu 
derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirir. (D/K Md.45) 
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Derneklerin Kendiliğinden Dağılmış Sayılması 
Dernekler, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, borç ödemede acze düştüğü, yönetim 

kurulunun tüzük gereğince oluşturulmasına imkan kalmadığı veya yeter sayının bulunmaması 
sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış 
sayılırlar. Kendiliğinden dağılma hali, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin 
veya Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince tespit edilir. (D/K Md.51) 

Derneklerin Mahkeme Kararıyla Kapatılması 
Bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde dernekler, ancak mahkeme kararıyla 

temelli olarak kapatılabilirler. 
Mahkeme, davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden, derneklerin her türlü 

faaliyetini yasaklayabilir. (D/K Md.52) 
Derneklerin Valilikçe Faaliyetten Alıkonulması 
Bir derneğin veya şubesinin faaliyetleri bakımından Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın, suç işlenmesini veya suçun 
devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde o 
derneğin merkezinin veya şubesinin bulunduğu ilin valiliği, gerekçeli bir kararla derneği veya 
şubeyi faaliyetten alıkoyabilir. Valilik men kararını yirmi dört saat içinde asliye hukuk mah
kemesinin onayına sunar. Mahkeme, valiliğin kararını onama veya kaldırma şeklindeki kararını kırk 
sekiz saat içinde verir. Aksi halde, idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

Faaliyetten alıkonulma kararı suç teşkil eden fiiller sebebiyle alınmış ise, ilgili valilikçe düzen
lenen dosyanın bir sureti en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığına verilir. 

Faaliyetten alıkonulan dernek şubesinin bulunduğu yerde men kararının geçerlik süresi içinde 
aynı derneğin başka bir şubesi açılamaz. 

Faaliyetten alıkonulan derneklerin maddi ve hukuki varlıklarının korunması için mahalli sulh 
mahkemesince kayyım tayin edilir. (D/K Md.54) 

Derneklerin Genel Kurul Kararı ile Fesih Edilmesi 
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fes

hine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek 
üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağ
lanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa 
olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. 
Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen 

fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak 
hukuki sonuçlara engel olmaz. (D/K Md.49) 

Derneklerin Mahkeme Kararı ile Fesih Edilmesi 
Dernek; 

Kuruluş bildirisinin verildiği mahallin en büyük mülki amirliğince yapılan yazılı isteme rağmen 
kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse, 
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Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili 
zorunlu organlar oluşturmaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu 
zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, 

Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, 
Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Sav

cılığının açacağı dava üzerine, asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. (D/K Md.50) 

Derneklerin Tasfiye İşlemi 
Genel kurul kararı ile feshedilen veya mülki amirlikçe kendiliğinden dağıldığı tespit edilen der

neğin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüğünde, mal, 
para ve hakların tasfiyesinin esaslarını tespit; genel kurulun kararına bırakıldığı halde genel kurul
ca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, derneğin bütün para, mal ve hakları 
hazineye intikal eder. 

Mahkemece kapatılan derneğin bütün para, mal ve haklan hazineye intikal eder. Bu şekilde 
kapatılan dernek ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları hazineye intikal edecek derneğin tas
fiye ve intikalleri hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere 
fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 

Genel kurul kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağıldığı mülki amirlikçe tespit edilen veya 
kapatılmasına mahkemece karar verilen derneğin, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlem
lerinin tamamlanmasını müteakip, bu derneğin "dernek kütüğündeki kayıtları, faaliyetleri bir il 
sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülki amirinin, birden ziyade ilde faaliyette 
bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı 
olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya 
kadar devir işlemi yapılmaz. (D/K Md.55) 

1.2.4- Derneklerin Türleri 
Türkiye'de halen faaliyette bulunan, 79.159 dernek olduğu bilinmektedir. 
Derneklerin nevilerine göre yapılan tasnifte ise; 
Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri : 19.974 

Okul Derneklerinin : 15.544 
Camii Derneklerinin : 14.385 
Spor Derneklerinin : 9.858 
Tasnif Edilenler Dışındaki Dernekler : 4.151 
Sağlık Derneklerinin : 3.338 
Kültür Derneklerinin : 2.146 
İmar Derneklerinin : 1.885 
Çevre Derneklerinin : 1.414 
Güzel Sanatlar Derneklerinin : 864 
Ziraat Derneklerinin : 854 
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Dostluk Derneklerinin 
Türk Hava Kurumu 

Kızılay Dernekleri 

Eğitimciler Dernekleri 

Lions Dernekleri 

Basın Yayın Dernekleri 
Soydaş Dernekler 

Rotary Dernekleri 
İlmi Dernekler 
Leo Dernekleri 

İnsan Hakları Dernekleri 
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri 

Halkevleri Dernekleri 
Mason Dernekleri 

Yeşilay Dernekleri 

: 741 

: 610 
:602 

:455 

:404 

: 386 
: 372 

:342 
: 326 
: 120 

: 110 
: 110 

:76 
:62 

:30 

Olmak üzere 26 ayrı çeşitte derneklerin kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmekte olduğu görül
mektedir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının verilerine göre bunlardan 20.000 
adedinin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmetlerini ve personelini desteklemek amacıyla il
gili kamu kurumu yada kuruluşun bünyesinde kurulan derneklerden oluştuğu ve söz konusu 20.000 
adet derneğin 13.000 adedinin ise okul koruma derneği statüsünde bulunduğu anlaşılmıştır. 

1.2.5- Dernekler Mevzuatı 

Tarihimizde 1909 yılına kadar dernekler hukuku düzenlenmemiştir. 1909 yılında Anayasada 
yapılan değişiklikle dernek kurma hakkı temel hak olarak Anayasada yerini almıştır. 

Bu dönemde yurdun birçok yerinde kurulan derneklerin çoğalması bu konuda özel yasa düzen
lenmesi gereksinimini ortaya çıkarmış ve 1.7.1901 sayılı Fransız Cemiyetler Kanunu'ndan çeviri 
yapılarak, 3 Ağustos 1325 (1909 ) tarihli "Cemiyetler Kanunu" uygulamaya konulmuştur. 

İsviçre Medeni Kanunu'nun tümüyle Türkçe'ye çevrilerek 17.12.1926 tarih ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisi'nin kabul edilmesiyle, derneklerle ilgili hükümler bu kanunda da yer almış olup, 
bu kanunda geçen hükümler 1325 tarihli Cemiyetler Kanunu'ndaki hükümlere göre farklılık oluş
turduğundan, 1938 yılında çıkartılan 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu yürürlüğe girinceye kadar 
1325 tarihli Cemiyetler Kanunu hükümleri uygulanmıştır. 

9.7.1961 tarih ve 334 sayılı Anayasanın 29 uncu maddesi ile geniş bir dernek özgürlüğü an
layışı getirilmiştir. Ancak, 12 Mart 1971 muhtırasından sonra yapılan Anayasa değişikliği ile der
nekleri disipline eden hükümler Anayasa'da yer almıştır. 

22.11.1972 tarihinde 1630 sayılı Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesiyle 1938 yılında 
çıkartılan ve bazı maddelerindeki değişikliklerle birlikte 35 yıla yakın uygulamada kalan 3512 
sayılı Cemiyetler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
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7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tüm müesseselere getirdiği 
yenilik ve değişiklikler gibi demekler mevzuatında da bazı yenilik ve değişiklikler getirilmiş ve 
22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Demekler Kanunu yürürlükten kaldırılarak, 6.10.1983 tarih ve 2908 
sayılı Demekler Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Demek kurma özgürlüğüne veya kullanımına 
getirilen yasak ve kısıtlamalar ile denetimin ağırlığı kanunun genel karakteristiğini oluşturmuştur. 

23.7.1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunla Anayasanın 33 üncü maddesi yeniden düzenlenerek 
demek kurma hürriyetinde daha demokratik bir düzenlemeye gidilmiştir. Anayasada yapılan bu 
düzenlemeye paralel olarak 3.7.1997 tarih ve 4279 sayılı Demekler Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunla 2908 sayılı Demekler Kanununda demek kurma özgürlüğü açısından önemli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen "Katılım Ortaklığı Belgesinin" (KOB) Genişletilmiş 
Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler bölümünün kısa ve orta vadede yerine getirilmesi gereken taah
hütler arasında "Dernek kurma ve barışçı toplantı hakkına ilişkin reformların yürürlüğe koyulması, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (11, 17, 18 maddeleri) uygun olarak özellikle sendikalara iliş
kin kısıtlamaların kaldırılması, sivil toplumun gelişiminin teşvik edilmesi" yer almaktadır, 

Ayrıca, 2002 yılı Ulusal Programın (UP) Siyasi Kriterler bölümünün 2.1.2. Demek Kurma Öz
gürlüğü başlığı altında "Dernek kurma özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili mev
zuatın gözden geçirilmesi" ifadesi yer almaktadır. 2003 yılında güncellenen "Avrupa Birliği Mük-
tesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" nın Siyasi Kriterler bölümünün Der
nek Kurma Özgürlüğü, Barışçı Toplantı Hakkı ve Sivil Toplum başlığı altında,"Hükümet, sivil top
lumun güçlenmesini ve demokratik yaşama katılımını desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, 
ilgili mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve özellikle Sözleşmenin 11., 17. ve 18. mad
delerinin lafzına ve ruhuna uygunluk açısından gözden geçirilmesine devam edilecektir." denilmek
tedir. 

Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çerçevesinde yeniden düzenlenerek 22.11.2001 tarihinde 
kabul edilen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 56- 100 üncü maddeleri arasındaki toplam 44 
madde demekler ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 

Gene bu çerçevede uyum paketleri olarak adlandırılan Kanunlar ile 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu ve 2908 sayılı Demekler Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Derneklerle ilgili mevzuatta yapılan önemli bir değişiklikte TBMM Genel kumlunda 
22.1.2004 tarihinde kabul edilen ve 29.1.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş olan 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair 
Kanun ile yapılmıştır. Bu Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya per
sonelini desteklemek üzere kumlan demekler ve Türk Medenî Kanununa göre kumlan vakıfların 
kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde uymaları gereken temel ilkeler belirlenmiştir. 

Ülkemizdeki hızla gelişen toplum ve değişen şartlar 2908 sayılı Demekler Kanunu'nun 
tamamında değişiklik yapma gereksinimini ortaya çıkarmış olduğundan 2908 sayılı Demekler 
Kanununu yürürlükten kaldırarak, demekler açışından özgürlükleri önemli ölçüde genişleten ve 
bürokratik işlemleri azaltan 5253 sayılı Demekler Kanunu hazırlanmış olup TBMM gündeminde 
bulunmaktadır. 
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1.2.5.1- Derneklerle İlgili Kanunlar 
Demeklerle ilgili olarak halen yürürlükte bulunan temel mevzuat Anayasamız ve diğer kanun

lar çerçevesinde; 

- 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ( Madde 33)", 

- 6.10. 1983 tarih ve 2908 sayılı "Demekler Kanunu", 
- 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı "Türk Medeni Kanunu ( 56- 100' üncü maddeleri)", 
- 29.1.2004 tarih ve 5072 sayılı "Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İliş

kilerine Dair Kanun", 
- 11.7.1972 tarih ve 1606 sayılı "Bazı Demek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve 

Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun", 
- 16.6.1983 tarih ve 2847 sayılı "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü 

Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Demekleri Hakkında Kanun" dan 
Oluşmaktadır. 
1.2.5.2 - Derneklerle İlgili Yönetmelikler 
Yukarıda belirtilen kanunların uygulanmasına açıklık getiren yönetmelikler ise; 
- 9.6.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Demek Gelirlerinin Top

lanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik", 
- 31.7.1984 tarih ve 18475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Demeklerin İzinle 

Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmelik", 
- 28.7.1985 tarih ve 18825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Gençlik ve Spor Kulüp

leri Yönetmeliği", 

- 14.11.1989 tarih ve 20342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Spor Kulüpleri Tescil 
Yönetmeliği", 

- 17.3.1989 tarih ve 20111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Öğrenci Yurtları ile Ben
zeri Kurumların Açılması, İşletilmesi, Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik", 

- 01.5.1989 tarih ve 18879 sayılı Resmi Gazetede de yayımlanmış olan "Demekler Tarafından 
Kumlan Sandıkların Tabi Olacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik", 

- 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı Resmi Gazetede, değişiklikler ise 4.9.2003 tarih ve 25219 
sayılı nüshasında yayımlanmış olan "İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve 
Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik", 

- 5.4.2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Demeklerin Tutacakları 
Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ten 

Oluşmaktadır. 
1.2.6- Derneklerle İlgili Kuruluşlar 
Bilindiği üzere, demeklerle ilgili temel kanun olan Demekler Kanunu'nda özgürlük ile kontrol 

arasındaki tercih, yasak ve kısıtlamalara bağlı kontrolden yana kullanılmıştır. 

Demekler Kanunu'nun 73'üncü maddesinde belirtilen; "İçişleri Bakanlığınca, demeklerle ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü ve her ilde 
İl Emniyet Müdürlüklerinde demekler birimi oluşturulur. 
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Bu birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 15'inci maddeye göre oluşturulacak Dernekler 
Kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir." hükmü çerçevesinde derneklere ilişkin iş ve işlemler bir güvenlik sorunu olarak görül
düğü için güvenlik birimlerince yürütülmekteydi. Derneklere ilişkin iş ve işlemlerin güvenlik birim
lerince yürütülmesinin doğal bir sonucu olarak kamu ile sivil toplum örgütleri arasında sağlıklı bir 
diyalog, işbirliği ve güven ortamı da oluşturulamamıştı. 

Türkiye'de sivil girişimlerin katılımcı ve temsiliyetçi demokrasinin gelişmesinde aktif rol al
maları prensibinden yola çıkarak, başta Avrupa Birliği olmak üzere çağdaş dünya ile bütünleşmiş 
güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla sivil toplum örgütleri ile ilgili kurum
sal alt yapıda reformlar yapılmıştır. 

Bu çerçevede, Dernekler Mevzuatında yapılan en önemli ve kalıcı bir zihniyet değişikliğine yol 
açan değişiklik 3.8.2002 tarih ve 4771/3 sayılı Kanun ile 2908 sayılı Dernekler Kanununun 46'ncı 
maddesinde yapılan; "Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu 
amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet 
gösterip göstermediklerini, defterlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak 
yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Daire Başkan
lığı kurulur. Bu birimin kuruluş, çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri, içişleri Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü ile aynı Kanunun 73' üncü maddesinde yapılan; "İçiş
leri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde 
valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulur. 

Bu birimin illerdeki teşkilâtlanması, kuruluş, görev ve yetkileri ile 15 inci maddeye göre oluş
turulacak Dernekler Kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. " hükmü olmuştur. 

Dernekler Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle, derneklere ilişkin iş ve işlemler ile denetim 
görevinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve taşra güvenlik birimlerinden alınarak, İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde sivil bir birim olarak Dernekler Dairesi Başkanlığı ile bu Dairenin taşra teşkilatı olarak 
illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde dernekler birimleri kurulması ve derneklere 
ilgili işlemlerin bu birimler tarafından yürütülmesinin hükme bağlanmış olmasıdır. 

AB ile entegrasyon sürecinde sivil toplum örgütleriyle ilgili iş ve işlemlerin güvenlik birimleri 
yerine sivil memurlar eliyle yürütülmesi konusundaki kararlılığı 31.7.2003 tarihinde çıkarılan 4970 
sayılı Yasa ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının kuruluşu somut hale 
gelmiştir. Bu Yasa ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
değişiklik yapılarak, Dernekler Dairesi Başkanlığının ana hizmet birimleri arasında müstakil bir 
birim olarak yeri ve Dairenin görevleri belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri ile ilgili 
olarak, "içişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, 
Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin 15.10.2002 tarih ve 
24907 sayılı nüshasında, değişiklikler ise 4 .9.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu yasal değişikliklerin ardından, 9.10.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı'nın merkez teşkilatı fiilen faaliyete geçirilerek derneklere ait tüm belge ve bilgiler Em
niyet Genel Müdürlüğü'nden devralınmış ve derneklerle ilgili iş ve işlemler bu Daire Başkanlığı 
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tarafından yürütülmeye başlanılmıştır. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın taşra teş
kilatı olarak illerde valilikler bünyesinde kurulacak İl Dernekler Müdürlükleri ile ilçelerde kay
makamlıklar bünyesinde kurulacak İlçe Dernekler Büro Şefliklerinin kurulma işlemleri devam et
mekte olup, kuruluş işlemlerini tamamlayan dernekler birimleri derneklerle ilgili iş ve işlemleri 
güvenlik birimlerinden devir almaktadırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üçüncü sektör de dediğimiz gönüllü kuruluşlarla el ele milli 
meselelerine sahip çıkma şansını yakalamıştır. Artık, devlet, dernekleri takip edilmesi gereken 
değil, teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve güvenilmesi gereken üniteler olarak görmektedir. Ülkemizin 
kalkınmasında ve demokratikleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan sivil toplum örgütlerinin iyi 
örneklerini çoğaltmak, Modern Cumhuriyetimizin çağdaş hedefleri arasındadır. 

2- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ VAKIF VE DERNEK UYGULAMALARI1» 
2.1- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN YASAL VE 

MALİ ÇERÇEVELERİNE GENEL BAKIŞ 
2.1.1- Yasal Zemin 
Günümüzde bir gönüllü kuruluş kurmak, veya ona katılmak ya da ondan ayrılmak, Topluluk 

Üyesi Devletlerin hepsinde (normalde anayasa teminatı altında) bir haktır. Örgütlenme özgürlüğü 
doğal olarak Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ile de güvence altına alınmıştır. 

Her ne kadar bazı Üye Devletler, asgari sayıda vatandaşının yada söz konusu ülkede yaşayan 
yabancı uyruklu kişinin de katılmasını şart koşmakta ise de; genelde herhangi bir Üye Devlet vatan
daşının, Topluluğun herhangi bir yerinde bir gönüllü kuruluş veya vakıf kurabilmesi mümkündür. 

Bazı Üye Devletlerin, yabancı uyrukluların gönüllü kuruluş kurabilmesini sağlayacak özel 
yasaları bulunmaktadır. Bunlar, her ne kadar herhangi bir gönüllü kuruluş gibi aynı ulusal tescil iş
lemine veya ilan koşullarına tabi iseler de, kurucularının geldiği ülkeler de geçerli olan iç tüzükler 
çerçevesinde yönetilebilmektedirler. 

Yargı çevrelerinin özel hukuk ile kamu hukuku arasında ayırım yaptığı durumlarda, hem gönül
lü kuruluşlar hem de vakıfların özel hukuk varlığı olduğu kabul edilmektedir. Bütün Üye Devletler
de gönüllü kuruluşlar ya da vakıflar için açık bir tanım yapılmadığı gibi gönüllü kuruluşlar ile 
vakıflar arasında temel bir ayırım da yapılmamıştır. Bununla birlikte gönüllü kuruluşları, kar amacı 
gütmeyen özel bireylerin bir araya gelerek kamu yararına hizmet etmeleri olarak tanımlamak müm
kündür. Buna karşın, vakıflar bağış ya da muntazam bir gelir kaynağı olan ve kamu yararı için 
çalışan varlıklar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle sektörün ne tamamıyla özel ne de tamamıyla kamusal olmadığı görülmektedir. Üye 
ülke hükümetlerince bu sektörü, sadece özel faaliyetin yürütüldüğü ticari şirketler ve diğer kar 
amaçlı girişim biçimlerinden ayırmak için, çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Topluluk üyeleri, ya kar amacı gütmeyen kuruluşların uymak zorunda olduğu temel kuruluş içi ve 
yönetim özelliklerini belirleyerek, yada hangi faaliyet alanlarının kamu yararına olduğunu belir
leyerek ve bu kuruluşların kar amacı gütmeme durumunu koruyarak düzenlemektedirler. 

Bu yaklaşımların ilki kar amacı gütmeyenleri biçimsel özellikleriyle tanımlamakta olup, bu Medeni 
Kanun geleneğinin bir özelliğidir. İkincisi ise kar amacı gütmeyen faaliyet alanını, kamu yararına (hayır
severlik) faaliyetin kendi amacı ile sınırlamak olup, bu da genel hukuk geleneğinin esas özelliğidir. 

(1) TÜSEV'in "Avrupa'daki Gönüllü Kuruluşlar ile Vakıfların Rolü" adlı yayımından özetlenerek 
alınmıştır. 
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Bu iki yaklaşım ve bunların kaynaklandığı yasal geleneklerin birbirinden apayrı olduğu da bir 
gerçektir. Yaklaşımda ayrılığın pratik etkisinin yine de abartılmış olduğu söylenmektedir. Yargılama 
hakkı gönüllü kuruluşlar için birçok özel yasa hükümlerini kapsamaktadır. Bunların kamu yararına 
sayılan ve muhtelif vergi muafiyet dilimleriyle ilişkili amaçları olup, uygulama açısından, birçok 
Üye Devlette hem biçimsel yapı hem de amaçlar bakımından tanımlanmıştır. Uygulama açısından, 
vakıflar kanununun temel hükümleri (özellikle de mal varlığının korunması ve bunun ifade ettik
lerinin vurgulanması), referans ülkelerde (yasayı uygulayan ülkeler) genel hukukun geçerli olduğu 
yargı mercilerindekine benzemektedir. Buradaki açık bağ muhtemelen tarihidir. Geleneksel hukuk 
hayırseverlik konusunda gelenekleri kesintiye uğratmadan bugüne dek gelmiş ve vakıflar ile gönül
lü kuruluşlar arasında asla temel bir ayırım yapmamıştır: Bunların ikisi de hayır kuruluşlarıdır. 
Vakıflar daha eski olduğundan yasa önemli bir uyarlama gerektirmeksizin daha sonra gönüllü 
kuruluşlara uygulanmıştır. Buna karşın, birçok referans ülke aynı süreklilikten hoşlanmamış sonuç
ta da yasadan sapmalar olmuştur. 

Gönüllü kuruluşlar bütün yargı çevrelerinde yasal olarak ya da yasal olmayarak her iki yapıda 
olabilmektedir. Topluluktaki gönüllü kuruluşların çoğunun yasal olarak kurulmadıkları ve 
dolayısıyla tüzel kişiliğe sahip olmadıkları görülmektedir. Yasal kimliğin olmamasının bazı sakın
caları vardır: Gönüllü kuruluşların ihtiyaçları olan malvarlıklarını daimi olarak elde etmeleri kolay 
olmamakta, gönüllü kuruluş faaliyetinin bu adlar altında sürdürülmesi yönetim kurulu üyelerini 
veya mütevellilerini bir takım sorumluluklar altına sokabilmektedir. Bununla birlikte birçok yerde 
yasa, güçlükleri yumuşatma yolları geliştirmiştir. Örneğin, temsilcilik yasası ile ya da üyelerin kat
kıda bulunduğu ve kredi alacak kişilerin ilk olarak başvurabileceği ortak bir fon ile; birçok yargı 
çevresinde yasal kimliği olmayan gönüllü kuruluş, gönüllü kuruluş olarak (yani sorumlu yönetim 
kurulu üyesi olarak değil de kendi adıyla) yasal bir sürece katılabilmektedir. 

Referans ülkelerde gönüllü kuruluşların yasal olarak kuruluşu genelde, üyelerinin (yönetim 
kurulu) listesi ve tüzüklerinin ilgili Resmi Gazetede yayımlanmasıyla gerçekleşmektedir. Yasal 
kuruluş (daha doğru bir ifade ile şartlı olan tescil), kuruluş tüzüğünün yasaya uymadığı gerekçesiy
le reddedilebilmektedir. Bu koşullar altında gönüllü bir kuruluşun tescilinin reddi tamamıyla idari 
bir mesele olmakta ve kuruluşun tüzüğü konusunda herhangi siyasi bir yargıya delalet etmemek
tedir. Dolayısıyla bunun, vergilendirme açısından özel durumları kabul edilmeyen kuruluşların 
durumundan titizlikle ayrı tutulması gerekmektedir. Tüzüklerin (çoğunlukla üyelerin tümünün yada 
bir kısmının listesinin) ya yerel mahkemece yada ilgili bakanlık, bölgesel yada yerel resmi makam 
tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Bütün vakıfların tüzel kişiliği vardır; bu da normal olarak 
tüzüklerinin vb. yayımlanmasıyla elde edilmektedir. Bununla birlikte vakıflar için, gönüllü kuruluş
lardan ayrı olarak, tüzüklerinin yasaya tam uygun olduğunun saptanması (genelde, sürekli malvar
lığı düşünülür) ve yönetimin başarılı olması için öngörülen malvarlığının hedeflerini gerçekleştir
meye yeteceğinin bir ön tespiti yapılmaktadır. 

Genel hukuk yargılama hakkı içinde ne gönüllü kuruluşlar ne de vakıflar için özel bir yasal 
kuruluş biçimi yoktur. Bunun yerine yasal korunma isteyen kuruluşların, faaliyette bulundukları 
alana bağlı olarak seçebilecekleri bir takım biçimler vardır. En çok rastlananı ortakların iştirak his
seleri oranında sorumlu olduğu şirket türüdür ki bu, kâr dağıtmayan şirkettir. Ancak konut derneği 
ya da "yardım derneği" gibi başka türlerine de rastlanmaktadır. Aynı zamanda Kraliyet Beratı 
(Royal Charter) ya da özel Parlamento Yasası (Açt of Parliament) ile kurulmuş olan (nispeten en
der rastlanan) hayırsever gönüllü kuruluş ve vakıf örnekleri de bulunmaktadır. 
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Şöyle veya böyle her yerde yasal kuruluş vardır. Ancak bunun doğurduğu hukuki ehliyet 
derecesi her zaman büyük değildir. Bazı Üye Devletlerde hukuki ehliyet (en azından söz konusu 
kuruluş tüzüklere uyduğu sürece) sınırsızdır. Ama öyleleri de vardır ki ne gönüllü kuruluşlar ne de 
vakıflar ilgili kamu makamının açık izni olmadan bağış ve miras alamayacakları gibi gayrimenkul 
sahibi de olamamaktadırlar. 

Gönüllü kuruluşların ve vakıfların (ama özellikle gönüllü kuruluşların) vergi ayrıcalığını kay
betmeden ne dereceye kadar ekonomik faaliyete girişebilecekleri gibi zor bir soru konusunda da 
farklılıklar vardır. Bütün Üye Devletlerde belli bir dereceye kadar ekonomik faaliyete izin verilmiş
tir. Uygulanan genel kural ise bir faaliyetin, gönüllü kuruluşların esas uğraş dalı fakat kar amaçlı ol
maması; yani bu faaliyetin bizzat kar amacı gütmeyen bir amaç içinde olması ve gönüllü kuruluş
ların amaçlarına yardımcı olması gerekmektedir. Yani sadece kuruluşun genel mali durumunu iyiye 
götürmek için değil, aynı zamanda gönüllü kuruluşun amaçlarına doğrudan bağlı olması gerekir. 
Bütün gönüllü kuruluşların kar dağıtımı yapmama esasına uygun olarak çalıştığı ve ekonomik 
faaliyetten elde edilen bir artık değerin, gönüllü kuruluşun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 
olması gerekmektedir. Bazı yargı çevrelerine göre bir gönüllü kuruluşun ya da vakfın, gelirini ana 
kuruluşa aktaracak olan apayrı bir ticari şirket kurma veya iktisap etme yoluyla ek gelir sağlaması 
mümkündür. Rekabet kuralları söz konusu olduğunda, sektörün özelliklerini hesaba 
katarak bütün rekabet kurallarına uyulmaktadır. 

2.1.2- Vergilendirme 
Bütün Üye Devletler, kamu yararına olduğu varsayılan bazı gönüllü kuruluşlara genelde dolay

sız vergilendirme konusunda bazı ayrıcalık tanımaktadır. Bunu ya şirketlerden ve başka kâr getirişi 
olan girişimlerden alman vergilerden muaf tutarak veya şirketlerin ödedikleri vergiden daha düşük 
vergiler salarak yada verginin tahakkuk etmeyeceği asgari bir gelir eşiği koyarak yapmaktadırlar. 
Bu vergi ayrıcalıkları birden çok şekillerde olabilmektedir. Gönüllü kuruluşlar kurumlar vergisin
den muaf oldukları durumlarda yerine gelir vergisi ödeyebilmekte, bazı Üye Devletler gönüllü 
kuruluşun veya vakfın sahip olduğu veya işgal ettiği gayrimenkullerden emlak vergisini ya hiç al
mamakta yada kısmen almaktadır. Ayrıca istihdam vergilerinden de kısmi muafiyetlere ender olarak 
rastlanmaktadır. 

Bazı gönüllü kuruluşlar ve vakıflar için belli derecede bir vergi muafiyeti ilkesi evrensel bir 
olay ise de, Üye Devletlerce benimsenen yaklaşım önemli derecede değişmekte, ayrı ayrı alanlarda 
çalışan kuruluşlara tanınan ayrıcalığın kapsamı da değişmektedir. Bazı yargı çevrelerinde, gönüllü 
kuruluşlar ve vakıflar ilke olarak şirketlerin tabi olduğu vergi rejimine tabidir ve vergi açısından (ya 
yasa tarafından ya da ilgili makamlarca bazı amaçları olduğu) tanınmadığı sürece dolaysız vergi 
muafiyetinden yararlanamamaktadırlar. Yine bazı yargı çevrelerinde (özellikle de, gönüllü kuruluş
lar ile vakıflardan kamu yararına çalışan kuruluşlar olarak tanımlananlar) vergi muafiyeti hak 
olarak tanınmakta, ancak gönüllü kuruluşların yasanın ve yargı çevresinin tanıdığı sınırlar dışında 
ticari veya kar getirici faaliyette bulunduğunun saptanması halinde bu hak kaybedilebilmektedir. Bu 
gibi durumlarda, kuruluşun ayrıcalıklı vergi statüsü bütünüyle kaldırılabilmektedir. Bir başka 
seçenek de kar getirici olarak görülen faaliyetlere ilişkin olarak muafiyet geri alınabilmektedir. 

Üye Devletin, kamu yararına gördüğü faaliyet alanını tarif etme şekli farklıdır. Böylece ayrı 
alanlarda çalışan gönüllü kuruluşlarla vakıfların sahip olabileceği vergi muafiyetinin kapsamında da 
dikkate değer değişiklikler bulunmaktadır. Bazı yargı çevreleri vergi açısından kamu yararı olan 
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alanı çok genel ve geniş şekilde çizmekte, örneğin kamu yararına olan ya da kamunun kullanımına 
yönelik her faaliyeti kapsam içine almaktadır. Söz konusu yargı çevreleri bu geniş ölçüte giren tüm 
kuruluşlara tipik olarak tam muafiyet tanımaktadır. Diğer Üye Devletler ise daha kısıtlayıcı bir tavır 
takınmaktadır. Birinde örneğin muafiyetler sadece yasanın tanımladığı az sayıdaki tek tek kuruluşa 
tanınmaktadır. Öyle Üye Devlet var ki hem kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsemekte, hem de muhtelif 
kuruluşlar arasında da ayırım yapmaktadır. Böylece, bütün kar amacı gütmeyen kuruluşlara ancak 
pek sınırlı muafiyet tanınabilmekte, sağlık, kültür veya sosyal hizmetler gibi dar yönetim ve sorum
luluk koşullarına tabi sınırlı alanda çalışanlara ise tam muafiyet tanınmaktadır. Bazı Üye Devletler
de bunun gibi idari ve siyasi takdire tabi özel vergi statüsü gittikçe nadiren görülmektedir. 

2.1.3- Bağışçılar İçin Vergi Muafiyeti 
Bütün üye ülkeler, gönüllü kuruluş bağış yapanlara belirli bir miktar vergi muafiyeti tanımak

tadır. Muafiyetler herhangi bir vergi yılında belirli azami bir miktara kadar ya da bir kimsenin brüt 
veya vergi sonrası gelirinin (yüzde olarak ifade edilen) azami bir oranına kadar tanınmaktadır. Şir
ketler için olan düzenlemeler de ise genelde buna benzer muafiyet ya azami bir miktar olarak sap
tanmakta ya da vergi öncesi veya sonrası kârın belli bir oranı olarak belirlenmektedir. Asgari meb
lağlar yada oranlar vaz edilebilmekte ve şirketler söz konusu olduğunda, azami bağış hesaplanırken 
müsaade edilen matrah kar yerine ciro da olabilmektedir. 

Bazı Üye Devletler, genel anlamıyla kamu yararına çalışan herhangi bir kuruluş veya vakfa 
bağış yapacaklara belli bir vergi muafiyeti tanımakta iken bazı ülkelerde ise daha kısıtlayıcı ölçüt
ler uygulanmaktadır. Bağış yapanlara uygulanan muafiyet, kendilerine vergi için özel statü tanınmış 
olan gönüllü kuruluşla sınırlı kalabilmektedir. Üye Devletlerdeki gönüllü kuruluşlar, normal olarak 
istenilen statüye sahip olmadıkları sürece bağış alamamaktadırlar. Sınırlı yasal yetkisi olan yargı 
çevrelerince genelde bağış kabul etme izni kendilerine verilen gönüllü kuruluşlardan veya vakıflar
dan belirlenen bir süre içinde bağışlanan gayrimenkulu elden çıkarmaları istenebilmektedir. Bazı 
Üye Devletlerde gönüllü kuruluş veya vakfa yapılan bağışlardan vergi alınmaktadır. 

Miras konusuna gelince; Üye Devletlerin tutumu farklılıklar göstermektedir. Bazı Üye Devlet
lerde bireyler, malvarlığının tümünü veya bir kısmını diledikleri gönüllü kuruluşa veya vakfa 
bırakabildikleri gibi yeni bir kuruluş da ihdas edilebilmektedir. Bu gibi vasiyetle bırakılan bağışlar, 
genelde hem bağış yapanın malvarlığı, hem de mirası alan açısından vergiden muaftır. 

2.1.4- Dolaylı Vergi 
17 Mayıs 1977 tarihli 77/388/EEC sayılı Altıncı Yönergenin 13A/1 maddesi Üye Devletlerden; 

kamu yararına yapılan bazı faaliyetlerin KDV'den muaf kılınmasını istemektedir. Bunlar arasında, 
hastane ve tıbbi bakım, refah ve sosyal güvenlik ile yakından ilgili hizmetler veya çocukların ve 
gençlerin korunması, gençler için eğitim vb. alanlar bulunmaktadır. Birçok gönüllü kuruluş ve vak
fın, sırf bu hizmetlerin sağlanmasına yönelik işlemleri de KDV'den muaf olup; ancak bunun için, 
bulundukları Üye Devletten önceden izin almaları gerekmektedir. Ayrıca, Madde 13 A/2 çerçevesin
de Üye Devletler muafiyet tanınan kuruluşların faaliyetlerinin vergi mükellefi ticari teşebbüslerin 
rekabet durumunu etkilemeyecek iyi niyetli, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olduğunu belirlemesi 
halinde, yürürlükteki bazı şartlara tabi olarak (kamu hukukunun düzenledikleri dışında kalan) lis
telenen muafiyetlerden herhangi birini verebilmektedir. 

Yukarıda sözü edilen istisnalara ek olarak bazı Üye Devletler bazı mallara sıfır vergi uy
gulamaktadır. Bu da kar amacı gütmeyen kuruluşlara peşin vergiyi geri isteme hakkı verebilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 51 — 

2.1.5- Sektörün Büyümesi 

Maalesef halihazırda belirtildiği üzere Üye Devletlerde, dahası Avrupa düzeyinde, gönüllü sek
tör konusunda ciddi çapta bilgisizlik hüküm sürmektedir. Temel verilerin bulunmayışı, bilim adam
ları ve politika oluşturucuları arasında, oldukça yakın zamana kadar hüküm süren ilgisizliği yansıt
makla kalmamakta, aynı zamanda uygun bir örnekleme çerçevesi bulunmadığını da göstermektedir. 

Mevcut belgeler dernek sektörünün son savaştan bu yana büyük ilerleme kaydettiğini ve özel
likle de son yirmi yılda gönüllü kuruluşların sayısında belirli bir çoğalma olduğunu göstermektedir. 
Son on yıl içinde sektördeki büyümeye bir patlama gözüyle bakılmaktadır. Eldeki belgelere göre 
gönüllü kuruluşların % 75 kadarı 196rden,*/o 65'i 1971'den ve yaklaşık % 45'i de 1981'den son
ra kurulmuştur. Muhtelif Üye Devletlerde sektördeki büyümede farklılıklar bulunmaktadır. Ör
neğin, belli nedenlerden dolayı sektör, Avrupa'nın herhangi bir yerine göre İspanya ve Portekiz de 
nispeten gençtir.(İspanya'nın % 84'ü, Portekiz'in % 85'i 1971 'den sonra ve sırasıyla % 63 ile % 
62 si 1981 'den sonra kurulmuştur) Aynı temel olay Avrupa'nın her yerinde de gözlenebilmektedir. 

Sektördeki bu önemli büyümenin birçok nedeni bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki etkenlerin bu 
büyümede büyük rol oynadığı değerlendirilmektedir. 

- İkinci Dünya Savaşından sonra refahın artışı ve yakın geçmişte gittikçe artan boş zaman 
(daha kısa haftalık çalışma saati, daha uzun bayram tatili ve iki günlük hafta sonu), 

- 80'li yıllarda Avrupa ekonomilerinde hizmet sektörüne açıkça dönüş, 

- Daha önceleri kamu makamlarınca sağlanan (özellikle sosyal hizmetler gibi) hizmetlerin git
tikçe gönüllü kuruluşlara verilmesi (sosyal özelleştirme), 

- Kamu makamlarınca sağlanan tek tip ve nispeten kişisel olmayan hizmetlerden halkın uzak
laşması ve gönüllü kuruluşlar tarafından verilen daha bireysel müşteri odaklı hizmetlere yönelme, 

- Yeni ihtiyaçların belirlenmesi ve yeni sosyal uğraşların ortaya çıkması (örneğin, cinsel eşit
lik, biosferin ve çevrenin korunması, 60'larda eski sömürgelerin bağımsızlıklarının tanınmasını 
takiben gelişmekte olan ülkelere yapılan dış yardımlar,barış vs), 

- 70'li yılların sonunda ve 80'li yılların başındaki istihdam krizinden gönüllü kuruluşları da 
kapsayan yeni istihdam programlarının yaratılması, 

- İspanya ve Portekiz'deki politik değişiklikleri izleyen baskı altındaki örgütlenme ihtiyacının 
açığa çıkması, yada 1968'in sosyal ve politik dalgalanmalarını izleyen devlet dışı yapılanma 
hareketi gibi belirli Üye Devletlere özgü tarihsel nedenler, 

- Üye Devletlerin, Devletin sırtındaki hizmet yükünü, kamu harcamalarında kısıntı yapar gibi 
özel ve örgütlü sektöre yüklemeleri ve emekli/işsiz insan sayısının gittikçe artması, Avrupa'da yer 
alan demografik değişimler, 

2.1.6- Üye Sayısı 

Toplulukta çok iyi bilinen gönüllü kuruluşların fazla sayıda üyesi bulunabilmektedir. Bununla 
birlikte, çoğu gönüllü kuruluşun faal üyesi çok azdır. Eldeki bilgiler, gönüllü kuruluşların yaklaşık 
% 40'ının 100'den az üyesi, yansından çoğunun da 200'den az üyesi olduğunu göstermektedir. 
Ulusal kuruluşların, bölgesel olanlara göre daha çok üyesi bulunmaktadır. 
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2.1.7- İstihdam 

Gönüllü kuruluşlarda istihdam edilen personel sayısı çok değişiklik göstermekte, sıfırdan tutun 
da binlerle de ifade edilebilmektedir. Gönüllü kuruluşların büyük çoğunluğu aslında küçük girişim
ler olup, geleneksel ekonomideki benzerleri gibi çoğu bir avuç insanla çalışmaktadır. Bununla bir
likte, aralarında her bakımdan geniş kadrolu, kalabalık, belli standartta tam ve yarım gün ücretli per
sonel istihdam edenlerde bulunmaktadır. Bu rakamlar, gönüllü kuruluşun faaliyet konusu ile böl
gesine ve ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Sağlık veya sosyal hizmetler alanında faaliyet 
gösteren gönüllü kuruluşlar, diğer alanlarda faaliyet gösterenlere göre daha çok ücretli memur istih
dam etmektedirler. 

2.1.8- Malvarlığı 

Mal varlıkları bakımından, gönüllü kuruluşların kendileri ve ülkeler arasında büyük oynamalar 
bulunmaktadır. Genelde zengin Üye Ülkelerde ortalamanın üstünde daha büyük malvarlığına sahip 
olan gönüllü kuruluşlar olabildiği gibi, bu ülkelerin kendi içinde de her yerde olduğu gibi büyük 
farklılıklar görülmektedir. Bazı üye ülkelerde eskiden kalma intifa haklı mal varlığının devredil-
mesindeki kısıtlamalar nedeniyle gönüllü kuruluşların mal varlıklarında fark edilebilir bir azalma 
görülmektedir. 

2.1.9- Giderler 

Kuruluşların yıllık giderlerine ilişkin veriler incelendiğinde, ülkeler arasında ehemmiyetsiz 
derecede farklılıkların olduğu görülmektedir. Genel olarak, refah durumları nispeten daha yüksek 
olan Üye Devletlerdeki gönüllü kuruluşlar maaş ve ücret giderlerinin daha yüksek olduğu gözlen
mektedir. Doğal olarak, büyük kuruluşların giderleri, genelde basit birer gönüllü kuruluş olan 
federasyon yönetiminden daha yüksek gerçekleşmektedir. 

2.1.10- Gelir Kaynakları 

Birçok gönüllü kuruluş, belirli bir seviyede, şu veya bu şekilde kamu makamlarından, çoğu kez 
de bireylerden veya özel bağış sahiplerinden destek almaktadır. Yine birçoğu kendi imkanlarıyla 
faaliyetlerini sürdürmekte, gelirlerini üye aidatı, hizmet veya diğer ürün satışlarından elde etmek
tedir. Ortalama olarak tipik bir Avrupa gönüllü kuruluşu öz kaynaklarının yaklaşık % 62'sini, şu 
veya bu şekildeki ekonomik faaliyetten elde etmektedir.Yani ya doğrudan hizmet satışından veya 
sözleşme çerçevesinde kişilerden ya da yayın gibi ürünlerin satışından etmektedir. Gönüllü kuruluş
ların muhtelif kaynaklardan elde ettiği meblağlarda bunların nispi önemine göre çok değişmeler 
görülebilmektedir. 

Gönüllü kuruluşlar için dış gelir kaynaklarının en önemlisi, biri hariç bütün Üye Devletlerde 
kamu makamlarından gelen yardımlardan (% 52) oluşmaktadır. Bunu; bireylerin (% 22), ulus
lararası kuruluşların (% 10), vakıfların (% 9) ve son olarak da şirketlerin (% 7) desteği izlemek
tedir. Bu yüzdeler arasında, vakıflardan gelen yardımlar (% 3 ila % 6) iki Üye Devlet dışında, iş 
dünyasından gelen destek kadar, önemli bir gelir kaynağı oluşturmamaktadır. İç ve dış gelir kaynak
lan arasında açıkça en önemlisini kamu yardımları oluşturmaktadır. Bunu üye aidatları izlemek
tedir. Genellikle gönüllü kuruluşlar gelirlerinin yarısını kendileri oluşturmakta, geri kalanını ise bir
birine yaptıkları bir çeşit destekler oluşturmaktadır. Fakat kendi kendine yeten çok sayıda gönüllü 
kuruluş olduğu gibi buna alternatif olarak tamamen dış yardıma bağımlı olanlarda bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



- 5 3 -

2.1.11- Faaliyet Alanları 
Eldeki bilgilere göre gönüllü kuruluşların faaliyette bulundukları alanlara göre dağılımı 

aşağıya çıkarılmıştır. 
Sosyal Hizmetler % 57 
Eğitim ve Araştırma % 46 
Kalkınma ve Konut % 40 
Kültür ve Eğlence % 36 
Uluslararası Faaliyetler % 35 
Medeni Haklar ve Savunma % 35 
Sağlık % 26 
Hayırseverlik ve Gönüllülük % 23 
Çevre % 18 

Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı üzere, pek çok gönüllü kuruluş ana amacı dışında da 
faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu çok işlevsellik, gönüllü kuruluşlarca benimsenen bir felsefi yak
laşım örneği olup, çoğunlukla içinde bulundukları şartları belirli bir yöredeki yardım veya bilginin 
ana kaynağı olarak yansıtmaktadırlar. Bu bağlamda gönüllü kuruluşlar nadiren konu odaklı olarak 
faaliyette bulunmaktadır. Odaklandıkları nokta her şeyden önce halk ve onların sorunlarıdır. Bu çer
çeve içinde çoğu gönüllü kuruluş, özel olarak belli bir alanın sakinleri için veya ilgilendikleri bir 
grup için tek uğrak yeri görevi görmektedirler. Örneğin bedensel özürlülerle uğraşan gönüllü bir 
kuruluş belli bir özürlülüğün sadece acil sonuçlarıyla değil, aynı zamanda müşterilerinin bilgilen
me ve tavsiye alma ihtiyaçlarıyla ve en önemlisi de, vatandaşlık hakları da dahil olmak üzere onları 
etkileyen birçok konu ile uğraşmaktadır. 

Ayrı ayrı alanlarda çalışan gönüllü kuruluşların giderleri ve malvarlığına bakıldığında, sosyal 
hizmetler ve sağlık alanında çalışan kuruluşların harcamalarının en yüksek düzeyde olduğu görül
mektedir. Ana ilgi alanları medeni haklar ve savunma olan gönüllü kuruluşlar ve federasyonların 
giderleri ve malvarlıkları ise en aşağı düzeydedir. Malvarlığı açısından bakıldığında çevre gönüllü 
kuruluşları ile ana amacı eğitim ve araştırma olanların en fazla mal varlığına sahip olduğu görül
mektedir. Her alanda çalışan gönüllü kuruluşlar öyle veya böyle bir çeşit sübvansiyon ile desteklen
mektedir. Gönüllü hayır kuruluşları toplam dış gelirlerinin % 31'ni sübvansiyonlardan, % 73'ünü 
ise iş dünyası ve mesleki kuruluşlardan temin etmektedir. İşaret edildiği gibi bireylerden gelen yar
dımlar da önemli bir gelir kalemini oluşturmaktadır. 

2.1.12- Gönüllü Kuruluşların Gelecekteki Temel İhtiyaçları 
Gönüllü kuruluşun gelecekteki temel ihtiyaçlarının; 
Daha Fazla Fon % 78 
Ücretli Çalışan Sayısının Artırılması % 37 
Daha Çok Gönüllü % 26 
Sermaye % 23 
Eğitim % 23 
Bilgi ' % 15 
Yönetim Danışmanlığı % 11 
Diğer İhtiyaçlar % 8 

olması beklenmektedir. Bütün üye ülkelerde gönüllü kuruluşlar sektöründe aynı talepler bulun
maktadır. Bununla birlikte sektörün o kadar gelişmediği yoksul ülkelerde nispeten fon kıtlığı daha 
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çok hissedilmektedir. Eski gönüllü kuruluşlarda (1945 ila 1950 arasında kurulmuş olanlar) daha 
çok ücretli çalışana ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın daha genç gönüllü kuruluşlarda nispeten 
daha çok bilgi ve yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.2- BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DURUM 
2.2.1- Belçika 
a) Dernekler: Belçika'da demek kurmak anayasal bir haktır. Demek, bir sözleşme aracılığı ile 

bir takım insanların kar sağlama yada kar paylaşma amacı dışında başka amaçlar için bazı maddi 
kaynaklan bir araya getirmesi olarak tanımlanmakta ve en az üç kişinin bir araya gelmesi ile der
nek kurulabilmektedir. Çeşitli demek statüleri bulunan ülkede, yabancı ülkelerde kurulan demek
lerin büro açmalarına izin verilmektedir. Gönüllü kuruluş büro adresinin açık olması gerekmektedir. 

Demek kumcularının en az 3/5'inin Belçika vatandaşı veya ülkede ikamet ediyor olması 
zorunluluğu bulunmaktadır. Yine aynı şekilde en az bir yöneticinin Belçika vatandaşı olması gerek
mektedir. Demeklerin tüzel kişilik kazanabilmesi için tüzük yanında kumcu isim, adres ve meslek
lerinin yayımlanması gerekmektedir. Tüm demekler ancak amaçlannın gerçekleştirilmesi için şart 
olan taşınmazları sürekli olarak mülk edinebilmektedirler. 

Değeri 400.000.- Belçika Frangı üzerindeki menkul kıymet bağışının kabulü için Kraliyet 
Kararnamesi ile izin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca değerine bakılmaksızın menkul kıymetler 
dışındaki herhangi bir bağışın kabulü için de Kraliyet Kararnamesi ile izin verilmesi gerekmektedir. 
Benzer amaçlı demekler arasındaki veya kamu kurumu bağışlarında herhangi bir izin zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

Demekler tüzüklerinin yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Ayrıca bir şekil şartı bulunmamak
tadır. Uluslar arası demeklerin listesi Adalet Bakanlığı tarafından muhafaza edilmektedir. Demek
lerin ticari faaliyetlerde bulunması konusunda hüküm bulunmamaktadır. Ancak kuramsal olarak der
neklerin ticari faaliyetlerine izin verilmemekte, bununla beraber bu tür faaliyetler demeğin başlıca 
amacı haline gelmemişse ve bu faaliyetler amacına hizmet ediyorsa izin verilebilmektedir. 

Tüm demeklere faaliyetlerine ve çalışma alanlarına göre bazı KDV muafiyetleri ile indirimler 
uygulanmaktadır. 

Yine tüm demekler ticari faaliyette bulunmadığı sürece gelir vergisine tabi değildirler. Bunun
la birlikte, bağışlar, sermaye iratları ve taşınmazlarının din, eğitim, tıp ve sosyal hizmetler dışında 
kullanılması durumunda emlak vergisi ödemektedirler. Ayrıca demekler toplam mal varlığı üzerin
den % 0,17 oranında "Telafi Edici Miras Vergisi" ödemektedirler. Belçika demeklerine yapılan 
bağışlardan alınan vergide % 8 indirim yapılmaktadır. 

Bununla birlikte bazı kuruluşlara, kanunen veya Bakanlıkça yada Kraliyet Kararnameleri ile 
onaylanmış (tanınan) demek veya vakıflara yapılan bağışlar gider yazılabilmekte ve vergiden 
düşülmektedir. Verilen bu izin üç yıl için geçerlidir. Kraliyet Kararnameleri ile resmen onaylanmış 
kuruluşlar sermaye kazancı ve emlak vergisinden de muaf tutulmuşlardır. Kuruluşların bu şekilde 
vergiden muaf tutulabilmesi için tüzel kişiliğin olması, kar amacı gütmemesi (ticari faaliyette 
bulunmaması), amacı doğrultusunda faal olması, harcamalarının kayıtlı olması, bağışçıların lis
tesinin açık olması ve bütçesinin % 20'den azını idari giderlere harcamakta olması gerekmektedir. 
Ayrıca bu müesseselerin kültürel gelişim, bilimsel araştırma, kalkınma yardımı veya sosyal hizmet
ler alanında faaliyette bulunması gerekmektedir. Ancak bu muafiyet vergiye tabi gelirin % 10'u ve 
herhalde lO.OOO.OOO.Belçika Frangı ile sınırlıdır. Bununla beraber hükümetin takdirine bağlı olarak 
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yüksek değerdeki sanat eserlerinin müzeler bağışı da vergiden düşülebilmektedir. Şirketlerde ise 
bağış limiti karın % 5'i ve herhalde 20.000.000.Belçika Frangı ile sınırlıdır. 

Tanınan demekler hesaplarını yayınlamakla zorunlu iken diğer demeklerin böyle bir zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Demeklerin dış denetimi vergi elemanlarınca iç denetimi ise üyelerce yapılır. 
Tanınan kurum statüsünü almak için kuruluşlarından bu yana veya en azından son 10 yıllık hesaplarının 
kamu makamlarının teftişine hazır bulunduğu yer hukuk mahkemesine vermeleri gerekmektedir. 

Demeklerin tasfiyesi halinde mevcut taşınır veya taşınmaz mal varlıkları ilgili kişilerin 
yararına olmamak kaydıyla genelde tüzükte belirtilen yerlere devredilmektedir. 

b) Vakıflar: Vakıf, kar amacı gütmeyen hayır, din, bilim, sanat veya eğitim amaçlı kuruluşlar
dan birine gayri kabili rücu olarak verilen varlıklar olarak tanımlanmakta ve kurulması için kamu 
makamlarının onayı ve tüzükleri ile yöneticilerinin Kraliyet Kararnamesi ekinde yayımlanması 
gerekmektedir. Yapılacak tüzük değişikliklerinin de aynı şekilde Kraliyet Kararnamesinde yayım
lanması gerekmektedir. Vakıf kumcuları için uyruk zorunluluğu bulunmazken merkezinin Bel
çika'da olması gerekmektedir. 

Diğer hükümleri derneklere benzeyen vakıfların, tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, 
mal varlıkları tüzükte belirtilen ve mahkemece tayin edilen yere veya kuruluşun amacına en yakın 
başka bir kuruluşa devredilmektedir. 

2.2.2- Almanya 
a)Dernekler: Alman Anayasasında demek kurma hakkı yasal güvenceye kavuşturulmuştur. 

Demekler Medeni Kanun ve Demekler Kanununa göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Demeklerin 
yasal bir tanımı bulunmamakla beraber; ortak bir amaca ulaşmak için gönüllülük temelinde devam
lı bir varlık meydana getiren kişi grubudur. Almanya'da demekler kar amacı güden ve gütmeyen 
diye iki gruba ayrılmaktadır. Ancak uygulamada kar amacı güden demek sayısı önemsiz sayıdadır. 
Demeklere üyelik konusunda uyruklukla ilgili herhangi sınırlama bulunmamaktadır. 

Demekler, demek merkezinin bulunduğu yer mahkeme siciline kayıt edilerek tüzel kişilik 
kazanmaktadır. Tüzel kişilik kazanan demeklerin hukuki ehliyetleri sınırsızdır. Kâr amacı gütmeyen 
demekler amaca yönelik faaliyetleri içerisinde önemsiz kalmak kaydıyla ticari faaliyette bulunmak
tadırlar. Bu faaliyetler hiçbir zaman demeğin ana ya da yasal faaliyetleri durumuna gelemez. Der
nek ticari faaliyetleri ancak ana amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve amacın ancak bu 
şekilde yerine getirilmesi zorunluluğunda yapılabilmektedir. Kamu yararına çalışan demeklerin 
bahse konu zorunlu ticari faaliyetleri dışındaki normal ticari faaliyetleri vergiye tabidir. 

Demekler her yıl kâr- zarar tablosu düzenlemek zorundadır. Bu zorunluluk vergi makamların
ca takip edilmektedir. Bu kayıtların tutulmasında yöneticilerin genel kurullarına karşı sorumluluğu 
bulunmaktadır. Ayrıca demek tüzüğünde farklı denetim veya gözetim organları öngörülebilir. Bu 
organın sommluluklannın tüzükte ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Demeklerin denetim 
görevi vergi müfettişlerine devredilmiştir. Denetim, demeğin faaliyetlerinin ticari olup olmadığı ve 
hesapların içeriği ile ilgilidir. Demek faaliyetleri içerisinde parasal olmayan bir ihlal tespit edil
diğinde tek eyalette faaliyette bulunan demekler eyalet hükümetine, ülke bazında faaliyette 
bulunanlar ise fesih işlemlerinin yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığına gönderilmektedir. 

Demeğin tasfiyesi durumunda mal varlığı tüzükte yazılı kamu yararına çalışan diğer demek
lere geçer. Demeklerin belirlenmesi demek genel kurulunca yapılıyorsa bu durumda devir için ver
gi makamlarının onayı gerekmektedir. 
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b) Vakıflar: Vakıflar herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından düzenlenen ana sözleşmey
le veya vasiyet ile kurulabilmektedir. Ana sözleşmede; vakfın amacı, bu amaç için özgülenen mal 
varlığı ve yönetim organının belirlenmesi zorunludur. Vakıf kaynakları amacın gerçekleştirilmesine 
yeterli olmalıdır. Vakfın kurulabilmesi için vakıf merkezinin bulunduğu yer yetkili mercilerine baş
vurulması gerekmektedir. Vakıf yönetimin kendi kriterlerinin uygulanmamış olmasından dolayı 
kuruluşuna izin verilmediği hallerde yeni başvuruda bulunulabilmektedir. 

Yetkili organın izni ile tüzel kişilik kazanan vakıfta uyruk şartına bağlı olmaksızın herkes 
kurucu olabilmektedir. Vakıf tüzel kişiliğinin mallarına haciz konulabilmektedir. Vakıf amacını ger
çekleştirmek için azami her türlü ehliyete sahip bulunmaktadır. Vakıf bütün gerekli işlemleri ve hat
ta amacını gerçekleştirmek için sadece yararlı işleri yapabilmektedir. 

Vakıflarda vergi muafiyeti ve denetimde, demeklerde uygulanan kurallar geçerlidir. Vakıf 
yönetim organı yetkili kamu kuruluşuna tabidir. Bu kuruluş vakfın kamu düzenine uygun olarak çalış
malarda bulunmasını gözetir. Vakıf hesaplarının denetiminin nasıl olacağı tüzükle belirlenmektedir. 

Vakıf amacını gerçekleştiremeyecek veya kamu refahını tehlikeye düşürecek bir duruma gel
diğinde yetkili idari kuruluşça, kurucunun asıl amacına uygun olacak şekilde vakıf amacını değiş
tirebilmektedir. Ancak bu durumda vakıf yönetim organının görüşü alınmaktadır. Yetkili idari 
kuruluş bu durumda vakfın fesih ve kapatılmasına da karar verebilmektedir. Bu durumda vakfın mal 
varlığı tüzüğünde belirtilen kişilere devredilir. Aksi halde mal varlığı devlete geçer. Aynı tasfiye 
prosedürü demekler içinde geçerlidir. 

2.2.3- Fransa 
a) Dernekler: Fransa'da demek kurma hakkı yasal güvence altında bulunmaktadır. Demek; iki 

veya daha çok kişinin bilgi veya faaliyetlerini sürekli olarak kar amacı dışında ortak bir amaç için 
anlaşması olarak tanımlanmaktadır. Fransa'da tanınmayan -fiilen kurulmuş demekler, tanınmış der
nekler ve kamu yararı tanınmış demekler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Demeklere üye olmak için 
uyrukla ilgili herhangi bir şart bulunmamaktadır. 

Tanınmamış, diğer bir anlatımla fiilen kurulmuş derneklere tüzel kişilikle ilgili hükümler uy
gulanmamaktadır. Tanınmış demeklerde ise, demeğin adı, amaçları, mal varlığı, adresi ve 
yöneticilerinin adı, adresi, mesleği ve uyruğu ile tüzüğünün ilgili makamlara verilmesi ve bu beyanın 
Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir. Tüzükler için bir şekil ve tescil şartı bulunmamaktadır. 

Beyanla kumlan ve tüzel kişilik kazanan demekler ancak demeğin yönetimi ve toplanmaları ile 
belirlenmiş amacını gerçekleştirmek amacıyla taşınmaz edinebilir, kullanabilir veya idare edebilir. 
Kamu yararına çalışan demeklerin mal edinme ehliyetleri daha geniştir. Demekler bağış veya miras 
kabul edebilmekte, amacı için gerekli olmayan bir taşınmazı edindiğinde satıp bedelini hayır için 
kullanabilmektedir. Ancak bir demeğin önerilen hayır işleri için her defasında yetkililerden izin al
ması gerekmektedir. Demeklerin ticari faaliyette bulunmaları yasaklanmamıştır. 

Bütün Avrupa ülkelerinde Altıncı KDV Direktifinin 13'üncü maddesi ile ilgili düzenlemeler 
yapılmıştır. Demekler bazı tescil vergilerinden muaf bulmaktadır. KDV'den muaf demekler kuram
lar, çıraklık ve ticari vergilerden de muaf bulunmaktadır. Ancak demeklerin mal varlıkları üzerin
den vergi alınmaktadır. Ayrıca demekler yerel vergileri de ödemektedirler. Emlak vergisi, istihdam 
vergisi, çalışan sayısı 10'u aştığında konut edindirme katkısı, meslek eğitimi katkısı bunlardan 
bazılarıdır. Demekler kurumlar vergisinden muaf oldukları için mal varlıklarının gelirleri üzerinden 
hesaplanan vergileri de ödemek zorundadırlar. 
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Dernekler sağlık, sosyal hizmet, avcılık ve resmi spor karşılaşmaları gibi kamu düzeni ile ilgili 
faaliyetlerde bulunmak istediklerinde yetkili makamlardan resmi izin almaları gerekmektedir. 

Dernekler "kamu yararı" başvurusunu İçişleri Bakanlığına yapmaktadırlar. Bazı şartların var
lığı durumunda Danıştay karan ile derneklere bu statü tanınabilmektedir. Bu statü derneklere bazı 
yükümlülükler getirmekle birlikte bazı ayrıcalıklar da tanımaktadır. Bu dernekler bağış kabul 
edebilmekte, taşınmaz edinebilmekte vb. yetkiler kullanabilmektedir. Kamu yaran statüsü için der
nekler Danıştay tarafından belirlenen tip tüzüğü kabul etmiş, en az üç yıl devamlı olarak kamu 
yaranna çalışmış ve yine en az 200 üyesinin bulunmuş olması gerekmektedir. Dernekler devlet 
tarafından verilen bu imtiyazla değişik tipte yardımlar alırlar. Ancak idari kayıtlara ve sıkı denetime 
tabidirler. 

Tanınmış derneklere yapılan bağışlar, vergiye tabi gelirin % 1,25'i oranında vergiden düşül-
mektedir. Bu oran Kamu yararı statüsü tanınmış dernekleri için % 5'tir. Ancak bir Fransız derneğine 
veya Fransa'da faaliyet gösteren yabancı derneğe yapılan bağışlar vergiden düşülebilmektedir. Ay
nı muafiyetler şirketler içinde geçerlidir. 

Yalnız kamu yararına çalışan dernekler, yerel yönetimlerden yardım alan dernekler ve belirli 
dilimler üzerinde ticari faaliyetlerde bulunan dernekler muhasebe kayıtlannı tutmak ve standart 
formları yasal mercilere vermekle sorumludurlar. 

Derneklerin tasfiyesi durumunda, kalan mal varlığının üyelerine devri yasaktır. Tüzük veya 
genel kurul karan benzer amaçlı kar gütmeyen bir kuruluşa devredilmesi gerekmektedir. 

b) Vakıflar: Vakıf, kar amacı gütmeyen kamu yaran amaçlı çalışmalar için mal, hak ve kay
nakların geri dönülmemek üzere bağışlanması ve devredilmesi olarak tanımlanmaktadır. Vakıf 
kuruluşuna ait tüzüğün önce İçişleri Bakanlığına sonra da Danıştay'a sunulması gerekmektedir. 
Danıştay kararından sonra vakfın kamu yararına olduğu kabul edilerek kurulmasın izin verilmek
tedir. Vakıf yönetiminin Danıştay tarafından tespit edilen tip tüzüğe uygun olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir. Vakıf üyelerinin 1/3'ü kurucular, 1/3'ü kamu makamlannca ve 1/3'üde vakıf 
yönetimince belirlenmektedir. Fransa'da enderde olsa tüzel kişilik kazanmadan kamu yaranna 
çalışan bir vakıf içinde tüzel kişiliği olmayan "sığınma vakfı" kurulabilmektedir. Ayrıca Fransa'da 
belirli bir süre için -genelde 5 yıl için - ticari vakıflar kurulabilmektedir. Bu vakıflar beş yılda bir 
yenilenmekte ve faaliyet programları idari organlarca onaylanmaktadır. 

Vakıf üyelerinin 1/3'ünün kamu makamlarınca belirlenen ehil kişilerden olması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Aynca yabancı bir vakfın Fransa'da sürekli olarak faaliyette bulunabilmesi için ve 
bir Fransız vakfı gibi yetkilere sahip olabilmesi için kamu yaranna olduğunun tanınması gerekmek
tedir. Kamu yararına olduğuna ilişkin kararname Danıştay tarafından onaylanmakta ve Resmi 
Gazetede yayımlanmaktadır. 

Kamu yararı tanınmış bir derneğe tanınan bağış kabul yetkileri vakıflar içinde geçerlidir. Ay
rıca vakıfların mal varlığı edinmesinde daha geniş yetkileri bulunmaktadır. Vakıflann tasfiyesi 
halinde dernekler için geçerli hükümler uygulanmakta olup, ayrıca idari makamın onayı gerekmek
tedir. Vergi muafiyetleri de aynı derneklerde olduğu gibidir. Vakıfların denetimi de aynı kamu 
yararına olduğu kabul edilen dernekler gibi olup, vakıflar belirli formatlan ilgili mercilere vermek 
ve denetime hazır tutmak zorundadırlar. 
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2.2.4- İngiltere 
Demekler için örgütlenme özgürlüğü varsa da bu alanda herhangi bir yazılı bir metin bulun

mamaktadır. İngiltere'de demeğin yasal bir tanımı yapılmamıştır. En geniş anlamı ile demek; para 
kazanma amacı olmayan, bir amaç için kendi özgür iradeleri ile bir araya gelen iki yada daha çok 
kişiden oluşan kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Dernekler; yasaya uygun kurulmamış demekler, mes
lek grupları, güvence altındaki şirketler, sanayi ve danışma demekleri Kraliyet kararnamesi ile kurul
muş demekler ve Parlamento yasasıyla kurulmuş demekler olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır. 

İngiltere'de demek kurmak için uyruk şartı bulunmamaktadır. Ancak hayır işleri yargı kap
samında ise hayır işleri komisyonu sadece tescil işlemini yapmaktadır. Dolayısıyla yasaya göre 
kurulmamış demek mütevelli heyet üyelerinin çoğunun İngiltere veya Galler'de ikamet etmeleri 
zorunluluğu getirilmiş olmaktadır. Şirket söz konusu olduğunda ise yargı makamının tescili yeterli 
olmaktadır, 

Güvence altındaki şirketler ile sanayi ve danışma demekleri sicile kayıt ile tüzel kişilik 
kazanırken, Kraliyet kararnamesi ile kurulmuş demekler Kraliyet kararnamesi ile Parlamento 
Yasasıyla kumlmuş demekler, Parlamento yasasıyla tüzel kişilik kazanmaktadır.Yasaya uygun 
kurulmamış demeklerin tüzel kişiliği yoktur. Bununla birlikte mütevelliler heyeti Hayır Komisyonu 
tarafından düzenlenen kuruluş belgesi ile tüzel kişilik kazanmaktadır. 

Demeklerin hukuksal ehliyetliyle ilgili kayıt bulunmamaktadır. Ancak bazı bölgelerde hukuk-
sak ehliyet, yararlı belgenin içerdiği amaç ve yetkilerden doğmaktadır. Hayır demeklerinin tescili 
için Hayır Komisyonunca, diğer demeklerin tescili ise yasaya göre yapılmaktadır. Sanayi ve danış
ma demekleri Dayanışma Demekleri siciline, Güvence ile sınırlı şirketler, şirketler Siciline kayıt 
edilmektedir. Hayır kuruluşlarının ticari faaliyetlerinde sınırlama bulunmaktadır. Bu kuruluşlar 
ticari faaliyetlerde bulunabilirler, ancak bu faaliyetler kısa süreli ve geçici olmalıdır. 

Bütün Avrupa ülkelerinde geçerli olan Altıncı KDV Direktifinin 13'üncü maddesi bağlamında 
İngiltere'de de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bunun dışında; 

- Kar amacı gütmeyen eğitimin veya mesleki eğitimin desteklenmesi, 
- Onaylanmış enstitülerde verilen hemşirelik ve tıbbi hizmetler, 
- Kar amacı gütmeyen yardım faaliyetleri ve 
- Fon geliştirme faaliyetlerinin, 
KDV oranları sıfır olarak belirlenmiştir. Ayrıca bağışlanan malların satışı, reklam destekleri, 

bedensel özürlüler için bazı yardımlar, araçlar ve ambulanslar vb. işlemlerdeki KDV oranları da 
sıfır olarak belirlenmiştir. 

Demekler için belirli bir muafiyet bulunmamaktadır. Hayır kuruluşları; gelir vergisi, kurumlar 
vergisi, sermaye gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi vb dolaysız vergilerden muaftır. Bu 
muafiyetlerden yararlanabilmek için gelir veya kazancın sadece hayır işlerinde kullanılması gerek
mektedir. Esas amaç dışındaki ticari faaliyetler kurumlar vergisine tabi bulunmaktadır. Birey veya 
kurumların, hayır kurumların yaptığı bağışlar belirli kriterlere göre vergiden düşülmektedir. 

Demeklerin tasfiyesinde malların devrinde yasal belgeye göre hareket edilirken, hayır kurum
larında ise mallar aynı amaçlı başka hayır kuramlarına verilmektedir. Şayet yasal belgede bir hüküm 
yoksa Hayır Komisyonu kararına göre işlem yapılmaktadır. 

Hayır işleri ile uğraşmayan vakıflar geçersizse de bu alanda kurulmuş vakıflara rastlanılmaktadır. 
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3- KOMİSYONCA YAPILAN ARAŞTIRMA, İNCELEME VE TESPİTLER 

3.1- KOMİSYONCA İLLERDE YAPILAN TOPLANTILAR 

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulmuş vakıf ve derneklerin; mali durumları, kamu 
kurum ve kuruluşlarından herhangi bir şekilde kaynak ve menfaat sağlayıp sağlamadıkları, kamu 
kurum ve kuruluşlarına verdikleri destek ve 5072 sayılı Kanunun uygulanması sırasında kar
şılaşılan sorunlar ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin neler olabileceği hususlarının araş
tırılıp belirlenmesi için görev bölüşümü yapılarak, komisyon üyesi Milletvekilleri ve komisyonda 
görevli uzmanların katılımı ile Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Erzurum ve Trabzon illerinde top
lantılar düzenlenmiş olup, bazı vakıf ve derneklerin kayıt ve işlemleri de incelenmiştir. 

16.6 2004 günü Ankara'da TOBB salonunda, 7.7.2004 günü İstanbul Eminönü Belediyesi Kül
tür Merkezi Salonunda, 15.6.2004 günü İzmir ve Erzurum'da, 17.6.2004 günü Manisa ve Trab
zon'da yapılan toplantılara; bünyesinde vakıf ve dernek bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşun 
üst düzey yöneticileri ile o illerdeki üniversite, hastane, okul, emniyet, tarım, sosyal güvenlik gibi 
çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda vakıf/ dernek başkan ve yetkilileri davet edilmiş olup 
büyük ölçüde katılım ile bu toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma Komisyonunca Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Erzurum ve Trabzon illerinde 
yapılan toplantılar ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına 
destek olmak amacıyla bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde kurulmuş dernek ve vakıfların 
yöneticilerinin katılımıyla yapılan görüşmeler ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulu bulunan dernek ve vakıfların durumu, 5072 sayılı 
Kanunun uygulaması ile ilgili sorunlar ve öneriler Milletvekillerince ilk ağızdan dinlenmiş ve 
sorunlar yerinde incelenmiş olup, gerek komisyonun çalışmalarında ve gerekse bu konuda 
yapılacak yasal düzenlemelerde, bu görüşme ve incelemelerde elde edilen bilgilerden yararlanılma 
imkanı doğduğu gibi yasama organında bulunanlar ile uygulayıcılar arasında istişare mekaniz
masının işletilmesi suretiyle demokrasinin güzel bir örneği ortaya konulmuştur. 

Yapılan toplantılarda ifade edilen görüş ve önerilerde özetle; 

- Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ödeneklerin yetersiz olduğu, bu kurum ve kuruluşlara 
destek olmak amacıyla kurulan dernek ve vakıfların ihtiyaçtan doğduğu, dernek ve vakıfların kamu 
kurum ve kuruluşlarına önemli destek sağladığından söz konusu desteğin devam ettirilmesi, 

- 5072 sayılı Kanunun kamu kurumları içerisinde bağış alınmasını engellemesi nedeniyle bu 
dernek ve vakıfların gelir kaynakları kesintiye uğradığında kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet 
sunumunda maddi yetersizlik nedeniyle önemli sıkıntılar yaşanacağından acilen çözüm bulunması, 

- 5072 sayılı Kanun ile getirilen yasakların çok ağır olduğu, cezaların yüksek olması nedeniy
le birçok dernek ve vakıf kapanma durumunda kalacağından bu hususa bir çözüm bulunması, 

- Tedavisi mümkün olmayan ve/veya uzun tedavi süresi gerektiren hastalar ile özürlülere hiz
met eden vakıf ve derneklerin kanun kapsamı dışında tutulması, 

- Dernek ve vakıfların kamu binaları dışına çıkartılması ek kira külfeti getirdiği gibi bağış yap
mak isteyenlerin de işini zorlaştırdığı, kurum binalarında ve müştemilatında yürütülen ticari 
faaliyetlere izin verilmesi, dernek ve vakıfların adının değiştirilmesinin mantıklı olmadığı, dernek 
ve vakıfların Kanuna uyum sağlayabilmeleri için mutlaka bir kanunla geçiş süresi verilmesi, 
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- 5072 sayılı Kanun ile getirilen yasakların tamamının gözden geçirilerek, yasakların hafifletil
mesi, kamu kurum ve kuruluşlarını mağdur eden, demek ve vakıfları sıkıntıya sokan hükümlerin 
düzeltilmesi, denetimin sıklaştırılması ve belirli miktarlarda alınan bağışların tek havuzda top
lanarak şeffaf bir şekilde harcanması, 

- Kamu kurumlarında bağış toplama yerine döner sermaye işletmesi kurularak bu paraların 
döner sermayeye aktarılması, ancak kamu kurumlarınca yapılacak mal ve hizmet alımlarında ihale 
mevzuatındaki zorlukların giderilmesi, 

- 5072 sayılı Kanunun tamamen geri çekilmesi, bu Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
çıkartılmış genelgeler arasındaki çelişkilerin giderilmesi, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarına yeterli ödenek aktarılmasının, mümkün olamaması durumun
da, demek ve vakıflar tarafından kamu hizmeti karşılığında bağış alınması yerine, bütçe disiplini 
içerisinde, sunulan kamu hizmetlerinden harç veya döner sermaye ödentisi benzeri resmi ödenti 
alınarak kurum bütçesine aktarılması, kamu kurumlarınca yapılacak mal ve hizmet alımlarında ihale 
mevzuatındaki zorlukların giderilmesi ve belli esneklikler getirilmesi suretiyle harcamalarda kamu 
kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine inisiyatif verilmesi, 

- Okul koruma demeklerinin bu kanun kapsamından çıkartılması veya bu demek ve vakıfların fonk
siyonunu aynen ifa edebilmeleri için okul aile birliklerine bir an önce kanunla tüzel kişilik verilmesi, 

- Kamu yararına çalışan vakıf ve demeklerin 5072 sayılı Kanun kapsamı dışında tutulması, 

- Bağış adı altında hizmet karşılığı alınan para miktarlarının Maliye Bakanlığınca belirlenmesi 
ve sıkı bir şekilde denetlenmesi, 

Gerektiği belirtilmiştir. 
Bu toplantılarda, 5072 sayılı Kanunda anlaşılamayan hususların bulunduğu görüldüğünden 

komisyonda görevli uzmanlar tarafından konularla ilgili açıklamalar yapılmış ve toplantıya katılan
lar tarafından sorulan sorular cevaplandırılmıştır. 

Diğer taraftan, komisyonumuzca toplantı düzenlenen illerde bir kısım kamu kurum ve kuruluş
ları ile bu kurum ve kuruluşların bünyesinde faaliyette bulunan vakıf ve demekler de yerinde 
ziyaret edilerek, bir kısım vakıf ve demeğin yöneticileri ile tekrar bir araya gelinmiş, daha detaylı 
görüşmeler yapılmış ve sorunlar yerinde gözlemlenmiştir. Komisyonda görevli uzmanlar tarafından 
ise yerinde ziyaret edilen veya tekrar toplantıya çağrılan demek ve vakıfların defter ve kayıtlan 
üzerinde incelemeler yapılarak faaliyetleri öğrenilmiştir. 

3.2- KOMİSYONCA İNCELENEN VAKIF VE DERNEKLERLE İLGİLİ ÖZET 
RAPORLAR 

Komisyonumuzca ziyaret edilen vakıf ve demeklerdeki görüşme ve incelemelerde elde edilen 
bilgiler çerçevesinde her vakıf ve demeğe ilişkin özet raporlar aşağıya çıkartılmıştır. 

3.2.1- Komisyonca İncelenen Vakıflarla İlgili Raporlar 
3.2.1.1- TBMM Vakfı 
I. VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1. Kumlusu 
TBMM Vakfı 16.2.1978 tarihinde Millet Meclisi Başkanı Cahit KARAKAŞ tarafından Türk 

Medeni Kanununun 73'üncü ve takip eden maddeleri hükümleri uyarınca kurulmuştur. 
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2. Amacı 

TBMM Vakfı Resmi Senedinin "Amaç" başlıklı 4'üncü maddesinde Vakfın amaçlan; 

- TBMM Yönetiminde bulunan Milli Saray, Köşk, Kasır ve müştemilatının bakım, onarım ve 
restorasyonunu sağlamak, 

- Meclis İdari Teşkilatı mensuplarının eğitimleri, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, 

- Personelin muhtaç çocuklarına burs vermek, 

- TBMM üyeleri ve idare personel ve bunların emeklileri arasında sosyal dayanışmayı sağ
lamak, bu konularda faaliyetlerde bulunmak, 

- Eğitim amacıyla imkanları dahilinde ve yılda birden fazla olmamak kaydıyla geri kalmış yörelere 
veya tabii afete uğramış yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okulları yaptırmak, 

Şeklinde sıralanmıştır. 

3. Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 

Vakıf Genel Merkezi Ankara'da TBMM müştemilatı içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, Vakfın 
İstanbul Dolmabahçe Sarayı içerisinde faaliyet gösteren bir Şubesi mevcuttur. 

4. Personel Durumu 

Ankara Merkez Teşkilatı'nda 40, İstanbul Şubesinde 141 adet olmak üzere toplam 181 adet 
personel istihdam edilmektedir. 

5. Araç, Gereç ve Taşınmazları 

Vakfın herhangi bir taşınmazı yoktur. 

Vakıf Genel Merkezinde ve İstanbul Şubesinde kullanılan 2 adet otomobili bulunmaktadır. Ay
rıca, 2003 Yılında 213.680.000.000.- TL.'sına alınan üç adet Ford Mondeo ve bir adet Volvo mar
ka binek tipi otomobil, Vakıf adına kayıtlı ise de 8.10.2003 tarih ve 2003/20 nolu Yönetim Kurulu 
Kararıyla T.B.M.M. Başkanlığı'nın kullanımına verilmiştir. 

II. İNCELEME 

Vakfın 2002,2003 yıllarına ve 2004 Yılının üç ayına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Rapor
ları, Yönetim Kurulu Kararlan komisyon tarafından incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1 .Vakfın Bütçesi ( 1.000.000 ) 

Yıllar Gelir Gider Kar/Zarar 

2002 10.459.738 7.282.801 3.176.936 
2003 11.188.137 11.505.134 (zarar) 316.998 
2004 (üç aylık) 1.301.255 1.182.132 119.1232. 

2. Vakfın Faaliyetleri ile Gelir ve Giderleri 

Vakfın faaliyetleri ile gelir ve giderleri Ankara Merkez Teşkilatı ve İstanbul Şube Müdürlüğü 
olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. 
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2.1. Gelirler 
2.1.1. Bilet Satış Gelirleri 
Vakfın en önemli gelir kaynağını 2919 Sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 

13 üncü maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Maliye Bakanlığı tarafından Saraylara giriş ücreti 
olarak tahsil edilen bilet satış gelirleri oluşturmaktadır. Söz konusu gelirler Maliye Bakanlığı 
tarafından özel ödenek kaydedilmekte ve daha sonra sadece Milli Sarayların bakım, onarım ve res
torasyonunda kullanılmak koşulu ile vakıf hesabına aktarılmaktadır. 

2.1.2. Diğer Gelirler 
A) Ankara Merkez Teşkilatının faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler; 
- Kafeterya satış gelirleri, 
- Sigara ve hediyelik eşya satış reyonlarında yapılan satışlardan elde edilen gelirler, 
- TBMM Basım Müdürlüğünce Vakıf adına yapılan baskı hizmetlerinden elde edilen gelirler, 
- Türk Parlamento Tarihi adlı kitap serisinin satışından elde edilen gelirler, 
- Fotokopi/Mikrofilm gelirleri, 
B) İstanbul Şubesinin Gelirleri 
1) Saray ve Köşklerin içlerinde olan kafeteryaların işletilmesi sonucu elde edilen gelirler Vak

fın önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 
Söz konusu kafeteryalar ise; 
a) Dolmabahçe Sarayında bulunan Saat Kulesi, İç Kafeterya, Cariyeler Kafeteryası, Kültür ve 

Sanat Merkezi içindeki Kültür Kafeterya, 
b) Beylerbeyi Sarayı Haremi ve Selamlık Kafeteryası, 
c) Ihlamur Kasrı Kafeteryası 
d) Merkez Kasrı Kafeteryası 
Maslak Kasrı, Florya Atatürk Köşkü ve Ihlamur Kasrı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 

kiralanmıştır. Diğer kasır ve köşkler için kira sözleşmesi yoktur, talep edildiğinde ecri misil öden
mektedir. Ancak, son birkaç yıl için ödeme yapılmamıştır. 

2) Sosyal Tesis Gelirleri: 
a) Filizi Köşk Sosyal Tesisleri 
Parlamenterler Birliğine bedelsiz olarak tahsis edilmiş durumdadır. Vakıf sadece sosyal tesis

lerin lokantasını işletmektedir. 
b) TBMM Konukevi: 
Yıldız'daki TBMM üyelerinin bedel karşılığında konaklamaları sağlandığı tesislerdir. 
c) TBMM Misafirhanesi : 
Yıldız Park içerisinde yer alan misafirhane belirli bir ücret karşılığında TBMM personelinin 

konaklaması için kullanılmaktadır. 
d) İzmir Milli Egemenlik Evi 
İzmir Belediyesi tarafından 49 yıllığına bedelsiz olarak vakfa tahsis edilmiş olan bu tesisler 

vakıfça restore edilmiştir. Binanın bir katı bedelsiz olarak Türk Parlamenterler Birliği İzmir 
Şubesine tahsis edilmiş, diğer katlarda ise satış reyonları ve kafeteryalar faaliyette bulunmaktadır. 
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e) Florya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 
Sadece TBMM Üyelerinin kullanımına açık olan bu tesislerde misafirhane ve lokanta yer al

maktadır ve tesislerin tamamı vakıf tarafından işletilmektedir. 
f) Yalova Termal Sosyal Tesisleri: 
Bu tesislerin kullanımı da sadece TBMM üyelerine ait olup, tesisler içerisinde kaplıca, misafir

hane, otel ve lokanta yer almaktadır. Bu tesislerin tamamı vakıf tarafından işletilmektedir. 
C) Hediyelik Eşya Satış Reyonları gelirleri : 
Hem Ankara Merkez tesislerinde hem de İstanbul'daki tesisler içerisinde yer alan Hediyelik 

Eşya Reyonu gelirleri, Hereke İpekli Halı Dokuma Fabrikası ile Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasın
da Milli Saraylar için üretilen ihtiyaç fazlası olan ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden oluş
maktadır. Her iki fabrika Osmanlı döneminde, sarayların ihtiyacı olan halı, porselen ve çinilerin 
üretilmesi amacıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde söz konusu fabrikalar Sümerbank'a dev
redilmiş, ancak 1975 yılında Sümerbank'ın özelleştirilmesi sırasında Özelleştirme İdaresi tarafın
dan fabrikaların yönetimi TBMM'ye devredilmiştir. Yönetimleri ve harcamaları (personel, genel 
gider) tamamen Meclis tarafından yapılmaktadır. Bu fabrikalardan Milli Saraylar için yapılacak 
üretimler için kullanılan tüm hammadde ve malzemeler vakıf tarafından temin edilmektedir. Söz 
konusu tesislerin ihtiyaç fazlası ürünleri ise vakıf tarafından satış reyonlarında pazarlanarak vakfa 
gelir elde edilmektedir. 

D) Ankara Merkez Teşkilatında bulunan Akaryakıt istasyonundan yapılan satışlardan elde 
edilen gelirler. 

E) Faiz ve Komisyon Gelirleri 
F) Baskı / Yayın Gelirleri 
G) Fotoğraf Bileti, Video Bileti ve Dia Çekimi Gelirleri 
Vakfın yukarıda belirtilen kaynaklardan 2002 ve 2003 yıllarında elde ettiği gelirleri aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

Gelir Türü 2002 yılı 2003 vıh 
Gezi Bileti Gelirleri (Bütçeden transfer) 2.632.585.500.000.- 2.984.679.750.000.-
Satış Reyon Hasılatı 157.424.957.324.- 1.355.962.780.000.-
Kafeterya/Sosyal Tesis Gelirleri 687.788.574.316.- 907.151.000.000.-
Akaryakıt Satış Gelirleri 417.422.459.091.- 58.750.000.000.-
Sigara/Hediyelik Eşya Gelirleri 62.113.676.656.- 70.320.000.000.-
Faiz/Kur Farkı Gelirleri 2.126.071.376.110.- 2.752.380.000.000.-
Fotoğraf/Video/Dia Gelirleri 222.957.500.000.- 217.970.050.000.-
Baskı/Yayın Gelirleri 15.436.288.134.- 26.547.281.056.-
Mekan Tahsis Gelirleri — - 543.713.500.000.-
Muhtelif Gelirler 438.000.189.833.- 6.839.500.000.-
Toplam 6.759.800.521.464 8.924.313.861.056 

Not: Satışların maliyetleri dikkate alınmadığı için yukarıdaki tabloda yer alan gelir toplamları, 
mali tablolardaki gelir rakamları ile doğal olarak uyum sağlamamaktadır. 
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2.2. Giderler 
A) Restorasyon Giderleri 
TBMM Vakfı Amaç maddesinin 4/a bendindeki hükümler uyarınca, TBMM bünyesinde 

bulunan Saray, Köşk ve Kasırların bakım, onarım ve restorasyonu ile tanıtılması amacıyla yapılan 
giderler vakıf bütçesinden karşılanmaktadır ve bu giderler vakfın en önemli harcama kalemini oluş
turmaktadır. Söz konusu giderler, 2002 yılında 998.363.000000,- TL., 2003 yılında ise 
3.103.456.489.700.- TL. (2.517.920.479.917.- TL. restorasyon gideri ve 585.536.009.783.- TL si 
restorasyonda çalışan personel gideri) olarak gerçekleşmiştir. 

B) Personel Giderleri 
Personel Giderleri; Ankara Merkez Teşkilatı ile İstanbul Şubesi kafeterya, sosyal tesisler ve 

lokallerde çalıştırılan personele yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Bu giderler 2002 yılında 
2.894.155.505.424.- TL 2003 yılında ise 3.181.971.000.000.- TL olarak gerçekleşmiş ve her iki yıl
da da bütçe giderleri içersinde önemli bir paya sahip olmuştur. 

C) Genel Yönetim Giderleri 
D) Kafeterya ve Sosyal Tesis Giderleri, 2002 yılında 484.071.848.051.- TL, 2003 yılında 

823.678.000.000.- TL olarak gerçekleşmiştir. 
E) Adapazarı ve Bingöl'de Yaptırılan İlköğretim Okullarına Ait Giderler 
2002 yılı bütçesinden Adapazarı'nda yaptırılan ilköğretim okulu için 65.084.990.000.- TL 

Adapazarı Valiliğine, 2003 yılı bütçesinden ise, Bingöl'de yaptırılan 16 Derslik, 20 Lojman ve 100 
öğrenci barındırma kapasiteli ilköğretim okulu için Bingöl Valiliğine 1.800.160.000.000,- TL 
transfer edilmiştir. 

F) Kitap Yayın Basım Giderleri, 
G) Basımevinin Badana Giderleri, 
H) Tarihi Edirne Saraylarının Restorasyon Gideri, 
2003 yılında 126.626.340.000.- TL kamulaştırma bedeli olarak Edirne Valiliğine transfer edilmiştir. 
İ) İzmir Milli Egemenlik Evinin Bakım, Onarım Giderleri, 
Vakfın 2002- 2003 yıllarına ait Gelir Tabloları, Bilançoları ve Yönetim Kurulu- kararları in

celendiğinde; 

2002 yılında faaliyetler sonucunda elde edilen 10,4 trilyon Türk lira gelire karşılık 7,3 trilyon 
Türk lira gider yapıldığı ve 2002 yılında 3,1 trilyon Türk lirası kâr elde edildiği, 2003 yılında ise 
11,2 trilyon Türk lirası gelire karşılık 11,5 trilyon Türk lirası gider yapıldığı için bu yılda 316 mil
yar Türk lirası zarar edildiği, 

Gelirlerinin 2002 yılında 1,3 trilyon lirasının, 2003 yılında ise 5.3 trilyon lirasının amacı doğ
rultusunda harcandığı, 

Görülmüştür. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
1- Yukarıda belirtildiği şekliyle kamu kaynağının kullanılmasına aynen devam edilmektedir. 

2- Vakfın en önemli gelir kaynağını 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 
13'üncü maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Maliye Bakanlığı tarafından saraylara giriş ücreti 
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olarak tahsil edilen bilet satış gelirleri oluşturmaktadır. Söz konusu gelirler Maliye Bakanlığı 
tarafından özel ödenek kaydedilmekte ve daha sonra sadece Milli Sarayların bakım, onarım ve res
torasyonunda kullanılmak koşulu ile vakıf hesabına aktarılmaktadır. İnceleme tarihi itibariyle 5072 
sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 29.1, 2004 tarihinden sonra söz konusu ödenekten vakıf hesabına 
aktarma yapılmamış, gerek vakfın gelirlerinin belirlenmesine gerekse yönetim organının 
oluşumuna ilişkin vakıf senedi değişikliğine henüz gidilmemiştir. 

3.2.1.2- İstanbul Trafik Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu ve Yönetimi 

Vakıf, 12.4.1995 tarihinde kurulmuş olup, 11 kişilik mütevelli heyeti tarafından idare edilmek
tedir. Vakıf senedinin lO'uncu maddesine göre, 11 üyenin 5'i Kurucular Kurulu tarafından kendi 
üyeleri arasından seçilmekte; diğer 6 üyeliğe ise İstanbul Valisi, Defterdar, Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Sanayii ve Ticaret İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü getirilmektedir. Vali, hem Kurucular 
Kurulunun Başkanı, hem de Vakıf Başkanı olarak görev almaktadır. 

5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, vakıf senedinde vakıf organlarının yapısını 
da yeniden düzenleyen değişiklikler yapılarak tescil için mahkemeye müracaat edilmiştir. 

2- Amacı 

İstanbul Trafik Vakfı'nın amacı vakıf senedinin 4'üncü maddesinde, 

- İstanbul trafiğinin düzenli bir biçimde yürütülmesi, trafik kazalarının önlenmesi, trafik hiz
metlerinin geliştirilmesi için gerekli her türlü araç, malzeme ve bilgisayar donanımını sağlanmak, 

- Kazalarda yaralananların süratle yardımına koşmak, acilen ilk müdahale ile hastanelere nak
lini sağlamak ve bu amaçla yeni otolar ve helikopter almak, kiralamak, 

- Trafik hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini temin bakımından yeni kara, hava ve deniz 
araçlarının kiralanması ve satın alınmasını sağlamak, 

- Trafik düzenin aksamadan sürdürülmesi için ilgili kuruluşlarla ortaklaşa gerekli çalışmaları 
yapmak, 

- Trafik polislerinin her türlü riske karşı hayat sigortalarını bedeni ve ruhi sağlıklarını korumak 
için gerektiğinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak, trafik hizmetlerinde kullanılan araçları sigorta 
ettirmek, 

Şeklinde belirtilmiştir. 

3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 

Vakıf, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. Hanım Kadın Apt. No:60/5 Mecidiyeköy/İstanbul 
adresinde faaliyette bulunmaktadır. Vakfın herhangi bir şubesi yoktur. 

4- Personel Durumu 

Vakıf tarafından her türlü özlük hakları ödenerek istihdam edilen personel sayısı 294'tür. Söz 
konusu personel vakıf hizmetleri, otopark ve çekici hizmetlerini sağlayan işletmelerde görev yap
maktadır, 
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5- Araç, Gereç ve Taşınmazları 
Vakıf adına kayıtlı çeşitli marka ve modellerde; 
77 adet çekici araç, 
2 adet kaza kurtarma aracı, 
1 adet bakım onarım aracı, 
14 adet binek aracı, 
4 adet ambulans, 
2 adet eğitim otobüsü, 
Olmak üzere toplam 100 adet araç mevcuttur. 
1995- 2004 yılları arasında toplam 358 adet araç, vakıf tarafından satın alınarak İstanbul Em

niyet Müdürlüğüne devredilmiştir. Söz konusu araçlardan, 
3 adedi Land Rover Zırhlı araç Çevik Kuvvet tarafından, 
24 adedi Opel Vectra araç Korumalar Şube Müdürlüğü tarafından, 
1 adet Mercedes S320L marka zırhlı araç ise Emniyet Müdürü makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. 
Vakıf adına sadece 1 adet gayrimenkul tescilli olup, Vakıf Merkezi bu binada bulunmaktadır. 
II- İNCELEME 
1- VAKFIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ VE İŞTİRAKLERİ 
A. Otoparklar İşletmesi 
Vakıf, otopark işletmeciliği faaliyetlerini Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, İstanbul Büyük-

şehir Belediyesine, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve İl Özel İdare Müdürlüğüne ait taşınmazlar 
üzerinde yürütmektedir. Vakıf otoparklarının listesi aşağıdadır: 

1. Taksim AKM Otoparkı 
2. Etiler Otoparkı 
3. Ortaköy Dereboyu Otoparkı 
4. Ortaköy Açık Otoparkı 
5. Kumkapı Otoparkı 
6. Kuruçeşme Otoparkı 
7. Suadiye Otoparkı 
8. Kartal Açık Otopazarı 
9. Bağlarbaşı Otoparkı 
10. Sultanahmet Otoparkı 
11. Seyrantepe Otoparkı 
12. Gedikpaşa Otoparkı 
13. Yıldız Tapu Dairesi Otoparkı 
14. Ortaköy Portakal Yokuşu Otoparkı 
15. Levent Çarşı Otoparkı 
16. Levent Otoparkı 
17. Beşiktaş Otoparkı (Evlendirme Dairesi) 
18. Serencebey Otoparkı 
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Yukarıda belirtilen otoparklardan Suadiye ve Bostancı Otoparkları için kira bedeli, diğer 
otopark yerleri Vakıf tarafından işgal edildiği için taşınmazların sahiplerine ecrimisil ödenmektedir. 

1995 yılı Haziran ayından, 31 Mayıs 2004 tarihine kadar otoparklar için toplam 
1.703.061.243.600.- TL kira, 3.276.490.439.000.- TL ecrimisil, 716.353.598.674.- TL faiz ve 
155.447.671.086.-TL mahkeme masrafı ödemesinde bulunulmuştur. 

Yukarıda 13- 18'inci sıralarda yer alan otoparklar yol üzerinde bulunmakta olup, bunlar için 
Beşiktaş Belediyesine 78.226.457.767.- TL ödenmiştir. 

B. Çekiciler İşletmesi 
Vakıf tarafından satın alınan 77 adet çekicinin halen faal olan 66 adedi ile çekici faaliyetleri İs

tanbul ili A, B, C olmak üzere 3 bölgeye ayrılmak suretiyle yürütülmektedir. Bu bölgelerde çekilen 
araçlar vakfa ait en yakın otoparklar ile anlaşmalı özel otoparklara bırakılmaktadır. 2004 yılında 
çekim bedeli olarak ilgili vatandaştan araç başına 40.000.000.- TL tahsil edilmektedir. 

C. Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi 
Şirket, AK Sigorta Acentalığı yapmak üzere 1995 yılında kurulmuştur. Şirketin % 98 ortaklık 

payı vakıfa ait olup, kuruluş sermayesi 2.500.000.000.- TL'dir. Şirket daha çok Vakıfa ait binek, 
çekici ve ambulanslarının trafik ve kasko sigortalarını yapmaktadır. 

2- VAKIF VE VAKFA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELERİN GELİR VE GİDERLERİ 
A. Vakfın Gelir ve Giderleri 
Gelirleri; 
a- Bağışlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından servis araçları için düzenlenen yol 

belgeleri masrafı karşılığında bağış makbuzlarıyla tahsil edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2003 yılı 
Eylül ayından itibaren bu tür tahsilat yapılmamaktadır. 

b- Diğer olağanüstü gelirler, araç çekme işlemi için anlaşma yapılan üçüncü şahıslara ait 28 
adet otoparktan alınan komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Anlaşma işlemi yedieminlik sıfatı 
bulunan otoparkların yöneticileri ile Vakıf Genel Müdürü arasında akdedilen "Ortaklık Hasılat 
Sözleşmesi" ile yapılmaktadır. Pazarlık yada anlaşma tamamen kişisel olup yörenin iş hacmi dik
kate alınarak çekilen araç başına % 10- 40 gibi komisyon alınmasını içermektedir. Bu işlem, her
hangi bir ihale yada teklif alma yöntemi kullanılmadan tarafların talep ve kabulleriyle gerçekleştiril
diğinden son derece suiistimale açıktır. Hatta bir dönemler Vakıf tarafından, Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğüne hitaben yazılan 2.8.1999 tarih, 161 sayılı ve 13.8.1999 tarih, 169 sayılı yazılarla; 
Çobançeşme Açık Otopazan ve Şafak Otoparkı ile İstanbul Trafik Vakfı arasında ortaklık hasılat 
sözleşmesi yapılmış olduğu bildirilerek bu yerler için işletme ruhsatının verilmesi hususunda talep
te bulunup ruhsat alınma işlemine aracı olunması, olayın vahametini ortaya koymaktadır. 

c- Banka faiz gelirleri, 
d- İktisadi İşletme gelirleri, 
Giderleri ise; 

a- Genel Yönetim Giderleri ve 
b- Amaca Yönelik Giderlerden 
Oluşmaktadır. 
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Vakfın 2002 ve 2003 yıllarına ait gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir. 

GİDERLER (1.000 TL) 

Gid.Türü 

Gen.Yön.Gid 

Amac.Uyg.Gid. 

Diğ.Olağ.Dışı 

Dönem zararı 

Toplam 

2002 Yılı 

302.172.129.-

1.887.804.132.-

50.000.-

— 

2.190.026.261 

2003 Yılı 

291.127.384.-

2.024.774.189.-

192.430.-

2.316.096.006 

GELİRLER (1,000 TL) 

Gelirin Türü 

Bağış ve yard. 

Faiz Gelir 

Diğ.Faal.Olağ 

Olağ.Dış.Gelir 

Toplam 

2002 Yılı 

151.348.270.-

388.514.822.-

164.006.190.-

14.092.172.-

1.472.064.807.-

2.190.026.261.-

2003 Yılı 

94,744.042.-

685.702.624.-

105.904.850.-

13:047.669,-

1.416.694.818.-

2.316.096.006.-

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere vakıf, 2002 yılında 1,887 milyar, 2003 yılında ise 2,024 
milyar lira amaca yönelik harcama yapmıştır. Söz konusu harcamalar trafik hizmetlerini destek
lemek amacıyla İstanbul ilinde trafik hizmeti veren kamu kurumlarına yapılmış olup ana hatlarıyla; 
oto bakım tamir giderleri, elbise ve teçhizat giderleri, büro malzemesi, bilgisayar donanımı, am
bulans hizmetleri, trafik eğitim merkezlerinin giderleri vs. giderlerden oluşmaktadır. 

Otoparklar işletmesinin 2002 ve 2003 yıllarına ait gelir ve giderleri: 

GİDERLER (1.000 TL) 

Gid.Türü 

Maliyet Gid. 

Olağ.Dışı.Gid 

Toplam Gid. 

Dönem Net K 

Toplam 

2002 Yılı 

325.453.069.-

111.510.278.-

3.436.963.347.-

1.285.729.560.-

4.722.692.907.-

2003 Yılı 

4.166.564.126.-

1.018.232.521.-

5.184.796.647.-

938.670.007.-

6.123.466.654.-

GELİRLER (1.000 TL) 

Gelirin 
Türü 
Faal. 
Gelirleri 
Faiz Gelir 

Diğ.Olağ. 
Dışı 
Diğ.Olağ. 
Gelir 
Toplam 

2002 Yılı 

4.239.793.401.-

473.522.065.-

2.768.967.-

6.608.474.-

4.722.694.909.-

2003 Yılı 

5.360.332.543.-

722.824.801.-

26.414.310.-

13.895.000.-

6.123.466.654.-
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Taşıma ve Çekiciler İktisadi İşletmesinin 2002- 2003 yıllarına ait gelir ve giderleri 

GİDERLER (1.000 TL) 

Gid.Türü 

Maliyet 
Gideri 
Finans. 
Gideri 
Olağ. 
Dışı. Gider 
Toplam 
gider 
Dönem net 
kan 
Toplam 

2002 Yılı 

3.229.560.551.-

7.233.968.-

19.233.125.-

3.256.027.644.-

2.517.814.797.-

5.773.842.441.-

2003 Yılı 

3.772.738.411.-

6.962.111.-

28.165.697.-

3.807.666.219.-

239.564.351.-

4.047.430.570.-

GELIRLER (1.000 TL) 
Gelirin 
Türü 

Faal. 
Gelirleri 
Faiz 
Gelir 
Diğ.Olağ. 
Dışı 

Toplam 

2002 Yılı 

5.013.346.628.-

735.743.781.-

24.752.032.-

5.773.842.441 

2003 Yılı 

3.758.056.669.-

246.411.313.-

42.962.588.-

4.047.430.570 

Vakfın iştiraki olan Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. 2002 yılında net 8.893.363.000 TL..-
2003 yılında da 11.502.733.000.- TL kâr elde etmiştir. 

3- HARCAMALARLA İLGİLİ TESPİTLER: 
1. Emniyet Müdürlüğünün trafikle ilgisi olmayan diğer birimlerine yapılan birtakım har

camalar Vakıf tarafından karşılanmıştır. Örneğin; 
a) Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Karakolu'na 8.10.1998 tarihinde 

2.576.000.000.- TL'ye jeneratör alımı, 
b) Adile Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezinin tadilat elektrik ve sıhhi tesisat işlemleri 

için Gümüşhaneliler İnşaat ve San. Ltd. Şti.'ne 29.9.1998 tarih ve 6066 No'lu fatura ile 
267.380.444.922.- TL Tutarında harcama yapılması, 

c) Gazi Mahallesi Polis Merkezine Dikmen Müzik Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden 22.03.2000 
tarih ve 86211 no'lu fatura ile 2.392.000.000.- TL.'ye dev ekran Philips marka televizyon alımı, 

d) İl Sağlık Müdürlüğü'nün 15 adet ambulansının bakım, onarım ve tamir giderleri karşılığı 
2003 yılında 112.240.316.808.- TL ödenmesi. 

2. Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan bazı harcamalar Vakfa ödettirilmektedir. 
Örneğin, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sayman ve Mutemetlik Kısım Amirliği'nin 

motosiklet yedek parçalarının muhafazası için depo tadilatı ve raf sistemi yapılması ile ilgili olarak 
Mütevelli Heyetinin bu hususla ilgili olarak kararı bulunmadığı halde Çerkezoğulları Demir ve 
Aliminyum Doğrama (İsmet Eroğlu) firmasına ait 19.11.2002 tarih ve 169886 no.lu 
58.010.522.328.- TL ve 19.11.2002 tarih 169887 no.lu 10.546.297.200.- TL (toplam 
68.556.819.528- TL) tutarındaki faturaların tutarlarının ödenmesi Vakıftan talep edilmiş, işi yapan 
tarafından daha sonra faturalarda hata bulunduğu gerekçesiyle faturalar değiştirilerek 20.11.2002 
tarih ve 169889 no.lu 11.717.152.200.- TL ve 20.11.2002 tarih ve 169888 no.lu 42.789.152.200.- TL 
(toplam 54.506.665.089.- TL) tutarındaki faturaların bedelleri Vakıftan talep edilmiş, ancak vakıf 
tarafından fatura bedellerinin yüksek olduğu iddia edilince, bu kez yapılan işlemler ile ilgili olarak 
Kardelen İnşaat Ltd.Şti'nin ait 04.3.2003 tarih ve 342015- 342216 no.lu toplam 39.595.726.000.-
TL tutarındaki faturaları ibraz edilerek fatura bedellerinin ödenmesi Vakıftan talep edilmiştir. Vakıf 
Mütevelli Heyetinin 27.03.2003 tarih 49/2 no.lu kararına istinaden ödeme yapılmıştır. 
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3. Araç bakım ve onarım giderleri, toplam giderler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bazı 
araçların tamir ve bakım giderleri, araçlarının piyasa değerlerinin çok yakın değerlerine ulaşabil
mektedir. Araçların bakım ve onarımlarını yapan firmalar tarafından tanzim edilen bir kısım 
faturalarda araç plaka numaraları yazılmamaktadır. Daha sonraları her araç için araç tamir kartı 
tutulduğu, arıza tespitlerinin ilgili kurumun kendi bünyesindeki bakım onarım servisinden sürücü 
hatası olup olmadığı ve arıza tespitlerinin yapıldığı, vakıf tarafından aracın onarımını müteakiben 
yapılan işlemin ve takılan parçaların kartlara işlendiği öğrenilmiştir. 

4. Vakıf tarafından işletilen otoparkların belediyeden alınmış ruhsatları bulunmamaktadır. Ruh
sat için belediye ye müracaat edilmiş, ancak bugüne kadar ruhsatlar alınamamıştır. Çünkü otopark 
olarak kullanılan yerlerin bir çoğunun imar planlarında otopark olarak değil başka amaçlarla plan
lama yapıldığı, ayrıca otopark olarak kullanılan taşınmazlarla ilgili kira kontratı olmadığı için 
belediye tarafından müracaatlar işleme alınmamaktadır. 

5. Daha önceki teftiş raporlarında, vakıf personeli için alınan ve 3.3.1999 /454 yevmiye de 
kayıtlı (15 adet) gece yeleği ile 11/01/2000 yevmiyede kayıtlı (28 çift) botun kimlere verildiğine 
dair belge bulunmadığı yönünde eleştiriler yapılmış, Vakıf tarafından verilen cevapta o tarihlerde 
sağlıklı bir çizelge tutulmadığı belirtilmiştir. Son yıllarda bu konuda daha dikkatli olunarak mal
zemelerin teslim tutanakları ile verildiği ve bunların dosyalandığı anlaşılmıştır. 

6. Yine önceki raporlarda tenkit edilmesi münasebeti ile Em. Emniyet Müdürü, Vali Yardımcısı, 
Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafikle ilgili birimlerin müdürleri gibi çeşitli kişilerde bulunan ve 
yüksek miktarda telefon görüşme bedeli ödenen cep telefonlarının toplatıldığı sadece vakıf genel 
müdürü ile işletme müdürlerinin irtibatı için kontür alınması uygulanmasına geçildiği görülmüştür. 

7. Daha önceki teftiş raporlarında belirtildiği üzere, zaman zaman otopark personelinin veya 
çekici sürücülerinin çeşitli şekillerde araç sürücüleri ile anlaşarak kendilerine menfaat temin ettik
leri ihbarı alınmakta, ancak vakfı ilzam etmeyen bu gibi hallerde konu belgelendirildiğinde Cum
huriyet Savcılığına bildirilerek personelin işine son verilmektedir. 

8. Vakıf, amacı doğrultusunda genellikle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alınan araç, 
gereç, elbise, teçhizat vs. malzemelerin adı geçen Şube Müdürlüğüne teslimine ilişkin düzenlenen 
ve gider belgesi ekinde bulunması gereken Ayniyat Tesellüm Makbuzlarının zaman zaman gider bel
gesi ekinde bulunmadığı yada bu belgelerin fotokopi olduğu ve makbuzlarda belge kayıt numarası 
yazılmadığı görülmüştür. Örneğin, 23.3.2000 tarih 4414 no.lu fatura ile CSR Endüstri Ltd.Şti.'den 
3.764.475.000 TL' ye alınan 10 adet tepe lambası ve siren anons cihazı, 23.03.2000 tarih 47379 no.lu 
Saraç Yağmurluktan 4.182.750.000 TL'ye alınan 650 adet trafikçi yağmurluğunda olduğu gibi. 

9.Vakıfta halen 294 personel istihdam edilmektedir. Bu personelin ortalama 3 kişiye baktığı 
hesap edilirse yaklaşık 900 kişinin geçimi Vakıf tarafından karşılandığı görülecektir. Diğer taraftan 
Vakıf, trafik hizmetleri için yaptığı büyük miktarlardaki harcamalara ilaveten devlete vergi, resim, 
harç, SSK primi gibi ödemelerde de bulunmaktadır. Kuruluşundan 30.9.2003 tarihine kadarki bu 
ödemelerin toplamı 14.273.670.800.000.- TL'dir. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
1- Vakıf Senedinde isim değişikliğine gerek görülmemiş, Vakfın organlarının teşekkülü 

yeniden düzenlenerek tescil için ilgili Mahkemeye başvurulmuştur. 
2- Vakfın gelir kaynaklarında 5072 Sayılı Yasa dolayısıyla herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Eski uygulama aynen devam etmektedir. 
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3.2.1.3- Darülaceze Vakfı 
I. VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 
Vakıf 1991 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
- İstanbul Darülaceze Müessessini yaşatmak, günün ihtiyaç ve koşullarına göre geliştirmek, uygun 

imkanlar sağlandığında gerek İstanbul'da gerek diğer illerimizde yeni darülaceze kurumlan oluşturmak, 
- Ücretli ve ücretsiz huzur evleri, kreşler ve yaşlılığa bağlı sağlık (geriatrie) tesisleri açmak, in

şa etmek ettirmek, işletmek veya işlettirmek, 
- Darülaceze Kurumunun sahip olduğu ve bundan sonra bağış, şartlı bağış yada satın alma 

yoluyla sahip olacağı taşınmazların günün koşullarına göre emsal kira gelirlerini arttırıcı faaliyet
lerde bulunmak. 

Vakfın herhangi bir ticari işletmesi ve şubesi mevcut değildir. 
3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
5072 sayılı Yasadan önce vakıf, Darülaceze Müessese binası içerisinde faaliyette bulunmakta 

iken bu yasanın yürürlüğe girmesiyle "Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi No:31 A Blok K:6 D:63-
64 Şişli/İSTANBUL" adresine taşınmıştır ve halen burada görev yapmaktadır. 

4- Personel Durumu 
Vakıf tarafından özlük hakları ödenen 116 adet personel, Darülaceze Müessesinde çalıştırıl

makta iken 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle söz konusu personelin iş akitleri feshedilmiş
tir. Bu personelin Müessese tarafından geçici işçi statüsü ile çalıştırılmasına devam edilmiştir. Halen 
Vakfın istihdam ettiği personel sayısı 10 kişi olup, tamamı vakıf hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. 

Vakıf Yönetim Kurulu vakıftaki görevlerinden dolayı herhangi bir ücret yada huzur hakkı al
mamaktadır. 

Vakıf, kurulduğu tarihten bu güne kadar kamu personeli çalıştırmamıştır. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakıf adına tescil edilmiş 3 adet binek aracı mevcuttur. Kamuya ait araçlar vakıf faaliyetlerin

de kullanılmamaktadır. 
Vakfın, bağış yoluyla intikal eden 39 adet gayri menkulü mevcuttur. 
II- İNCELEME 
Vakfın 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları, Yönetim 

Kurulu Kararları komisyon tarafından incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
1- Vakfın Gelir ve Giderleri 
Vakfın gelirleri; 
- Bağışlar, 
- Yardım makbuzu karşılığında tahsil edilen cenaze çelenk bedelleri, (2860 sayılı Yardım Top

lama Kanununun 15. maddesi gereğince İstanbul Valiliğinin 29.5.2001, 5.6.2002, 18.12.2002 ve 
11.12.2003 tarihli olurlarına istinaden toplanmıştır.) 

- Gayrimenkul kira gelirleri, 
- Banka faiz gelirleri, 
- Diğer gelirlerden, 
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Giderleri ise; 

- Darülaceze Müessesesinin her türlü bakım, onarım ve tefriş giderleri 

- Darülaceze Müessesesinin amaca yönelik temizlik, yiyecek, içecek, giyecek, sağlık ve demir
baş katkı giderleri, 

- Genel Yönetim giderlerinden 

oluşmaktadır. 

2- Vakfın 2002 yılı Gelir ve Giderleri 

Gelirler 2.618.760.165.114.- TL 
- Bağışlar 93 milyar, 
- Yardımlar 87 milyar, 
- Faiz ve repo gelir 2.363 milyar, 
- Kira gelirleri 75 milyar 
Giderler 1.216.066.492.400.- TL 
Amaca Yönelik giderler (Darülacezeye yardım ) 859 milyar 
Yönetim giderleri 357 milyar 
Gelir Fazlası 1.402 milyar 
3- Vakfın 2003 yılı Gelir ve Giderleri 
Gelirler 3.126.949.663.614.-TL 

Bağış ve yardımlar 300 milyar, 

Faiz ve repo gelirleri 2.722 milyar, 

Kira gelirleri 104 milyar 

Giderler 1.724.400.806.755.-TL 

Amaca Yönelik giderler (Darülacezeye yardım) 1.108 milyar, 

Yönetim giderleri 616 milyar, 

Gelir Fazlası 1.402 milyar 

III- DİĞER TESPİTLER: 

a- Vakıf 5072 sayılı Yasadan önce Darülaceze Müessese binası içerisinde bulunurken mües
sesenin başta personel giderleri olmak üzere pek çok giderlerinin vakıf tarafından karşılanması 
nedeniyle vakıf yönetiminin ister istemez Darülaceze Müessesesinin idaresine müdahale ettiği, bu 
husustan da Darülaceze yönetiminin rahatsızlık duyduğu, ancak vakfın müessese dışına taşın
masıyla bu rahatsızlığın ortadan kalktığı anlaşılmıştır. 

b- Vakfın 1997- 2000 yıllarına ait Denetim Raporunda; eski bağış makbuzlarının kullanılması, 
Darülaceze Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele eğitim, yakacak, ik
ramiye, fazla mesai ücreti gibi ek ödemeler yapılması, 2860 sayılı Yasaya göre izin almadan 
camilerde cenaze çelenkleri karşılığı yardım toplanması konusunda tespitte bulunularak, vakıf 
yöneticileri hakkında görevden uzaklaştırılmaları talep edildiğinden Şişli l'inci Asliye Hukuk 
Hakimliği'nde açılan 2001/405 esas nolu Azil Davası, vakıf yöneticilerinin lehine reddedilmiş an
cak, Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi'nin 2003/9569 sayılı kararı ile Mahkemenin red kararı bozul
muştur. Halen yargı süreci devam etmektedir. 
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IV. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

1- Senet, Adres ve İsim Değişiklikleri 

5072 sayılı Yasaya uyum sağlamak amacıyla; 
- Vakıf Merkezi Darülaceze Müessesesi dışında çıkarılmıştır. 
- İsmi "Huzur Sağlık ve Eğitim Vakfı" şeklinde değiştirilmiş ve bu konudaki senet değişik

liğinin tescili için ilgili mahkemeye müracaat edilmiştir. 
2- Gelir Kaynaklarındaki Değişiklikler 

- 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile, bağış gelirlerinde ciddi anlamda azalma meydana 
gelmiştir. Vakıf merkezinin kurum dışına çıkmasının bunda büyük payı bulunmaktadır. 

- 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesindeki yardım toplama faaliyetlerine son veril
miştir. 

- Vakıf, Darülaceze Müessesesinin ihtiyaç olarak bildirdiği malzeme, araç, gereç ve demirbaş
ları satın alarak ayniyat makbuzu karşılığında Müesseseye devretmekte ve söz konusu malzemeler 
Müessesenin ayniyat kayıtlarına girmekte iken Kurumun ihtiyaç talebinde bulunamaması nedeniy
le artık bu tür yardımlar yapılamamaktadır. 

- Darülaceze Müessese Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilen acezelerin göz muayene, tedavi 
ve ameliyatları vakfın anlaşmalı olduğu Göz Nurunu Koruma Vakfının Bayrampaşa Göz Has
tanesinde yaptırılıp parası vakıf tarafından ödenmekte iken bu uygulamaya da 5072 sayılı Kanun
dan sonra ara verilmiştir. Yapılan incelemede, Darülaceze Vakfı ile Göz Nurunu Koruma Vakfı 
arasındaki anlaşmanın herhangi bir ihaleye dayandırılmadığı gibi bu konuda düzenlenen 24.08.1999 
tarihli protokolle ilgili Vakıf Yönetim Kurulu kararının da bulunmadığı görülmüştür. 

3.2.1.4- Millî Eğitim Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Vakıf, 19.02.1981 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 
2- Amacı 

MEB'na bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimi desteklemek 
amacıyla maddi ve manevi destek sağlamak. 

3- Faaliyette Bulunduğu Adres 

Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sokak No: 6 Bahçelievler/ ANKARA 
Vakıf, Genel Merkezi dışında 81 il ve 768 ilçede şube düzeyinde örgütlenmiştir. 
4- Personel Durumu 
Vakfın Genel Merkezinde 45, vakfa ait özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, hizmet

li olarak 837 personel görev yapmaktadır. Ayrıca, il ve ilçe merkezlerinde sözleşmeli ya da günlük 
yevmiye usulü ile toplam 2736 personel çalıştırılmaktadır. 

5- Araç- Gereç ve Taşınmazları 

Çeşitli marka ve modellerde; Vakıf Genel Merkezinde 4 adet, Şubelerde 57 adet araç mevcuttur. 
MEB tarafından kullanılan, vakfa ait 2 adet 1999 model Opel Vectra otomobil vakfa iade edilmiştir. 
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Kayıtlı değeri 45 trilyon lirayı bulan; mesken, işyeri, arsa, tarla ve bahçe niteliğinde toplam 325 
adet taşınmazı vardır. Bu taşınmazların, yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar devam et
mektedir. 

II- İNCELEME 

A- VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİR GİDER DURUMU 

Vakfın, 2003 yılı sonu itibariyle: 
- Aktif toplamı. 170.7 trilyon lira 
- Yabancı kaynaklar 89 trilyon lira 
- Öz kaynaklar 81.7 trilyon lira 

Vakfın 2003 Yılı Gelirleri: 77,9 trilyon lira 

- Bağış gelirleri 20,2 trilyon lira 

- Bağlı Ortaklık geliri 17,7 trilyon lira 
- Kantin, Otopark, Basılı evrak vs 32,3 trilyon lira 
- Faiz- Kambiyo 6.5 trilyon lira 
- Diğer gelirler 1,2 trilyon lira 

Vakıfın 2003 Yılı Giderleri : 59,5 trilyon lira 
Genel Yönetim Giderleri 10,8 trilyon lira 

- Personel giderleri 1,9 trilyon lira 
- Cari harcamalar 4 trilyon lira 

- Vergi -Sigorta vs. 4,9 trilyon lira 
Amaca Yönelik giderler 48,7 trilyon lira 

- Eğitim yardımı 25,7 trilyon lira 
- Eğitim kurumu yardımı 9,1 trilyon lira 
- Diğer amaca yön.gider 13,9 trilyon lira 

Dönem Net Kârı 18,5 trilyon lira 

B- GELİR KAYNAKLARI 

Vakfın başlıca gelir kaynakları şunlardır: 

a - Maliye Bakanlığı ile vakfın kuruluşundan sonra yapılan, daha sonraki yıllarda da yenilenen 
protokollerle, MEB'na tahsisli okullardaki kantin, açık alan ve salonların vakıfça işletilmesinden el
de edilen gelirler. 

b- Bağış olarak alınan öğrenci kayıt bedelleri. 
c - Karne, diploma, başarı belgesi, kişisel dosya gibi matbu evrak satış gelirleri. 
d - Hayırsever kişi ve kuruluşların yapmış olduğu ayni ve nakdi yardımlar. 
e - Vakfın kendi öz varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler. 
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C- İŞLETMELERİ 

a) İzmir Özel Öğretim Kurumlarının 2003 yılı: 
Toplam 2486 öğrencinin öğrenim gördüğü özel okullar işletmesinin 2003 yılı gelirleri 

8.500.900.000.000.- TL giderleri ise 6.453.500.000.000.- TL olup yıllık kârı 2.047.400.000.000.- TL'dır. 
b) İstanbul Özel Öğretim Kurumlarının 2003 yılı; 

Gelirleri 6.519.912.692.000.- TL. 
Giderleri 3.901.474.269.000.- TL. 
Kârı 2.618.438.423.000.-TL. 

c) Ankara Özel Öğretim Kurumlarının 2003 yılı; 
Gelirleri 2.048.780.000.000.-TL. 
Giderleri 1.674.219.000.000.-TL. 
Kârı 374.561.000.000.- TL. 

D- İŞTİRAKLERİ 

a- Vaktaş AŞ. 
Vakfın, 1.525.000.000.000.- TL.sermayeli şirketteki ortaklık payı % 88 dir. 
2003 yılında ülke genelindeki ilk- orta öğrenim kurumlarında öğrenim gören 395364 öğren

cinin seviye tespit sınavları VAKTAŞ AŞ. tarafından yapılmıştır. 
Şirketin 2003 yılı net karı 458.723.286.000.- TL olarak gerçekleşmiştir. 
b- Kartem Ticaret Turizm Ve Sanayi AŞ. 
Vakfın % 30 hissesine sahip olduğu 500.000.000.000.- TL sermayeli şirket, inşaat alanında 

faaliyet göstermektedir. 
1993 yılında kurulan şirketin ticari faaliyeti son yıllarda durma noktasına gelmiştir. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
1- Vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tescili için ilgili mahkemeye başvurulmuştur. 
2- 5072 sayılı Yasa uygulamaları sonucunda bağış gelirleri ile okullardaki kantin gelirlerinin 

önemli ölçüde düşmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı okullarda görevli olup, ücretlerini vakıftan (kat
kı paylarından) alan 2736 işçinin, vakıfla ilişkisi kesilmiştir. 

İşten çıkarılan bu işçilerin bir kısmının, Okul Aile Birlikleri tarafından aynı işlerde istihdam 
edildiği öğrenilmiştir. 

3- Yine bağış gelirlerindeki azalma nedeniyle, il ve ilçe düzeyindeki 768 şubeden 9' u dışın
dakilerin kapatılması yönünde karar alınmıştır. 

3.2.1.5- Gümrük Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluş 
Vakıf, 22.09.1994 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 
2- Amacı 
Gümrük Müsteşarlığı Teşkilatını güçlendirmek, her türlü maddi desteği sağlamak, Müsteşarlık 

personelinden üyesi olanlara emekli ikramiyesi ödemek, düşük faizli kredi vermek, ölüm yardımın
da bulunmak, üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek v.b. 
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3- Faaliyette Bulunduğu Adres 
Vakıf Merkezi, Yüksel Caddesi, No:46 Kızılay -ANKARA adresindeki kendisine ait 7 katlı 

binada bulunmaktadır. 

4- Personel ve Üye Durumu 

Vakıf Merkezi ve taşra irtibat bürolarında toplam 83 personel görev yapmaktadır. 

6992 faal üyesi bulunmakta olup emekliliklerinde birken ana paralarının 30 katı emekli ik
ramiyesi ödenmektedir.Bu gün itibariyle emekli olan bir üyeye ortalama 4- 5 milyar lira emeklilik 
yardımı yapılmaktadır. 

5- Araç- Gereç ve Taşınmazları 
Vakfın, 42 midibüs, 33 minibüs, 7 binek tipi otomobil, 7 kamyonet, 1 itfaiye ve 1 ambulans 

aracı olmak üzere toplam 91 adet aracı bulunmaktadır. Ayrıca 10 adet araç Gümrük Müsteşarlığına 
hibe edilmiştir. 

Vakfın; Yüksel Caddesinde vakıf merkezi olarak kullandığı 7 katlı binası, Sıhhiye- Aksu Sokak 
9 no.lu binada 4 adet dairesi, Gazi Mah.- Afet Sokakta kreş ve konukevi olarak kullandığı 3 katlı 
binası mevcuttur. 

6- İşletmesi 
Vakıf İktisadi İşletmesi; konukevi, restaurant, kreş işletmeciliği ve en önemlisi gümrük işlem

lerinde kullanılan beyanname ve matbu evrakların basım ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir. 
II- İNCELEME 
A- Vakıf ve İşletmesinin Gelir Gider Durumu 
Gelirler 

a- Beyanname Satış Gelirleri: İşletmenin, dolayısıyla vakfın gelirlerinin büyük bir kısmını, 
beyanname ve matbu evrak satış gelirleri oluşturmaktadır. Vakıf ile Gümrük Müsteşarlığı arasında 
muhtelif tarihlerde yapılan protokoller çerçevesinde, ithalat ve ihracat sırasında kullanılan beyan
nameler vakıf tarafından bastırılarak merkez ve taşra irtibat bürolarınca satışa sunulmaktadır. 

b- Faiz ve Kambiyo gelirleri, 
c- Restaurant, Konukevi, Kreş gelirleri, 
d- Üye aidatları, (Halen her üyeden ayda 4.000.000- TL. alınmaktadır.) 
Giderler 

Giderlerin önemli kısmını, matbu evrak basım giderleri oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla; genel 
yönetim giderleri, kuruma yapılan yardımlar, emeklilik yardımı ve burs ödemeleri takip etmektedir. 

B- Vakfın Gelir- Gideri 

(1.000.000.-TL.) 
Gelirler 2002 Yılı 2003 Yılı 

Üye aidat gelin 191.691.- 336.234.-

İşletme geliri 2.292.237.- 3.118.010.-
Faiz ve diğer gelirler 1.926.763.- 2.907.614.-
Toplam 4.410.691.- 6.361.858.-
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(1.000.000.-TL.) 

Giderler 2002 Yılı 2003 Yılı 
Üyelere yardım 379.139.- 667.945 
Burs gideri 436.125.- 595.745.-
Kuruma yardım 769.291.- 243.090.-
Genel giderler 160.178.- 731.123.-
Dönemkârı 2.665.958.- 4.123.955.-
Toplam 4.410.691.- 6.361.858.-

C- İşletmenin Gelir- Gideri 
(1.000.000.-TL.) 

2003 Yılı 
10.570.782.-

189.403.-
16.786.-
78.016.-

761.197.-
11.616.184.-

(1.000.000.-TL.) 
2003 Yılı 

1.786.124.-
395.749.-
154.414.-
65.234.-

689.535.-
1.306,607.-
7.218.521.-

11.616.184.-

Yukarıdaki tablolardan görüleceği üzere en büyük geliri beyanname satış gelir olup; 2002 yılın
da 6 trilyon lira, 2003 yılında 8,8 trilyon lira net gelir elde edilmiştir. 

Kuruma yapılan yardımların toplamı ise; 2002 yılında 1,4 trilyon lira, 2003 yılında da 932 mil
yar lira olarak gerçekleşmiştir. 

D- Diğer Tespitler 
Vakfın bugün itibariyle yaklaşık 11,5 trilyon nakdi bulunmaktadır.Aktif toplamı 20 trilyon 

civarındadır. 
Vakıf senedinin 32'nci maddesinde; vakfın fesih veya tasfiyesi halinde mal varlığının, ödedik

leri aidatlara orantılı olarak üyelere paylaştırılacağı belirtilmiştir. 

Gelirler 
Matbu evrak satış geliri 
Restaurant- cafe geliri 
Konukevi geliri 
Kreş geliri 
Faiz ve diğer gelirler 
Toplam 

Giderler 
Matbu evrak gideri 
Restaurant- cafe gideri 
Kreş gideri 
Konukevi gideri 
Kuruma yardım 
Genel yönetim gideri 
Dönem kârı 
Toplam 

2002 Yılı 
7.024.905.-

198.398.-
12.818.-
47.825.-

911.110.-
8.195.056.-

2002 Yılı 
1.013.622.-

308.232.-
73.727.-
46.196.-

645.264.-
1.416.391.-
4.691.624.-
8.195.056.-
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III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
1- Vakıf, isim, adres ve diğer hususlarda vakıf senedini değiştirmeye gerek görmemiştir. 
2- Beyanname satışları, 5072 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak halen devam etmek

tedir. Vakıf yetkilileri, yapılan görüşmelerde, gümrük hizmetlerinin aksamaması için 2005 yılına 
kadar beyanname satışlarına devam edileceğini, beyannamelerin 2005 yılında Gümrük Müsteşar
lığınca bastırılıp dağıtılması halinde vakfın beyanname satış işlemlerinin durdurularak vakfın fes
hedileceği belirtilmiştir. 

Vakıf, 5072 sayılı yasaya uyum sağlamamıştır. Vakfın feshedilmesi halinde vakıf senedinin 
32'nci maddesi uyarınca vakfa ait tüm mal varlığı, ödedikleri aidatlarla orantılı olarak üyelere pay
laştırılacağından, kamu kaynağının kurum personeline aktarılması gibi bir sonuç doğurabilecektir. 

Vakıf senedinin 32'nci maddesindeki hususla ilgili konu Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
27.10.2004 tarih ve 333 sayılı yazı ile intikal ettirilmiştir. 

3.2.1.6- T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 

Vakıf, 1988 yılında Ankara'da kurulmuştur. 
2- Amacı 
Vakıf amacı "üyelerinden emekli olacaklara, erken yaşlananlara, görev kazasına veya meslek 

hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine, bu Vakıf Senedinde ve ilgili 
yönetmeliklerde yazılı hükümler gereğince yardımlarda bulunmak, imkanları ölçüsünde üyelerine 
her türlü sağlık hizmetleri sunmak, tabii afetlerde zarar gören üyelerine yardımda bulunmak, mali 
olanakları oranında uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri kurmak, öğrenciler için çeşitli 
burslar temin etmek ve imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitsel, sosyal ve kültürel yardımları 
yapmak" olarak belirlenmiştir. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
Vakıf faaliyetlerini kendisine ait Cinnah Caddesi 86 nolu binada yürütmektedir. 

4- Personel Durumu 
Vakıf merkezi ve dinlenme evlerinde 55 personel istihdam edilmektedir. Vakıfta kamu per

soneli görev yapmamaktadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkülleri 
Vakfın üzerinde 1.764.721.000.000.- TL kayıtlı değerde iştirakleri, 94.850.299.755.- TL kayıt

lı değerde binaları ve 381.169.992.621.- TL kayıtlı değerde demirbaş ve tesisleri bulunmaktadır. 

II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri: Vakıf gelirleri kur artışı, temettü ve faizlerden oluşmaktadır. 
Vakfın Giderleri: Vakıf imkanları ölçüsünde üyelerine her türlü sağlık hizmetleri sunmakta, 

üyelerin zaruri ihtiyaçlarının ucuza temini, evlenme, doğum, çocuklarının öğrenim gibi giderlerini 
karşılamak amacıyla uygun faizle ödünç vermekte, tabii afetlerde zarar gören üyelerine yardımda 
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bulunmakta, mali olanakları oranında uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri kurmakta, öğ
renciler için çeşitli burslar temin etmekte ve imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitsel, sosyal ve 
kültürel yardımları yapmaktadır. Vakıf genel yönetim giderleri ücret, vergi, küçük onarımlar, elek
trik, yakıt, noter, mahkeme ve kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 
Yıllara göre vakıf gelirleri 
Yıllar Faiz Gelirleri (Milyon TL.) Kur Artış Gelirleri Diğer Gelirler 
2003 770.559.641.-% 99,6 486.653.- %0,1 2.818.280.-% 0,3 
2002 622.737.912.-% 98,5 8.680.527.- % 1,4 720.962.-% 0,1 
2001 392.839.245.-% 95,4 17.638.872.- % 4,3 1.289.017.-% 0,3 
2000 191.381.429.-% 98,9 1.988.529.- % 1 239.014.-% 0,1 
1999 207.079.150.-% 96,5 4.493.002.- % 2,1 2.698.103.-% 1,4 

Vakıf giderleri 
GİDER/YILLAR 2002 yılı 2003 yılı 

Genel yönetim giderleri 467.649.840.624.- 512.118.872.681.-
Personel giderleri 936.201.177.477.- 1.374.701.309.974.-
Taşıt kiralama faaliyetlerinde bulunan şirketin 2002 yılından sonra bu faaliyetlerine son ver

diği, şirketin taşıtlarını T.C. Merkez Bankası Başkanlığına kiraladığı, şirketin karının faaliyet dışı 
kalemlerden oluştuğu, bunlar içinde de en önemli kalemi faizlerin oluşturduğu görülmektedir. 

Şirketin yıllara göre taşıtlar hesabı dökümü şu şekildedir: 
Yıllar Bilanço Kayıtlı değer (Milyon TL ) 
2003 63.622.211.267.-TL 
2002 381.827.752.997.-TL 
2001 875.486.425.224.-TL 
2000 679.540.658.999.- TL 
1999 461.357.742.625.-TL 
1998 310.848.909.000.-TL 

Vakıf şirket mali yapısının güçlü olduğu, ancak faaliyetleri azalan şirketin faaliyet dışı gelirler
le ayakta durduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki: 

Yıllar Faaliyet Gelirleri TL. Faaliyet Dışı Gelirleri TL 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 

(-) 310.400.346.323.-
314.219.108.639-
351.781.976.088.-
181.644.165.018.-
38.227.934.065.-

(-) 41.293.037.000.-
28.253.696.000.-

1.271.303.127.514.-
1.153.436.607.658.-
884.926.235.279.-
251.792.124.120.-
19.149.554.411.-

129.707.625.000.-
(-) 516.517.000.-

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 2.157.401.039.053.243. 
TL nakdi ve menkul kıymeti bulunmaktadır. 
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III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Benzer içerikli 13.1.2004 ve 23.2.2004 tarihli isimsiz ve imzasız dilekçeler ile Saim SAYIN ve 
Bekir YÜCETÜRÜN'e ait tarihsiz dilekçelerde dile getirilen özetle; 

"Vakıf kurucularının T.C. Merkez Bankası üst yönetiminden oluştuğu, kuruluşundan itibaren 
yüksek miktarlardaki meblağların Bankaca vakfa aktarıldığı, vakıf üyeleri adına Bankaca % 20 
oranında katkı yapıldığı, ayrıca 1988 yılından itibaren geriye dönük olarak 20 yıllık süre için T.C. 
Merkez Bankasınca katkı yapılmasının öngörüldüğü, trilyonlar değerindeki Banka taşınmazlarının 
Vakfa devredildiği, bu şekilde oluşturulan Vakıf kaynaklarının Hazineye borç verilerek değerlen
dirildiği, Vakıf Senedi ile Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılarak 
üyelerin vakıftan istifa etmesine neden olunduğu, böylece vakfa aktarılan kaynakların az sayıda kişi 
kullanımına sunulduğu, kalan üyelere yüksek tutarlarda maaş bağladıkları, kamudan aktarılan kay
naklarla büyüyen ve çok büyük tutarlarda birikimlere sahip olan vakfın kamu dışarısına çıkartılması 
için hukukçularla çalışmalara başlandığı, Vakıf üyeliğinden istifa eden kişilere maaşlarından 
yapılan kesintiler ile bunların nemaları ödenirken, 1988 yılı sonrası Banka katkıları ile geriye dönük 
olarak 20 yıllık süre için T.C. Merkez Bankasınca yapılan katkı kalemleri ve nemaların iade edil
mediği, üst düzey yöneticilere yüksek tutarlarda maaş veya toplu ödeme yapıldığı, çoğunluk hissesi 
Vakfa ait olan MERVAK A.Ş. tarafından T.C. Merkez Bankasına taşıt kiralandığı, bu yolla vakfa 
kaynak transferinde bulunulduğu," iddialarının mevcut belgeler ve Vakıf Yönetim Kurulu cevabı 
çerçevesinde yapılan incelemesinde; 

Vakıf işleyiş biçiminin, gönüllü katılıma dayalı yapısıyla "bireysel emeklilik" sistemi ile büyük 
benzerlik gösterdiği, Vakfın TTK'u 468'inci maddesine göre kurulan çift taraflı edim ve yüküm
lülüklere dayalı bir vakıf olması nedeniyle üyeliğin zorunlu olmadığı, vakıf olanaklarından da 
sadece üye olan Banka mensuplarının yararlandığı, katılımcının çalışma hayatı boyunca yatırdığı 
primler ile bunların nemasının emeklilik gelirinin kaynağını oluşturduğu, bununla birlikte vakfın 
TTK'u 468'inci maddesine göre kurulması nedeniyle Bankada çalışan ancak 01.01.1988 tarihinden 
önce emekli olan mensuplara da her ay belirli bir miktarda yardımda bulunulduğu, 

Vakıf Senedinin bazı maddelerinde 1995, 1997 ve 2002 yıllarında olmak üzere üç kez değişik
lik yapıldığı, 5072 sayılı yasa ve Vakıflar Genel Müdürlüğü talimatları çerçevesinde Senette 2003 
yılında yapılması öngörülen değişikliklerin tescili için mahkemeye başvurulduğu, halen devam 
eden davada mahkeme tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşünün beklendiği, Vakıf yetkili 
organlarınca gerekli şekil şartlarına uyularak Vakıf Senedi ve Sosyal Güvenlik Yardımları Yönet
meliğinde yapılan değişikliklerin TMK'u 110'uncu ve Yeni Vakıflar Tüzüğünün 18'inci maddesine 
aykırı olmadığı, bu durumun çok farklı istek ve beklentilerin olduğu bir ortamda normal olduğu, 
Vakfın ve kaynaklarının iyi yönetilmesinde önemli bir etkeni oluşturduğu ve Vakıf içinde oto kon
trolü sağladığı, bu bilgiler ışığında üyelerin istifa etmelerini sağlamak için Vakıf Yönetim Kurulun
ca 'Vakıf Senedi' ve 'Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliğinde' değişikliler yapıldığını söy
lemenin mümkün olmadığı, 31 Mayıs 2004 tarihine kadar toplam 9784 kişinin üyeliğe kabul işlem
lerinin yapıldığı, Vakıfça sunulan imkanların zaman içerisinde daha iyi anlaşılması nedeniyle belir
li şartlar altında üyelikten ayrılan kişilere tekrar üye olma imkanın sağlandığı, bu haktan yararlanan 
üye sayısının ise 3202 olduğu, Vakıftan istifa eden üye sayısının ise 3079 olduğu, 
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Vakıf kaynaklarının üyelerin ödedikleri primler ve Bankanın üyeliği teşvik etmek amacıyla 
üyeler için 1995 Eylül ayına kadar bireysel emeklilik sistemindeki işveren payı gibi ödediği Banka 
katılma payından oluştuğu, Vakfın kurulduğu 1 Ocak 1988 tarihinden 01.01.1995 tarihine kadar 
personel için prime esas ücretlerinin % 20'si oranında ek emeklilik primi adı altında vakfa ödemeler 
yapıldığı, bu tarihten itibaren Banka Meclisinjn 8.7.1994 tarih 6653/16252 sayılı kararına istinaden 
ödemlerin % 10 oranında yapılmasının sürdürüldüğü, ayrıca üyelere emeklilikleri halinde 1 Ocak 
1988 öncesi döneme isabet eden ve 20 hizmet yılım aşmayan süreler için Banka katılma payı olarak 
% 20 oranında aktarım yapılması uygulamasına da son verildiği, 

1.1.1995 tarihi itibariyle Bankaca üyeler hesabına % 10 oranına indirilerek aktarılmaya devam 
edilen katılma paylan ise 31 Ağustos 1995 tarihinde % 0 düzeyine indirilerek son verildiği, bu 
tarihten itibaren Banka tarafından Vakfa hiçbir şekilde aktarma yapılmadığı, yıllar itibariyle üyeler 
adına Vakfa aktarılan Banka katılma payları toplamının 3.603.426.171.248.- TL olduğu, 

Yıllar 
1988 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

înel Toplam 

Tutar 
18.091.420.189, 
27.489.346.761, 
54.561.399.656, 
93.769.607.492, 

177.011.344.100, 
352.086.530.350, 
932.254.844.700, 

-TL 

-TL 
-TL 

-TL 
-TL 
-TL 
-TL 

1.948.161.678.000.-TL* 

3.603.426.171.248.- TL 

(*) Üyelerin 1 Ocak 1988 tarihinden önce Banka 'da geçen hizmetlerine ait bir defaya özgü 
olarak Banka tarafından aktarılan 1.500.000.000.000.- TL'lik tutar da dahildir. 

Başbakanlık Makamının 6.2.1992 tarih ve TEFTİŞ.M:284 sayılı onayı bağlamında TC. Mer
kez Bankası ile ilgili bazı iddiaların incelenmesi sonrasında düzenlenen raporunda; "... T.C. Mer
kez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına üye Banka personelinin 
prime esas kazançlarının % 20 si oranında Bankadan Vakfa kaynak aktarımı uygulamasının yasal 
dayanağı olmadığından ve Banka personeli arasında eşitsizliğe yol açtığından derhal durdurularak 
şimdiye kadar yapılan aktarımların geriye tahsili için Banka karar ve icra mekanizmaları tarafın
dan gereğine tevessül edilmesi ve iki ayrı tüzel kişilik olan Banka ile Vakıf arasındaki paraya 
müteallik diğer işlem ve ilişkiler suiistimale müsait olduğundan bu kabil işlem ve ilişkilere son veril
mesi gerektiği, ..." sonucuna varıldığı, dönemin Başbakanlık Müsteşarı tarafından rapora "Banka 
mensupları sosyal güvenlik ve yardımlaşma sandığı vakfına yapılmakta olan yardımın durdurul
ması, ancak geriye dönük tahsilat yapılmaması kaydıyla uygun görüşle sunulur. " notu düşüldük
ten sonra Makama sunulduğu, Başbakanlık Makamının 8.5.1992 tarih ve TEFTİŞ.M:310 sayılı 
Oluru sonrasında raporun uygulamaya konduğu, 
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Ancak, T.C. Merkez Bankasınca uygulamaya aynen devam edilmesi üzerine bu defa Başbakan
lık Makamının 28.7.1993 tarih ve TEFTİŞ.M:462 sayılı Onayı üzerine konunun incelendiği ve 
düzenlenen İnceleme Raporunda Bankanın işlem ve hesapları ile ilgili olarak Banka Meclisi ve 
Denetleme Kurulundaki Hazine hisselerini temsil eden kişiler aracılığı ile Banka işlemlerine dolay
lı müdahalede bulunulabileceği tespiti yapıldıktan sonra; 

a) - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına üye 
Banka personelinin prime esas kazançlarının % 20'si oranında Bankadan Vakfa kaynak aktarımı uy
gulaması ile ilgili olarak "... 1992 ve 1993 yıllarında gerçekleştirilen vakfa kaynak aktarımlarının 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliğince oluşturulacak görüşe göre müsebbip
lerinden tanzim ve cezai takibat ve kontrol edilmesinin" 

b) - T.C. Merkez Bankası ile T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaş
ma Sandığı Vakfı arasındaki konut ve araç kiralama işlemleri ile ilgili olarak "... Konunun Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca açıklığa kavuşturulması ve oluşturulacak görüşe göre genel kurul ve 
banka meclisindeki hazine temsilcilerine talimat verilmesininr 

c) - T.C. Merkez Bankası personeli maaş sistemi ile ilgili olarak da konuya ilişkin Banka karar
namelerinin değerlendirildiği ve "... mezkur kararnamelerin uygulanabilir yeni bir sistem oluş
turulabilmesi amacıyla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde ilgili kurumların 
görüşleri de alınarak gözden geçirilmesinin ve yeniden tanzim edilmesinin," 

uygun olacağı kanaatinin dile getirildiği, 
Başbakanlık Makamının 29.5.1995 tarih ve TEFTİŞ.M:059 sayılı Oluru sonrasında da uy

gulamaya başlandığı, konunun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliğince değerlen
dirildiği ve 1993- 1995 yılları arasında üyeler adına aktarılmış olan aylık Banka katılma paylarının 
özel kanunla kurulan ve tüzel kişiliği bulunan TC Merkez Bankasınca geri alınmasının uygun 
olacağı sonucuna varıldığı, bu değerlendirme çerçevesinde genel kurul ve banka meclisindeki 
hazine temsilcilerine talimat verildiği, bunun üzerine Bankaca katılma payı ödenmesine 1 Eylül 1995 
tarihinden itibaren son verilmesini takiben Banka Meclisi tarafından 1993- 1995 yılları arasında 
üyeler adına aktarılmış olan aylık Banka katılma paylarının Bankaya iadesi isteminde bulunulduğu, 
Banka Meclisinin bu kararını takiben üyelerin 1988 yılı öncesi hizmetleri karşılığı olarak Vakfa ak
tarılan 1.500.000.000.000.- TL'nin de iade edilmesinin Vakıftan istendiği, konuya ilişkin olarak 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında düzenlenen Mart 1996 tarihli İnceleme 
Raporu "Sonuç ve Kanaat" bölümünde katılma paylarının T.C. Merkez Bankası Memurları Yönet
meliğine ve Vakıf Senedine uygun olduğu değerlendirmesi yapıldıktan sonra; "... Vakıf varlıkların
da azalmaya neden olacak bir iadenin mümkün bulunmadığı, Banka kaynaklarının yersiz olarak 
Vakfa aktarıldığı telakki edildiği takdirde ve bu miktarın iadesinde ısrar edilmesi halinde Banka 
tarafından yasal yollardan tahsiline gidilebileceğinin ... " kanaatinin dile getirildiği, bu tespit son
rasında Vakıf Yönetim Kurulunca herhangi bir iade yapılmasının mümkün olamayacağının Ban
kaya bildirildiği, bunun üzerine Bankanın katılma paylarının iadesi için hukuki yollara başvurduğu 
ve o tarihe kadar bankaca ödenen katılım payının geri alınması için Vakfa dava açıldığı, 

Davacının T.C. Merkez Bankası, davalının ise T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güven
lik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfının olduğu ve Ankara 14'ncü Asliye Hukuk Mahkemesinde 
görülen davanın 25.11.1997 tarih 1996/520 Esas, 1997/720 Karar sayılı ilamında bilirkişi raporun
daki "Davacı banka meclisi tarafından, yasalarımızın verdiği yetkiye dayalı olarak hazırlanıp 
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yürürlüğe konulan ve halen yürürlükte bulunan yönetmelik hükmüne uygun biçimde davalı vakfa 
yapılan ödemelerin hukuki ve yasal dayanağının olmadığından söz edilemeyeceği, dolayısıyla vakıf 
açısından bir sebepsiz zenginleşmeden bahsetmenin mümkün olmadığı, bir an için aksi düşünülse 
bile raporda tarih ve numarası yazılı Yargıtay içtihadı birleştirme genel kurul kararına göre davacı 
tasarrufunun geriye dönük olarak geri alınmasına olanak bulunmadığı, diğer yandan vakıf genel 
kurulunun vakfın mal varlığını azaltmak suretiyle vakıf amaçlarını tehlikeye düşürecek bir iradeye 
yetkili olmadığı" değerlendirilmesi esas alınarak istemin reddedildiği, Yargıtay 13'üncü Hukuk 
Dairesi Başkanlığının 1998/5817 Esas, 1998/5560 Karar sayılı ilamı ile kararın onandığı, yine Yar
gıtay 13'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığının 1998/9122 Esas, 1998/9495 Karar sayılı ilamı ile karar 
düzeltme isteminin reddedildiği ve kararın kesinleşmiş olduğu, böylece Ek Emeklilik Primi adı al
tında yapılan ödemelerin dayanağını teşkil eden Yönetmeliğin 48/c maddesinin Kanuna uygun 
bulunduğu ve vakfa yapılan ödemelerde usulsüzlük olmadığının yargı kararıyla tescil edildiği. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 29.12.1999 tarih ve 1999/14880 Hazırlık, 1999/39817 
Karar sayılı evrakında "1995 yılından önce yapılan ödemenin de Ankara 14'üncü Asliye Hukuk 
mahkemesinin istemi reddine dair kararı Yargıtay 'in onama kararı ile sabit olduğu hazırlık evrakı 
kapsamından anlaşıldığından, olayda herhangi bir kimse hakkında" görevi kötüye kullanma suçu 
ile ilgili olarak "başkaca tahkikat yapılmasına ve dava açılmasına yer olmadığına CMUK 164/1 'in
ci maddesi uyarınca" karar verildiği, 

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 29.06.2000 tarih ve 2000/52624 Hazırlık, 
2000/22137 Karar sayılı evrakında "25,6.1996 tarihinde TCMB Tüzel kişiliğince vakıf aleyhine 
açılan davada, davalı vakfa, banka personeli adına ek emeklilik primi adı altında yapılan ödemlerin 
haksız olduğu iddiasına yer verilerek istirdadının istenildiği, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine 
ait 25.11.1997 gün, 1996/520 esas 1997/720 sayılı kararla davanın reddolunduğu, Temyiz üzerine 
Yargıtay ÎÎ.HD'nin 17.9.1998 tarih 1998/5817- 6660 sayılı ilamıyla onandığı, karar düzeltme 
talebinin de kabul edilmemesi suretiyle kesin hüküm mertebesine ulaştığı, 

Böylece Ek Emeklilik Primi adı altında yapılan ödemelerin dayanağını teşkil eden Yönet
meliğin 48/c maddesinin kanuna uygun bulunduğunun ve Vakfa yapılan ödemelerde usulsüzlük ol
madığının yargı kararıyla tescil edildiği," görüldüğünden; 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Banka Meclisi Üyeleri, memur sayılmadığın
dan görevi kötüye kullanmak suçundan, 

Ek Emeklilik Primi adı altında yapılan ödemelerin hukuka uygun olduğuna ilişkin ve kesin 
hüküm hüviyetindeki mahkeme ilamı karşısında oluşmayan hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal 
suçundan kamu adına takibata mahal olmadığına," 

Kararının verildiği, bu tarihten itibaren Vakıf gelirlerin sadece üyelerin yatırdıkları aylık aidat, 
aylık prim ve ek emeklilik aylığı primlerinden oluştuğu, Bankaca herhangi bir ad altında Vakfa kay
nak aktarımının söz konusu olmadığı, 

Vakfın, fonlarını büyük ölçüde kamu bankalarında mevduat olarak ve Devlet borçlanma senet
lerini satın almak suretiyle değerlendirdiği, Devlet iç borçlanma senetlerini ihalelerde oluşan or
talama fiyattan satın aldığı, talep edilen faiz oranı belirtilerek ihalelere girilmediği, satın alınan 
Devlet iç borçlanma senetlerinin vade sonuna kadar elde tutulduğu, böylece sadece faiz geliri elde 
edildiği, Devlet borçlanma senetlerinin alım satımının yapılmadığı, ihale tarihinde ortalama fiyat 
üzerinden alınan bu kıymetlerin vadelerine kadar portföyde tutulduğu, Vakfın kısa vadeli yüküm
lülükleri (emekli maaşları ve genel giderler) dikkate alınarak kaynakların bu şekilde risksiz ve uzun 
vadeli yatınm araçları kanalıyla değerlendirilmesi yoluna gidildiği, 
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Vakıf ve MERVAK A.Ş. tarafından satın alman altı taşınmazdan sonuncusu hariç diğer beş 
tanesinin aynı binadaki daireler olduğu ve Dinlenme Evi olarak kullanıldığı, bunların dışında T.C. 
Merkez Bankasf ndan satın alınan taşınmazın bulunmadığı, MERVAK A.Ş.'nin 2003 yılına kadar 
temel faaliyet konusunun araç kiralama işlemleri olduğu, Şirketin Banka ile yapılan sözleşmeler 
çerçevesinde 1989 yılından itibaren araç kiralandığı, ancak 2002 yılı sonunda T.C. Merkez Ban
kasınca sözleşmelerin sürenin bitimi sonrasında yenilenmediği ve araç kiralama işine son verildiği, 
bunun üzerine Şirketçe araç parkının tasfiyesi yoluna gidildiği, araç parkını tasfiye eden Şirketin iki 
yıldır araç kiralama işlemleri yapmadığı, 

Vakıfta halen uygulanan bu sisteme göre emeklilerin maaşları kalan ortalama ömür çerçevesin
de farklılık arz ettiği, yine aynı şekilde aynı yaş ve hizmet süresi verilerine sahip kişilerin kişisel 
hesaplarındaki farklılıklara göre farklı maaşların ödendiği, üyelere ait birikimlerin ayrı havuzlarda 
açık olarak takip edildiği, her üyenin birikimlerini izleyebildiği, ayrıca üyelere taban aylığın yanı 
sıra ilgili yılda Vakfın enflasyon oranının üstünde bir getiri elde etmesi halinde emekli üyelere bir 
sonraki yılda reel getiri aylığının da ödendiği, reel getiri aylığının düzenlilik arz etmediği, Vakfın 
performansına göre her yıl değişebildiği, hatta bazı yıllarda "sıfır" bile olabildiği, ek emeklilik ay
lığı dışında Vakıf amaçları doğrultusunda üyelere aşağıda dökümü yapılan diğer sosyal güvenlik 
yardımlarının sağlandığı, 

a) - Vakıf katılma payı: Banka tarafından üyeler hesabına aktarılan ve 1 Eylül 1995 tarihinden 
itibaren aktarımına son verilen Banka katılma payının yerine Vakıf aktüeryal dengesi dikkate 
alınarak Bankada yeni çalışmaya başlayan veya halen üye olmamış çalışanlar için Vakıf üyeliğini 
daha cazip hale getirmek için Mart 2001'de yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde üyelerin 
prime esas ücretlerinin % 3'ü oranında Vakıf katılma payı ödenmesinin hükme bağlandığı, bu katıl
ma paylarının "Beklenmeyen Ödemeler Hesabından" karşılandığı, Vakıf katılma payının sadece ek 
emeklilik aylığı ödenmesinde esas alındığı, üyenin Vakıftan istifası veya vefatı halinde hesabında 
bulunan "Vakıf katılma payının tutarının" Beklenmeyen Ödemeler Hesabına aktarıldığı, 

b) - Aylık yardımlar: Vakıfça, 1 Ocak 1988 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığına, 1 Ağustos 
1995 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak T.C. Merkez Bankasından emekliye 
ayrılanlar (Vakfa üye olma imkanına sahip olamayanlar) Vakıf Senedinin geçici 5'inci ve geçici 
9'uncu maddelerine istinaden üyeliğe kabul edildiği ve bu üyelere her yıl Genel Kurul tarafından 
belirlenen miktarda aylık yardım yapıldığı, Vakfa prim ödememiş olan bu gruptaki üyelere 2004 
yılında aylık net 300.000.000.- TL tutarında yardım yaptığı, yapılan bu yardımların yine Vakıf 
"Beklenmeyen Ödemeler Hesabından" karşılandığı, 

1 Ocak 1988 tarihinden önceki hizmetler karşılığı (en fazla 20 yıl) olan Banka katılma pay
larının ise ancak üyenin Bankadan emekli olduğu ve Vakıftan ek emeklilik aylığı almaya hak kazan
dığı tarihte üye hesabına yatırıldığı, bu payların Vakıftan veya Bankadan istifa edenlere öden
mesinin hiçbir şekilde söz konusu olmadığı, üyenin Bankadan emekli olması durumunda, emeklilik 
tarihi itibariyle Vakıftaki üye hesabına yatırıldığı, Banka katılma paylan aktarımına 1 Eylül 1995 
tarihi itibariyle son verilmesi üzerine üyelerin 1988 öncesi hizmetleri karşılığı (en fazla 20 yıl) kat
kı yapılması yükümlülüğünün Vakıf tarafından üstlenildiği ve "Beklenmeyen Ödemeler Hesabın
dan" karşılandığı, 
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Şikayet dilekçelerinde ismi zikredilen kişilerin üyelik dosyalarındaki bilgiler bütün olarak 
değerlendirildiğinde Vakıf Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde üyelere ait 
birikimlerin toplandığı, Devlet borçlanma senetleri kanalıyla değerlendirildiği ve bu kişilerin istifa 
etmeleri veya emekli olmalarına göre işlemlerinin tamamlanarak ödemelerinin yapıldığı, işlemlerin 
Vakıf Senedi ve Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu, 

Vakıf yönetim kurulu üyelerine hiç bir ücretin ödenmediği, Vakıf şirket ve iştiraklerinde zaman 
zaman yönetim kurulu üyelerinden bazılarına Vakfı temsilen görevler verilebildiği, bu şekilde Vakıf 
iştiraklerinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ise şirketlerden huzur hakkı aldığı, alınan bu 
ödemelerinin yasalara uygun olduğu, 

5072 sayılı Yasa öncesinde ve sonrasında vakfın faaliyetlerini mülkiyeti kendisine ait olan 
binada yürüttüğü, vakıfta hiçbir kurum personelinin çalışmadığı, vakıfta hiçbir kurum aracının 
bulunmadığı, 5072 sayılı Yasaya uyum çalışmaları kapsamında vakıf isminin "Mervak Sosyal 
Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı" olarak öngörüldüğü, böylece vakıf senedinin 5072 sayılı Yasaya 
uygun haline getirilmesine çalışıldığı anlaşılmıştır. 

3.2.1.7- Gençlik Spor Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 

Vakıf 1985 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 
2- Amacı 
Vakıf amacı senedin 3 'üncü maddesinde; "Türk toplumunun bütün fertlerini bedensel ve ruhsal 

gelişmelerini sağlamak için spor yapmalarını özendirmek, spor tesisleri yapmak, işletmek, işlettirmek, 
mevcut tesislerin bakım , onarım ve tefrişini yapmak, işletilmesine katkı sağlamak, gerektiğinde kar
şılıksız yardım etmek, sporcu ve spor elemanlarının eğitimleri için yurt içi ve yurt dışı eğitim kursları 
açmak, açılacak kurslara eleman göndermek, spor malzemeleri yapmak, yaptırmak, malzeme yar
dımında bulunmak, Gençlik ve Sporla ve vakıf ile ilgili yayınlar çıkarmak, satın almak, satmak, Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü hizmet ve faaliyetlerine yardım etmek, Gençlik ve Sporla ilgili ödüller 
vermek, Gençlik ve Spor Kulübü kurmak, kurulmuş kulüplere yardım etmek, vakıf üyelerinin sosyal ve 
ekonomik yönden güçlenmeleri için gerekli tedbirleri almak, bunların ve Genel Müdürlük, bağlı 
kuruluşlar ve taşra teşkilâtının özel günlerinde (talep ve lüzumu halinde) temsil ve ağırlama ile diğer 
ihtiyaç duydukları hizmetlerine yardımcı olmak, gençler, sporcu ve spor elemanları ile ^^/üyelerin
den yardıma muhtaç duruma düşenlere yardımda bulunmak" olarak belirlenmiştir. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 

Vakıf faaliyetlerini kendisine ait Kültür Sokağı 3 nolu binada yürütmektedir. 
4- Personel Durumu 
Vakıf işlemleri, 17'si vakıf merkezinde, 30'u Gölbaşı Sosyal tesisinde ve 2'si otoparklarda ol

mak üzere 49 personel tarafından yürütülmektedir. Vakıfta kamu personeli görev yapmamaktadır. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkülleri 
Vakfın üzerinde 31.12.2003 tarihi itibariyle 4.965.303.150.- TL kayıtlı değerde taşınmazları, 

13.873.677.037.- TL kayıtlı değerde demirbaşları ve 34.599.172.355.- TL kayıtlı değerde 16 adet 
aracı ile 116.171.150.000.- TL kayıtlı değerde iştirakleri bulunmaktadır. 
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II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Vakfın Gelirleri 
Vakfa ait taşınmaz kiraları, bağışlar, aidatlar ve faizlerden oluşmaktadır. 

Vakfın Giderleri 
Vakıf amacına yönelik giderler, amatör sporculara yapılan yardımlar ile vakıf üyelerine yapılan 

yardımlardan oluşmaktadır. 2002 ve 2003 yıllarında spor tesis inşaatına yönelik harcama yapıl
mamıştır. Vakıf genel yönetim giderleri vergi, küçük onarımlar, elektrik, yakıt, noter, mahkeme ve 
kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. Vakıfta görev yapan kamu personeli bulunmamaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 
Vakfın gelirleri 
KAYNAK/YILLAR 2002 yılı 2003 yılı 2004 vılı f30.6.2004) 

Bağışlar 10.453.642.000,- 15.815.000.000-

Temettü gelirleri 53.667.093.000.- 6.407.323.000. 
Faiz gelirleri 174.156.910.000.- 100.165.398.000.- 19.671.809.000.-
Kira gelirleri 413.147.371.000.- 443.996.745.000.- 164.754.100.000.-
Diğer gelirler 10.453.642.000.- 15.815.000.000. 
GSGM Yön.7. Md. göre 66.046.603.000.- 540.927.000 
TOPLAM 718.471.619.000.- 566.925.393.000.- 184.425.909.000.-

Amaca yönelik giderleri 
GİDER/YILLAR 2002 vılı 2003 vılı 2004 vılı (30.6.20041 
Genel yön. gideri 73.297.460.610.- 68.101.513.788.- 62.592.056.396.-

Amaca yön. (Personel) 59.025.791.965.- 295.304.333.655.- 192.165.708.835.-
Amaca yönelik (Amatör Spor) 63.744.687.200.- 10.298.600.000.- 15.065.000.000.-

Vakfın, iki iktisadi işletmesi ve bir adet iştirakinin olduğu, Gölbaşı- Erdemli Sosyal Tesisleri 
İktisadi İşletmesinin vakfa protokolle devredilen tesisleri işlettiği, Spor, Turizm İnşaat, Taahhüt, 
Ticaret ve Sanayi İktisadi İşletmesinin de konukevi, otopark ve spor mağazasını çalıştırdığı, 

İşletmelerin kar ve zarar durumunun; 
İsletmenin Adı 2002 Yılı 2003 Yılı 
Gölbaşı- Erdemli Sos. Tes.- 52.193.847.446. - - 47.562.743.782.-

Spor Turizm İşletmesi 43.517.851.495.- 6.407.323.537.-
Olduğu, 
Tabloda görüldüğü üzere; işletmelerden Gölbaşı-Erdemli Sosyal Tesislerinin 31.12.2003 tarihi 

itibariyle 1 trilyon liranın üzerinde vakıfça sübvanse edildiği halde mezkur zararların ortaya çıktığı, 
dolayısıyla bu işletmenin vakfa yük olduğu, 
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Vakfın, Kars Sarıkamış' ta teleferik işletmesi faaliyetinde bulunan Kars- Sar şirketinde % 5 his
sesinin bulunduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 920.356.650.774.- TL nak

di bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakfın senedinin 11 'inci maddesine göre oluşturulan 9 kişilik Yönetim Kurulu tarafından 

yönetildiği, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarafından seçildiği, 
5072 sayılı Yasa öncesinde ve sonrasında vakfın faaliyetlerini mülkiyeti kendisine ait olan binada 

yürüttüğü, üye aidatlarının verilen talimat doğrultusunda bankaca hesaplardan kesilerek vakfa aktanl
dığı, vakıfta hiçbir kurum personelinin çalışmadığı, vakıfta hiçbir kurum aracının bulunmadığı, vakfa 
ait 16 araçtan 7 tanesinin Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanıldığı, 

Vakıf kira gelirlerinin bir kısmının, protokollerle kullanım hakkı vakfa aktarılan GSGM' ye ait 
4 otopark, 1 otel, 1 sosyal tesis ve 1 kampın işletilmek üzere 3'üncü şahıslara kiralanmasından kay
naklandığı, bir kısmının ise vakfın mülkiyetinde bulunan Pakistan Büyükelçiliğine okul olarak iş
letilmek amacıyla verilen bina ile bir kargo şirketine kiralanan mağazanın kira gelirlerinden oluştuğu, 

GSGM' ye ait olup, vakıfça işletmesi 3'üncü şahıslara kiralanan gayrı menkullerin kira gelir
lerinin % 50'lik bölümünün, protokole konulan hükümlerle, katma bütçeli bir kuruluş olan GSGM 
hesabı yerine, özel bütçeli ilgili İl Müdürlüğü hesabına aktanldığı, böylece mevcut kira gelirlerinin 
büyük bir kısmını oluşturan meblağın yarısının Genel Müdürlük hesabı yerine İl Müdürlüğü hesap
larına aktarılarak, harcama kolaylığından yararlanmak amacının güdüldüğü, 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının 
Dağıtımına Dair Yönetmeliğin, 7'inci maddesine dayanılarak vakfa aktarılan meblağın 2003 yılın
da yasal dayanağı bulunmaması nedeniyle kesildiği, önceden usulsüz ödenen bu fasıl ödemelerin 
geri alınması için Genel Müdürlükçe açılan davanın henüz derdest bulunduğu, 

5072 sayılı Yasa öncesinde ve sonrasında vakfın faaliyetlerini mülkiyeti kendisine ait olan 
binada yürüttüğü, vakıfta hiçbir kurum personelinin çalışmadığı, vakıfta hiçbir kurum aracının 
bulunmadığı, 5072 sayılı Yasaya uyum kapsamında vakıf senedi değişikliği çalışmalarının da 
devam ettiği, yeni vakıf senedinde vakıf isminin "SPORA HİZMET VAKFI" olarak öngörüldüğü, 
böylece vakıf senedinin 5072 sayılı Yasaya uygun hale getirilmesine çalışıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
3.2.1.8- Güreş Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Vakıf 1980 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 
2- Amacı Vakıf amacı, senedin 3'üncü maddesinde; Türk Güreşinin gelişmesini, güreş adamlannın 

(sporcu, antrenör, hakem, monitör v.b. yöneticiler) eğitim ve yetişmesini sağlamak" olarak belirlenmiş
tir. Bakanlar Kurulunun 11.2.1986 tarih ve 10349 sayılı karan ile Vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
Vakıf faaliyetlerini kendisine ait Necatibey Caddesi 20/12 nolu dairede yürütmektedir. 
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4- Personel Durumu 
Vakıf işlemleri bir personel tarafından yürütülmektedir. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkülleri 
Vakfın üzerinde 1.343.699.485.000.- TL kayıtlı değerde taşınmazları ve demirbaş malzemeleri 

ile 116.171.150.000.- TL kayıtlı değerde iştirakleri bulunmaktadır. 

II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri 

Vakfa ait taşınmaz kiraları, bağışlar, reklam gelirleri ve faizlerden oluşmaktadır. 
Vakfın Giderleri 
Güreş adamlarının eğitim ve yetişmesi için yapılan yardımlar, dergi basım giderleri, vakıf 

tarafından istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentilerden oluşmak
tadır. Vakıf genel yönetim giderleri; vergi, küçük onarımlar, elektrik, yakıt, noter, mahkeme ve kır
tasiye kalemlerinden oluşmaktadır. Vakıfta görev yapan kamu personeli bulunmamaktadır. Vakfın 
amaca yönelik giderlerinin az olmasının Ankara İncek- Ahlatlıbel mevkiinde bulunan otel 
yatırımına yoğunlaşmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Gelir Gider Tablosu 
Vakfın gelirleri 

KAYNAK/YILLAR 
Bağışlar 
Faiz Gelirleri 
Kira gelirleri 
TOPLAM 

2002 yılı (TL) 
4.982.307.000.-

20.452.672.000.-
166.615.724.000.-
192.050.703.000.-

2003 yılı (TL) 
34.606.963.000.-

5.802.061.000.-
5.086.941.000.-

45.495.965.000.-

Vakfın kamu kaynaklı bir gelirinin bulunmadığı, 
Türk Güreş Vakfınca yapılan spor kompleksi yatırım harcamalarının yıllara göre 

dağılımının; 

YILLAR 
1996 Yılı 
1997 Yılı 
1998 Yılı 
1999 Yılı 
2000Yıh 
2001 Yıh 
2002 Yıh 
2003 Yıh 
VAKIFA YAPILAN YATIRIM TUTARI 
TANITMA FONU • 
TOPLAM YATIRIM TUTARI 

TUTARI (TL) 
4.328.172.990.-

111.043.883.510.-
304.452.194.273.-
209.592.261.215.-
315.161.290.797.-
273.625.541.156.-

43.195.098.000.-
1.297.757.000.-

1.262.696.198.941.-
499.999.999.800.-

1.762.696.198.741.-
Şeklinde gerçekleştiği, 
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Yatırım harcamaları için kamu kurumundan alınan yardımların ise; 
1997 Yılı 
Hazine Yardımı 
Spor Toto Teşkilatı Katkı Payı 

29.500.000.000.-
28.500.000.000.-

1.000.000.000.-

1998 Yılı 
Hazine Yardımı 
Spor Bakanlığı 
Gençlik Spor Genel Müd.Lüğü 

168.600.000.000;-
70.000.000.000.-
48.600.000.000.-
50.000.000.000.-

1999 Yılı 
Hazine Yardımı 
Gençlik Spor Genel Müd.Lüğü 
Türk Tanıtma Fonu 
Türk Milli Olimpiyat Komitesi 
Gsgm Amatör Spor Fonu 
Gençlik Spor D Müdürülükleri 

314.846.769.500.-
24.750.000.000.-

100.000.000.000.-
150.000.000.000.-
20.000.000.000.-
4.135.700.500.-

15.961.069.000.-

2000 Yılı 
Hazine Yardımı 
Gençlik Spor Genel Müd.Lüğü 
Spor Bakanlığı 
Gsgm Amatör Spor Fonu 
Tanıtma Fonu 

824.749.999.800.-
24.750.000.000.-

100.000.000.000.-
150.000.000.000.-
50.000.000.000.-

499.999.999.800.-

2001 Yılı 
Türk Milli Olimpiyat Komitesi 

50.000.000.000.-
50.000.000.000.-

Olduğu, 
Kamu yardımları genel toplamının 1.387.696.769.300.- TL olarak gerçekleştiği, 

Vakıf giderlerinin ise; 
GİDER/YILLAR 
Genel yön. gid. 
Amaca yön.(Personel) 

2002 yılı (TL) 
82.517.087.000.-
10.016.408.000.-

2003 yılı (TL) 
63.248.256.000.-
40.259.780.000.-

Olduğu, 
Görülmüştür. 
Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 207.422.431.000.- TL. 

nakdi bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Ankara İncek Köyü Mevkiinde bulunan ve tapunun 282 ada 1 parsel sayısında kayıtlı, intifa 

hakkı vakfa ait taşınmaz üzerine, vakıfça inşa edilen spor kompleksinin işletme hakkının, 
30.10.2001 tarihli sözleşmeyle ANGORA- CA isimli şirkete verildiği, iskan ve işletme ruhsat
larının alınmaması sebebiyle işletmenin zabıtaca 01.01.2003 tarihinde mühürlenerek çalışmaktan 
men edildiği, bu aşamada işletmeci şirketin vakfa ihtar çekerek aralanndaki sözleşmeyi feshettiğini 
bildirip, fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak üzere 550.000^000.000 TL tazminatın tahsiline, kira 
borcu bulunmadığının tespitine ve muarazanın men'ine karar verilmesi talebi ile dava açtığı, An
kara 9'uncu Ticaret Mahkemesinin 2003/203 Esasına kayıtlı davanın halen derdest olduğu, 
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Vakıfça davalı şirket aleyhine açılan men- i müdahale davasının ise Gölbaşı Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2003/945 Esasına kayıtlı olup yargılamanın sürdürüldüğü, 

Vakfın senedini 14'üncü maddesine göre oluşturulan 9 kişilik Yönetim Kurulu tarafından 
yönetildiği, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin üçü kurucular arasından, üçü Genel Kurul Üyeleri 
arasından seçilirken, üç üyenin ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlendiği, 

5072 sayılı Yasa öncesinde ve sonrasında vakfın faaliyetlerini mülkiyeti kendisine ait olan 
dairede yürüttüğü, vakıfta hiçbir kurum personelinin çalışmadığı, vakıfta hiçbir kurum aracının 
bulunmadığı, vakıf yönetim kurulu üç üyesinin Gençlik Spor Genel Müdürlüğünce belirlenmesi 
dışında vakfın kamu kurumu ile ilişkisinin bulunmadığı, 5072 sayılı yasa yürürlüğe girdikten son
ra senet değişikliği çalışmalarına başlandığı, yönetim şeklinin ve diğer hususların yasaya uygun 
hale getirilmesine çalışıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
3.2.1.9- Türkiye Diyanet Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Vakıf, 13.03.1975 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 

20.12.1977 tarih ve 7/14433 sayılı kararı ile vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır. Vakfın 914 adet 
şubesi bulunmaktadır. 

2- Amacı 
Vakıf amacı senette "İslam Dini'nin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusun

da aydınlatılmasında Diyanet İşleri Bakanlığına yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami 
yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman 
vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahip
lerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmek" olarak belirlenmiştir. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
Vakıf faaliyetlerini Dr. Mediha Eldem Sokak, 89 nolu binada yürütmektedir. 
4- Personel Durumu 
Vakıf merkezinde 194 personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkülleri 
Vakfın üzerinde 25.057.871.840.- TL kayıtlı değerde taşıtları, 64.678.554.611.- TL kayıtlı 

değerde demirbaş malzemeleri ve 50.000.000.000.- TL kayıtlı değerde iştirakleri bulunmaktadır. 
II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri 
Bağışlar, işletme karları, kiralar, menkul kıymet satış gelirleri ve faizlerden oluşmaktadır. 
Vakfın Giderleri 
Öğrencilere verilen burslar, müftülüklere yapılan yardımlar, muhtaçlara yapılan yardımlar, 

vakıf tarafından istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentilerden 
oluşmaktadır. Vakıf genel yönetim giderleri vergi, küçük onarımlar, elektrik, yakıt, noter, mahkeme 
ve kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. Vakıfta görev yapan kamu personeli bulunmamaktadır. 
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Gelir Gider Tablosu 

Vakfın gelirlerinin; 

KAYNAK/YILLAR 
Kira gelirleri 
Bağışlar 
Faiz Gelirleri 
Mevzuat gereği alınan pay. 
İşletme/İştirak Gelirleri 
Hac Organizasyonu Y. Bğ. 
Şubeler İçin Yap. Bağışlar 
Diğer Gelirler 
TOPLAM 

2002 yılı (TL) 
4.953.299.983.592.-
2.070.132.727.173.-
5.975.924.100.216.-

311.223.000.000.-
93.137.605.853.-

19.026.367.173.522.-
15.880.885.141.813.-
2.962.719.213.609.-

51.273.688.945.778.-

2003 yılı (TL) 
6.365.164.613.418.-
8.033.992.877.702.-
2.102.833.612.006.-

157.331.000.000.-
260.683.897.230.-

20.656.896.243.012.-
21.038.789.567.346.-
4.821.776.982.948.-

63.437.468.793.662.-

Olduğu, Hac organizasyonundan yapılan bağışlar ile yasa ve yönetmelikler gereği alınan pay
ların kamu kaynaklı olduğu, 

Hac ile ilgili mevzuatın temelini 7/17439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 26.04.1979 tarihin
de kabul edilen "Hac Seyahati ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine İlişkin 
Kararnamenin" oluşturduğu, bu Kararnamenin 12.5.1979 gün ve 16635 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu arada hac ve umre seyahatleriyle ilgili olarak çıkartılarak 
30.03.1984 tarih ve 18357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği, 
belirtilen Kararname ve Yönetmelik hükümlere uyarınca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1979 
yılından itibaren "Bakanlar Kurulu Kararları" doğrultusunda hac ve umre faaliyetlerinin tek elden 
yürütüldüğü, bu faaliyetler çerçevesinde her yıl planlı şekilde binlerce kişinin dini görevlerini yap
ması için seferler düzenlendiği ve muhasebe kayıtlarının vakıfça tutulduğu, 

Daha sonra, Bakanlar Kurulunca değiştirilip, 18.05.2000 tarih 24053 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren "Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığın
ca Yürütülmesine Dair Karar", bu karara uygun olarak kaleme alınan ve 18.05.2000 tarih 24053 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik" hükümleri uyarınca Hac işlemlerinin 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Hac İşleri Yüksek Kurulu" tarafından, muhasebe 
işlemlerinin ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülmeye başlandığı, ihtiyaç duyulduğunda 
"Hac İşleri Yüksek Kurulu" tarafından Hac hesaplarından vakfa aktarmalar yapıldığı, hac işlem
lerinin ise sadece Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerince denetlendiği, gerek görüldüğünde Baş
bakanlık Teftiş Kurulunca denetlenebildiği, 

Ancak Vakıf işlemlerinin denetimi üzerine Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen ve 
20.04.2004 tarih ve DDK- 48- 67 sayılı yazı ekinde Komisyona gönderilen 1998/7 sayılı denetim 
raporu "Değerlendirme ve Öneriler" bölümü 34'üncü maddesinde; 

"Değerlendirme - 34 : Hac ve Umre Organizasyonundan yıllık olarak yaklaşık 15.000.000.-
USD civarında bir gelir elde edilmektedir. Vakıf yöneticileri bu muazzam ve sürekli kaynağı çoğu 
vakıf amaçlarıyla doğrudan irtibatlandırılmayacak işlere harcamak suretiyle israf etmekte, hac ve 
umre hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik herhangi bir çaba göstermemektedirler. Bu organizas
yonun iş ve işlemlerine ilişkin olarak Raporun ilgili maddelerinde belirtilen yersiz işlem ve har
camaların denetimi konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
gereken hassasiyet de gösterilmemektedir. Bu nedenle hac ve umre hizmetleriyle alakalı olmayan 
işlere bu hesaptan para harcanmakta, diğer taraftan-görevlendirilen elemanlara ödenecek ücretlerin 
takdirinde sübjektif kararlara imkan tanınmaktadır. 
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Suudi Arabistan'daki mali sistemin disipline edilmemiş belge düzenine dayanması nedeniyle, 
vakıf görevlilerince yapılan harcamalar dönem sonunda denetimi hemen hemen imkansız bir 
yoğunlukta ve içerikte gerçekleşmektedir. Çoğu belgelerin Arapça düzenlenmesi sebebiyle, bunlar 
üzerinde sağlıklı bir denetim yapılması da güçleşmektedir. 

Vakıf yöneticilerinin yukarıda belirtilen sakıncaları kaldırmaya yönelik kararlı ve tutarlı bir ic
raatı yoktur. Keza, aynı kişiler bu organizasyondan elde edilen gelirlerin harcanmasında da basiret
li bir yönetici gibi davranmamaktadırlar. Uygulama yaygın olduğundan ayrıca örnek verilmemiştir. 

Öneri - 34 : Hac ve Umre Organizasyonu hesaplarının sevk ve yönetiminin bu iş için kurulacak 
ayrı bir döner sermaye saymanlığına verilmesi ve gelirlerinin söz konusu organizasyonun geliştiril
mesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı için harcanması veya bu gelirin Diyanet İşleri Başkanlığı 
hizmetlerinde kullanılması kaydıyla genel bütçe içerisinde formüle edilmesi sağlanmalıdır." 

Önerinin yapıldığı, buna karşın raporun kaleme alındığı 1998 yılından bu güne değin bu yön
de bir düzenlemenin yapılmadığı, 

Vakıf giderlerinin ise; 
GİDER/YULAR 
Eğitim Giderleri 
Bina Bakım ve Onarım Giderleri 
Demirbaş Alım Giderleri 
Haberleşme Giderleri 
Isıtma ve Aydınlatma Giderleri 
Kırtasiye Giderleri 
DİB Fazla Mesai Giderleri 
Temizlik Giderleri 
Diğer Hizmet Harcamaları 
Yurtdışı Din Görevlileri Ücreti 
Ataşelik Giderleri 

| Seminer Giderleri 
Müftülük Giderleri 

I Diğer Giderler 
| TOPLAM 

2002 yılı (TL) 
1.181.840.051.611.-

10.962.909.429.741.-
2.009.550.385.823.-

9.873.594.580.-
320.370.029.900.-
41.763.159.989.-
17.313.760.013.-

444.260.339.176.-
1.530.471.758.990.-

622.007.765.019.-
124.246.255.733.-
308.505.915.457.-
116.391.950.000.-
373.638.056.099.-

18.063.142.452.131.-

2003 yılı (TL) 
2.430.196.062.135.-

17.565.109.459.145.-
426.910.561.170.-
65.172.999.400.-

329.026.738.000.-
3.926.721.400.-

11.856.349.477.-
626.584.010.816.-

1.505.060.317.506.-! 
606.692.072.926.-
326.629.066.769.-
236.153.024.061.-
327.419.847.753.-
642.190.138.437.-

25.102.927.368.995.-

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 11.637.087.362.633.- TL 
nakti bulunmaktadır. 

Vakfa ait şirketler ile sermaye miktarları: 

ADI : SERMAYE MİKTARI: 
KOMAŞ (Öğrenilememiştir) 
İHLAS FİNANS AŞ. 299.098.000.000.- TL 
İHLAS SİGORTA AŞ. 344.463.542.740.- TL 
SEK SÜT AŞ. 41.949.- USD 
SAF SÜT AŞ. (Ekspertiz Çalışmaları devam etmektedir) 
KUVEYT TÜRK FİNANS KURUMU 844.059.- USD 
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III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Vakıf senedinde 5072 sayılı Yasa hükümlerine uygun gerekli değişiklerin yapılması için işlem
lere başlandığı, değişikliklerin tescili için açılan davanın halen derdest olduğu, 

Vakfın faaliyetlerini 5072 sayılı Yasa öncesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı dışında devam et
tirdiği, vakıfta hiçbir kurum personelinin çalışmadığı, vakıfta hiçbir kurum aracının bulunmadığı, 
gerektiğinde Kurumun ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde giderilmeye çalışıldığı, 

Hac Organizasyonundan yapılan bağışlar ile yasa ve yönetmelikler gereği alınan payların kamu 
kaynaklı olduğu, 

anlaşılmıştır. 

3.2.1.10- Dinî ve Sosyal Hizmetler (Tokyo Camii) Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

Vakıf 1998 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 2002 yılında yapılan değişiklikle vak
fın ismi ve amaçlan değiştirilmiştir. 

2- Amacı 

Vakıf amacı senedin 3'üncü maddesinde özetle; "çeşitli sosyal yardımlarda bulunmak, yurtiçi 
ve yurtdışında tarihi ve turistik eserlerin onarımını ve restorasyonunu yapmak " olarak belirlenmiş
tir. Bakanlar Kurulunun 05.01.2001 tarih ve 1902 sayılı karan ile Vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 

Vakıf faaliyetlerini Atatürk Bulvan 233/10 nolu dairede yürütmektedir. 

4- Personel Durumu 

Vakıf işlemleri bir kişi tarafından yürütülmektedir. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkülleri 

Vakfın üzerinde 25.057.871.840.- TL kayıtlı değerde taşıtlan, 64.678.554.611.- TL kayıtlı 
değerde demirbaş malzemeleri ve 50.000.000.000.- TL kayıtlı değerde iştirakleri bulunmaktadır. 

II- İNCELEME 

Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Vakfın Gelirleri 

Bağışlar, işletme karlan, baz istasyonu kiraları ve faizlerden oluşmaktadır. 

Vakfın Giderleri 

Öğrencilere verilen burslar, müftülüklere yapılan yardımlar, muhtaçlara yapılan yardımlar, 
vakıf tarafından istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentilerden 
oluşmaktadır. Vakıf genel yönetim giderleri; vergi, küçük onanmlar, elektrik, yakıt, noter, mahkeme 
ve kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. Vakıfta görev yapan kamu personeli bulunmamaktadır. 
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Gelir Gider Tablosu 

Vakfın gelirleri: 
KAYNAK/YILLAR 
Bağışlar 
Faiz gelirleri 
Baz istasyonu kira gelirleri 
işletme karları 
Diğer gelirler 

2002 yılı. (TL) 
36.924.773.000,-
5.306.225.000.-

45.860.938.000.-

2.357.050.000.-

2003 yıh. (TL) 
23.292.359.300.-
4.057.052.980.-

683.128.125.860.-
23.414.809.888.-
13.205.477.000.-

Vakfın baz istasyon gelirleri kamu kaynaklıdır. 

Vakıf giderleri: 
GİDER/YILLAR 
Genel yön. giderler. 
Amaca yönelik giderler 
Seyahat giderleri 

2002 yıh. (TL) 
84.708.115.413.-
30.889.221.500.-
36.778.762.872.-

2003 yıh. (TL) 
116.506.918.207.-
417.110.019.936.-

14.949.172.841.-

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 101.572.071.308.- TL nak
di bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakıf senedinde 5072 sayılı Yasa hükümlerine uygun gerekli değişiklerin tamamlandığı, 
5072 sayılı Yasa öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren vakfın 

yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Atatürk Bulvarı 233/10 Kavaklıdere ANKARA adresine 
taşınarak faaliyetlerini burada sürdürmeye başladığı, vakıfta hiçbir kurum personelinin çalışmadığı, 
vakıfta hiçbir kurum aracının bulunmadığı, 

Ancak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile 01.10.2001 ve 30.10.2001 tarihlerinde yapılan 
protokollerle mülkiyeti Hazineye ait cami müştemilatlarına baz istasyonu kurulması işlemlerinde 
yetkinin "Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfına" verildiği, baz istasyonları ile ilgili işlemler sonucunda 
vakıfça 2002 yılında 45.860.938.000.- TL ve 2003 yılında 683.128.125.860.- TL gelir elde edildiği, 
sözleşme süresi Ekim 2004 tarihinde dolacak olan baz istasyonları kurma yetki süresinin uzatılması 
için vakıf çalışmalarının devam ettiği, 

Anlaşılmıştır. 

3.2.1.11- Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ: 
1- Kuruluş 
1975 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
Özetle, Türk Polis Teşkilatının güçlendirilmesi ve teşkilatın ileri teknik 
ekipmanla donatılması olarak belirlenmiştir. 
3- Faaliyette bulunduğu yer 

Vakıf mülkiyeti kendisine ait Cinnah Caddesi Pilot Sokak No:3 Çankaya/ANKARA adresin
deki binada faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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4- Personel Durumu 
Ücreti vakıfça ödenen; 

a- Vakıf Genel Müdürlüğünde çalışan 21 personel 
b- Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında çalışan : 21 personel 
c- Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Kaçakçılık Dairesi Başkanlığında çalışan 

16 personel bulunmaktadır. 
5- Araç- Gereç ve Gayrimenkulleri (31.12.2003 itibariyle) 
a- Arazi ve arsalar 

- Tarla- 3433 m2 bir parça- Kaman/Kırşehir-Hibe, 
- Arsa- Tökez Mah. 1836 Ada 10 Parsel- Antalya/Serik- Hibe, 
b- Binalar 
- Daire - 2 adet- Atatürk Bulvarı No: 94/15- 16 Kızılay/ ANKARA, 
- İşyeri- Hibe- Konya Merkez İlçe Mah. 10- Bodrum kat No: 8, 2.kat No:2- 45- 46- 47 
- Vakıf Hizmet Binası- Cinnah Caddesi Pilot Sokak No:3 Çankaya/ANKARA, 

- Samsun 19 Mayıs Mah. 20 No.lu daire, 

- Sakarya- Sapanca Camiicedit Mah. İzci Sok. 14 No.lu daire, 
- Adana- Seyhan Ulucami Mah. 17 No.lu daire, 
c- Taşıtlar 
- 1 adet Renault 19 otomobil, MAİS Motorlu Araçlar A.Ş.den hibe, 
- 1 adet Ford Escort otomobil, OTOKAR A.Ş.den hibe, 

- 1 adet Ford otomobil, 1988 OTOKOÇ A.Ş.den hibe, 

- 1 adet Fiat Marea otomobil, TOFAŞ A.Ş.den hibe, 
- 1 adet Megane, MAİS Motorlu Araçlar A.Ş.den hibe, 
d- Demirbaşlar 
Bilanço değeri 58.853.643.080.- TL olan muhtelif demirbaşlar. 
II- İNCELEME : 
1- Gelir- Gider Durumu (2003 yılı- 1000.- TL) 

Gelirler 
Vakfa İntikal Eden Meblağlar : 20.841.925.572.-
MKE'den Gelen Silah İthalat Geliri : 274.821.080.-
Diğer Bağış ve Yardımlar : 5.744.291.341.-
İştiraklerden Temettir Gelirleri : 292.224.389.-
Faiz Gelirleri :37.827.329.379.-

Giderler 
Amaca Yönelik Giderler : 52.078.317.641.-
Genel Yönetim Giderleri : 1.456.966.976.-
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2- Açıklamalar 

- Vakfa İntikal Eden Meblağlar hesabında; 
a- Yurt dışına çıkan vatandaşlardan pasaport istek formu bedeli olarak alınan paralar, 

b- Silah ruhsatı talep eden vatandaşlardan bağış makbuzu veya alındı makbuzu ile 

tahsil edilen paralar, 
c- Karayolları Trafik Kanunu gereğince vakıfça bastırılan sürücü belgeleri karşılığı tahsil 

edilen tutarlar, 
d- Karayolları Trafik Kanunu gereğince vakıfça bastırılan motorlu taşıtlar trafik ve tescil bel

geleri karşılığı tahsil edilen tutarlar, 
e- Karayolları Trafik Kanunu gereğince ticari plaka satışından elde edilen paralar, 

İzlenmektedir. 
- MKE'den Gelen Silah İthalat Geliri Hesabında "Ateşli Silah, Bıçak ve Diğer Aletler Hak

kındaki Kanun" gereği silah ve mermi ithali gelirleri, 
- Diğer Bağış ve Yardımlar Hesabında vakfa yapılan şartlı bağışlar ve diğer gönüllü 
bağışlar, 
- İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabında vakfın iştirakleri olan Aselsan A.Ş. ve Aspilsan 

A.Ş.den alınan temettüler, 
- Faiz Gelirleri Hesabında ise vakfın mevduat hesaplarındaki tutarlardan elde edilen faiz gelir

leri, işlenmektedir. 

Vakfın Amaca Yönelik Giderleri genel olarak; taşıt alınması, polisevlerine yapılan yardımlar, 
bina inşaat ve onarımları, teknik cihaz ve malzeme satın alınması, demirbaş ve tefriş giderleri, sos
yal yardımlar, tedavi yardımları, eğitim kurumlarına yapılan yardımlar ve hizmet binası alımları 
kalemlerinden oluşmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER: 
Vakıf yönetimi kendilerini 5072 sayılı Yasa kapsamı dışında düşündüklerinden, Ankara 7'nci 

İdare Mahkemesine Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine yürütmenin durdurulması talebiyle dava 
açmış olup, mahkemece henüz karar verilmemiştir. 

3.2.1.12- Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesine Yardım Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Vakıf ölüme bağlı vasiyetle 29.05.1941 tarihinde Prof. Dr. Ziya GÜN tarafından kurulmuştur. 
2- Amacı 
Gelirinin % 25'i evlada şart edilen vakıf, "Aile Vakfı" özelliğini taşımaktadır. Vakıf gelirinin 

% 75'nin ise İstanbul Üniversitesi ile öğrencilerine harcanması öngörülmüştür. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
Vakıf faaliyetlerini, kurum dışında kendisine ait binada yürütmektedir. Vakfın Cerrahpaşa ve 

Çapa Tıp Fakültelerinde faaliyetlerde bulunan iktisadi işletmeleri, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe 
girmesi sonrasında kapatılmıştır. 
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4- Personel Durumu 

Vakıf iktisadi işletmesinde görev yapan çeşitli nitelikteki 8 personel istihdamına 5072 sayılı 
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra son verilmiştir. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Vakfın üzerinde 128.519.000.- TL kayıtlı değerde 6 adet taşınmazı ve 1.747.065.000.- TL 
değerinde muhtelif demirbaş eşyası bulunmaktadır. 

II- İNCELEME 

Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri 

Vakfa ait taşınmaz kiraları ve faizlerden oluşmaktadır. Vakfa ait iki adet iktisadi işletmenin 
gelirleri ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri içersindeki faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 

Vakfın Giderleri 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine verilen burs ve yardımlar, hastane hizmet
lerinde kullanılmak üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, vakıf tarafından istihdam edilen per
sonele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentilerden oluşmaktadır. Vakıf genel yönetim 
giderleri; vergi, küçük onarımlar, elektrik, yakıt, noter, mahkeme ve kırtasiye kalemlerinden oluş
maktadır. Vakıfta görev yapan kamu personeli bulunmazken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde bir doktor vakıfça çalıştırılmaktadır. Ayrıca fakir ve başarılı 187 İstanbul Üniversitesi 
öğrencisine her ay burs verilmektedir. 

Vakfın Gelirleri 
KAYNAK/YILLAR 

Kira Gelirleri 
Faiz Gelirleri 
TOPLAM 

2002 yılı (TL) 

131.531.200.280.-
532.134.607.-

132.063.334.887.-

2003 yılı (TL) 

287.940.945.000.-
896.411.409.-

288.837.356.409.-

2004 yılı (TL) 
(30.06.2004) 
83.659.960.500.-

83.659.960.500.-

Vakfın Giderleri 
GİDER/YILLAR 

Amaca Yönelik gid. 
Genel Yönetim gid. 
Personel Gid. 
TOPLAM 

2002 yılı (TL) 

56.434.678.000.-
42.822.826.818.-
26.481.776.444.-

125.739.281.262.-

2003 yılı (TL) 

66.705.761.500.-
6.825.439.429.-

36.417.820.903.-
109.949.021.832.-

2004 yılı (TL) 
TL(30.0Ç.2004) 

31.700.000.000.-
13.795.295.000.-
5.250.000.000.-

50.745.295.000.-

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 94.909.514.112.- TL parası 
bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Vakfın, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra senet değişikliği çalışmalarına başladığı, 
vakıf adının "Dr. Ziya Gün Yardım Vakfı" olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü, yönetim şeklinin 
ve diğer hususların Yasaya uygun hale getirilmesine çalışıldığı anlaşılmıştır. 
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Çalışmalarını kurum dışında sürdüren vakıf, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde 
faaliyette bulunan işletmelerini kapatarak yasaya uygun hale getirmiştir. 

Vakfın gelirlerinin genel itibarıyla kira ve faizlerden oluşması nedeniyle 5072 sayılı Yasa 
yürürlüğe girdikten sonra vakfın gelirlerinde fazla bir düşüş olmadığı anlaşılmıştır. İşletme faaliyet
lerine son verildiğinden, İstanbul Üniversitesine yapılan personel desteğine de son verilmiştir. An
cak vakfın özgün gelirleri bulunması nedeniyle burs ve kuruma destek yardımlarının azalmakla 
beraber devam edeceği kanaatine varılmıştır. 

Prof. Dr. Celal ERÇIKAN tarafından TBMM Kamu Vakıfları Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sayın Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ' e gönderilen 14.06.2004 tarihli dilekçe ile ilgili olarak yapılan in
celemede; Vakfın 1998 yılı işlemlerinin denetimi sırasında İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerin
den Prof. Dr. Celal ERÇIKAN' in şikayet dilekçesinde dile getirdiği iddiaların detaylı olarak in
celendiği ve düzenlenen 28.01.2000 tarih ve 119 sayılı raporda; Sayıştay Başkanlığınca yapılan "İs
tanbul Üniversitesine ait belirli alanların ve Üniversitenin çeşitli imkanlarının özel hukuk tüzel 
kişisi olan Vakfa ve işletmelerine ihalesiz ve bedelsiz kullandırılması suretiyle Üniversite döner ser
maye gelirlerinin azalmasına yol açıldığı" tespitinden hareketle, dönemin Vakıf Yönetim Kurulu 
Üyeleri hakkında azil davası açılması talebinde bulunulmuştur. Ancak dönemin ilgili Devlet 
Bakanınca Olur' a ''Azil hususunda, Başbakanlıktan Kamu Vakıfları ile ilgili yazımızın cevabı gel
dikten sonra, makama sunularak işlem yapma usulüne göre hareket edilmesi ricasıyla " notunun 
düşülerek imzalandığı ve raporun bu şekli ile işleme konulduğu, daha sonra konunun Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 24.12.2003 tarihli talimatı üzerine Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Müfettişlerince incelendiği ve düzenlenen raporun Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
sunulduğu, ilgili Müfettiş tarafından raporda dile getirilen önerilerin bir kısmına katılınmaması 
üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca aynı konunun Başkanlık görüşü ile 04.06.2004 tarihinde 
Makama sunulduğu, ancak dönemin Genel Müdür Vekilince Olura 04.06.2004 tarihinde "5072 
Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Sn. Bakanın önerdiği bekletme sebebi de ortadan kalkmıştır. 
Yeni teftiş döneminde böyle bir hususa rastlanması halinde gereği yapılacağından Başbakanlık Tef
tiş Kuruluna gönderilmesine gerek yoktur. " notunun düşünülerek dosyanın hıfza kaldırıldığı tespit 
edilmiştir.( Ek:24/a, 24/b, 24,c) 

Konu, 27.10.2004 tarih ve 335 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal 
ettirilmiştir. (Ek:19/a) 

3.2.1.13- İstanbul İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

Vakıf, 3294 sayılı Yasa gereği 1986 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumunda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette 
olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiş-
tirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamaktır. 
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3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
Vakıf, faaliyetlerini İstanbul Valiliği binasında yürütmektedir. 

4- Personel Durumu 
Vakıf bünyesinde 170 personel istihdam edilirken, bu personelden ancak 16'si vakıf hizmet

lerinde çalışmaktadır. Diğer 154 personel ise çeşitli kamu kuruluşları bünyesinde görev yapmak
tadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkülleri 
Vakfın 35 adet aracının bulunduğu, bu araçlardan ikisinin vakıfça kullanıldığı, diğerlerinin ise 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirildiği, bu araçlara ait bakım onarım ve akaryakıt 
giderlerinin de ilgili kamu kuruluşlarınca karşılandığı anlaşılmıştır. 

II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri: Vakfa ait taşınmaz kiraları, mahalli idare payları, bağışlar, SYDTF yardımları 

ve faizlerden oluşmaktadır. Vakfa ait iktisadi işletme gelirleri ise İstanbul Valiliği bahçesindeki 
otopark ücretlerinden kaynaklanmaktadır. 

Vakfın Giderleri: Muhtaçlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, tedavi ve ilaç yardımları, şehit 
ailelerine yapılan yardımlar, eğitim yardımları ve sosyal hizmet projelerine yapılan yardımlar vakıf 
giderlerini oluşturmaktadır. Vakıf genel yönetim giderleri ücret, taşıt, vergi, küçük onarımlar, elek
trik, yakıt, noter, mahkeme ve kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

Vakfın gelirleri; 

KAYNAK/YIL 

B.Şehir Bel. Payı 
11 Özel idare Payı 

Başbakanlık 
SYDTF 
Bağışlar 
Kira Gelirleri 
Faiz Gelirleri 

Diğer Gelirler 

TOPLAM 

2002 yılı (TL) 

2.046.433.000.-

1.160.379.000.-

199.900.000.-

71.952.930.-
2.007.000.-

3.553.368.782.-

2.604.051.-

7.036.644.764.-

2003 yılı (TL) 

3.175.775.000.-

2.444.253.000.-
13.175.850.509. 

17.648.100.-
3.289.000.-

3.926.382.574.-

56.198.056.-

22.799.396.240 

2004 yılı 
(TL)(30.06.2004) 

-

3.483.691.000.-

1.317.000.-

7.549.000.-
2.587.000.-

1.819.889.058.-

76.000.-

5.315.109.058 

Genel toplam 

6.890.263.808.-

9.662.533.422.-

18.333.383.714. 

1.187.937.494.-
2.756.935.812.-

13.618.119.369-

119.363.216.-

52.568.536.836 
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Vakıf Giderleri; 

Yardım Çeşidi/Yıllar 

Muhtaçlara Nakdi Yar. 
Muhtaçlara Ayni Yardım 
Tedavi ve ilaç Yardımı 
Şehit ailelerine yardım 
Eğitim Yardımı 
Sosyal Hizm. Proje Yrd. 
Afet Yardımları 
Ücret gid. (amaca yön) 
Diğer Yardımlar 
GENEL toplam 

2002 yılı (TL) 

84.241.734.-
1.774.413.118.-

26.076.078.-
3.209.000.-

369.472.460.-
1.391.030.824.-

91.384.111.-
698.780.757.-
382.519.708.-

4.821.127.793.-

2003 yılı (TL) 

527.933.831.-
702.057.194.-
139.713.629.-

9.601.150.-
13.379.900.137.-
1.708.582.707.-

81.941.405.-
1.126.705.504.-

84.723.386.-
17.761.158.947.-

2004 yılı 
(TL)(30.06.2004) 

97.796.952.-
26.584.380.-

105.545.972.-
3.722.144.-

981.822.867.-
885.399.964.-
36.252.189.-

812.162.174.-
148.588.522.-

3.097.875.165.-

Vakıf genel yönetim giderlerinin ise; 
Çeşidi/Yıllar 

Gayrimenkul giderleri 
Taşıt giderleri 
PTT Giderleri 
Kırtasiye giderleri 
ÜCRET GİDERLERİ 
Diğer giderler 
GENEL TOPLAM 

2002 yılı (TL) 
8.203.447.-
9.367.844.-

12.185.060.-
2.097.069.-

166.224.353.-
43.904.595.-

241.982.369.-

2003 yılı (TL) 
39.090.975.-
17.010.845.-
13.102.700.-
2.421.652.-

245.752.254.-
45.703.315.-

363.081.743.-

2004 yılı (TL) 
26.794.726.-
10.959.925.-
8.013.050.-
1.670.162.-

126.067.826.-
25.667.370.-

199.173.060.-
Şeklinde olduğu, 

Vakıf amacına yönelik ve genel yönetim giderlerinin toplam 
YILLAR 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

TOPLAM 
GİDERLER 

1.294.894.010.-
1.209.905.154.-
4.203.585.802.-
5.063.110.163.-
5.320.790.179.-
3.297.048.226.-

AMACA 
YÖNELİK 
GİDERLER 

1.249.275.402.-
1.127.192.993.-
3.936.050.000.-
4.821.127.793.-
4.957.708.436.-
3.097.875.165.-

TOPLAM 
GİDERE 
ORANİ 

%97 
%93 
%94 
%95 
%93 
%93 

giderlere oramn ise; 
YÖNETİM 

GİDERİ 

45.118.608.-
82.712.161.-

267.535.802.-
241.982.369.-
363.081.743.-
199.173.060.-

TOPLAM 
GİDERE 
ORANI 

%3 
%7 
%6 
%5 
%7 
%7 

Olduğu görülmüştür. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakıf, 5072 sayılı yasa kapsamında bulunmamaktadır. Ancak vakıf hesaplarının incelenmesinde; 
İstanbul Defterdarlığı ile İstanbul İli SYDV ve İstanbul Valiliği arasında 28.03.1997 tarihinde 

imzalanan protokolle, Valilik binasının da içinde bulunduğu arsanın üç yıl süreyle otopark olarak iş
letilmesine izin verildiği, İstanbul Valiliği Hizmet Demeği ile İstanbul İli SYDV arasında 25.04.1997 
tarihinde imzalanan protokolle otoparkın gelirleri % 50 oranında paylaşılmak üzere birlikte işletil
mesine karar verildiği, ancak 03.08.1999 tarihinde yapılan ek protokolle de elde edilen net gelirin % 
10'u SYDV na % 90'ı ise İstanbul Valiliği Hizmet Derneğine verilmesinin öngörüldüğü, 
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Vakfın kayıtlarında 35 aracın bulunduğu, bu araçlardan ikisinin vakıfça kullanıldığı, diğer
lerinin ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirildiği, bu araçlara ait bakım onarım ve 
akaryakıt giderlerinin de ilgili kamu kuruluşlarınca yapıldığı, 

Vakıf Yönetim Kurulunun 1997/64, 68; 1998/69, 79; 1999/106 sayılı toplantılarında alınan 
kararlara istinaden; 1997, 1998, 1999 yıllarında yapılan protokoller uyarınca; Çağdaş Eğitim Vak
fı, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği, İstanbul Üsküdar Rotary Kulübü, Cumhuriyetçi Eğitim ve 
Kültür Merkezi Vakfı ve Türk Gençliğine Hizmet Vakfı'nca belirlenen ilk, orta ve yükseköğrenim 
öğrencilerine anılan yıllarda burs ödemesinde bulunulduğu, 

2001 yılında son verilen uygulamayla ilgili olarak; adı geçen STK'ca öğrenci tespitinde sübjektif 
ve keyfi değerlendirmeler yapılmak suretiyle ayrımcılık yapıldığı iddialarının, Vakıflar Genel Müdür
lüğü Müfettişlerince gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfı, gerekse ilgisi nedeniyle Çağdaş Eğitim Vakfı 
denetimlerinde incelendiği, bu meyandaki tespit ve önerilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı'nın 1997- 2001 yılları denetimini içeren 28/05/2002 tarih 63- 10/10 sayılı raporda, Çağdaş Eğitim 
Vakfı'nın 1998- 2000 yılları denetimini içeren 25/10/2002 tarih, 56- 33/33 sayılı raporda yer verildiği, 

Sübjektif değerlendirmeler yapıldığı ve bu bağlamda özellikle mezhep ayrımcılığı yapıldığı 
tespit edilen raporlarda, uygulama zaten 2001 yılı itibariyle terk edildiği için Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı'nın raporunda mütevelli heyetinin uyarılması teklifinin getirildiği, Çağdaş 
Eğitim Vakfı'nın raporunda ise T.C. Anayasasının 24. ve 25. maddelerine aykırı olarak bursiyerlerin 
seçiminde din ırk, mezhep ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle Vakıf Başkanı Gülseven Yaşer ile 
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Eymen Sezerman' in görevden alınması için dava açılması yanında 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın burs verilecek öğrenci tespitini sivil toplum örgüt
lerine bırakması hususunun incelenmesi için raporun bir nüshasının İçişleri Bakanlığı'na gönderil
mesi teklifinin getirildiği, 

İçişleri Bakanlığı'nın 10.10.2003 tarihli onayı ile bu konunun Mülkiye Başmüfettişi Bülent 
SAVUR tarafından tetkik edildiği ancak sonucunun henüz Vakfa intikal etmediği, görülmüştür. 

Hükümet Konağı bahçesindeki otopark alanı ile ilgili konu Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
27.10.2004 tarih ve 333 sayılı yazı ile intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca, vakfın burs verilecek öğrenci tespitini kendisi yapmayıp diğer vakıf ve derneklere yaptır
ması hususu 27.10.2004 tarih ve 334 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir.(Ek:21/a) 

3.2.1.14- İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı 
I. VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1. Kuruluşu 
İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı 1993 yılında kurulmuştur. 
2. Amacı 
Vakfın amacı 
a) Memleketimizin her köşesinde gerek kamu kesiminde gerekse özel sektörde büyük bir öz

veri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma ve geliştirme 
konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak; maddi ve manevi 
bakımdan desteklemek suretiyle bu camianın kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, 

b) Eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma geliştirme tesisleri ile huzurevi, dinlenme, konak
lama, beslenme, eğlenme ve spor merkezleri kurmak, kurulmasına yardımcı olmak ve bu tesis ve 
merkezleri çalıştırmak; 
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c) Eğitim ve bilimsel araştırma ve geliştirme konularında başarılı olan, yurdumuz için faydalı 
çalışma ve buluşları ile temayüz etmiş bilim adamı, öğretmen ve araştırmacılara maddi destekte 
bulunmak, çalışkan veya ekonomik güçlük içinde bulundukları yönetim kurulunca tespit edilen öğ
rencilere burs vermek, 

d) Bütün eğitim müesseselerinin mevcut binalarının ve arazilerinin korunmasına, değerlendiril
mesine ve yeni tesislerin yapılmasına yardımcı olmak, 

e) Bilim ve Teknoloji Tarihi Merkezi ve benzer müesseseleri kurmak ve işletmektir. 

3. Faaliyette Bulunduğu Yer 
Taşkışla Cad. İTÜ Taşkışla binası oda no 130 Taksim- İstanbul adresinde faaliyette bulunan 

vakıf, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile, adresini Büyükdere Cad. Arıteknokent Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi, Arı 1 Binası, Oda no 22 Maslak- İstanbul olarak değiştirmiştir. Vakıf, belirli 
miktarda kira bedeli karşılığında faaliyetlerini bu adreste sürdürmeye devam etmektedir. 

4.Personel Durumu 
Vakıf Yönetim Kurulu senedin 9'uncu maddesine göre oluşturulan İstanbul Teknik Üniver

sitesi Rektörü Başkanlığındaki 11 kişi tarafından yönetilmekte, Vakıf Yönetim Kurulunun diğer 
üyeleri ise Mütevelli Heyeti içerisinden seçilmektedir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde görev yapan 11 personelden 7'sinin vakıf, 4'ünün üc
retlerinin ise vakıf iktisadi işletmesince karşılanmakta ve vakıfta herhangi bir üniversite personeli 
çalıştırılmamaktadır. 

5. Araç- Gereç ve Gayrimenkulleri 

Vakfa ait üç araç İstanbul Teknik Üniversitesine tahsis edilmiş ve söz konusu araçların sigor
ta ve vergileri ile bir kısım benzin giderleri vakıfça karşılanmaktadır. 

II. İNCELEME 
Vakfa ait 2002 ve2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir ve Gider Tabloları, Faaliyet Raporları ile 

Yönetim Kurulu Kararlan incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1. Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri 
Vakfın gelirlerinin; 

KAYNAK/YIL 
Bağışlar 
Temettü Gelirleri 
Faiz Gelirleri 
Kambiyo gelirleri 
Diğer Gelirler 
TOPLAM 

2002 yılı (TL) 
3.769.262.306.281.-
1.443.721.053.930.-

334.934.503.684.-
574.342.143.261.-
36.490.121.435.-

6.158.750.128.591.-

2003 yılı (TL) 
6.531.887.298.363.-

611.109.023.638.-
317.596.394.200.-
288.049.892.233.-

5.174.683.751.-
7.753.817.292.185.-

2004 yılı (30.06.2004) 
1.991.745.239.196.-

526.862.251.130.-
5.321.077.328.-

53.276.314.997.-

2.577.204.882.651.-
Giderlerinin ise; 

GİDER/YILLAR 

Genel yön. gid. 
Amata yön. Gid. 

2002 yılı (TL) 

113.593.723.117.-
5.272.423.536.950.-

2003 yılı (TL) 

134.129.624.646.-
6.776.206.377.888.-

2004 yılı 
(TL)(30.06.2004) 

Olduğu, 
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Vakıfça 2002 yılında 116, 2003 yılında ise 81 öğrenciye aylık tutarları değişen meblağlarda burs 
verildiği, vakıfça üniversiteye yapılan katkılar ise faaliyet raporlarında ayrıntılı olarak yer verildiği, 

2. Gelir ve Giderlerin Durumu 
Vakfın gelirleri; 

a. Bağışlar, (Gelirlerinin büyük bir kısmını bağış gelirleri oluşturmaktadır.) 
b. Temettü, faiz, ve kambiyo gelirleri ile 
c. Diğer gelirlerden 
Giderleri ise, 
a. Genel yönetim ve 
b.Amaca yönelik giderlerden 
oluşmaktadır. 

3. Vakfa ait Şirket, İktisadi İşletmeler ve İştirakler 

Vakfın, iki şirketi, bir iktisadi işletmesi ve bir adet iştiraki mevcuttur. 
a) İktisadi İşletme 

Vakıf İktisadi İşletmesi 1995 yılında kurulmuş ve işletme faaliyet alanı eğitim, kültür, sağlık, 
huzurevleri, yurt, kamp ve spor tesisleri işletmek, bilim ve teknoloji müesseseleri kurmak ile proje, 
restorasyon ve yapım taahhütlerinde bulunmak şeklinde belirlenmiştir. İşletme ağırlıklı olarak 
üçüncü kişilerden gelen çeşitli proje taleplerini 2547 sayılı YÖK Kanununun 39'ncu maddesine uy
gun olarak belirlenen öğretim üyeleri kanalıyla hayata geçirmekte ve gelirlerinin büyük bir kısmı 
bu proje çalışmalarından elde ettiği paylardan oluşmaktadır. İşletme 2002 yılında 1.357 adet, 2003 
yılında ise, 1.461 adet projeye aracılık etmiş olup, bu projelerin dökümü aşağıda gösterilmiştir. 

2002 YILI 

Fakülte Adı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Yapı Deprem Uyg. Ar. Merk. 
Makine Fakültesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Maden Fakültesi 
İşletme Fakültesi 
Elektrik Elektronik Fak. 
Uçak Uzay Bil.Fak. 
Gemi İnşaat Fak. 
Malzeme Uyg.Ar.Merk. 
Su Deniz Ürün Uyg. Ar. Merk. 
Enerji Uyg.Aı. Merk. 
Proje-Yönetim Merkezi 
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 
Ulaştırma Uyg. Ar. Merk. 

TOPLAM 

Toplam Proje Sayısı 
305 
122 
307 

58 
49 
84 

1 
2 

41 
4 
5 

130 
12 

232 
1 
2 
2 

1.357 

Toplam Proje Tutan(TL) 
925.262.927.000.-
198.202.450.000.-
297.988.559.000.-
455.471.152.000.-
180.625.648.000.-
64.065.457.000.-
94.034.822.000.-
45.340.000.000.-

108.921.791.000.-
11.500.000.000.-
42.913.997.000.-
85.412.220.000.-
36.345.645.000.-

105.189.545.000.-
13.460.084.000.-

1.850.000.000.-
20.350.000.000.-

2.686.934.297.000.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 104 — 

2003 YILI 
Fakülte Adı 

İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Yapı Deprem Uyg. Ar. Merk. 
Makine Fakültesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Maden Fakültesi 
İşletme Fakültesi 
Elektrik Elektronik Fak. 
Uçak Uzay Bil.Fak. 
Gemi İnşaat Fak. 

1 Malzeme Uyg. Ar.Merk. 
Su Deniz Ürün Uyg. Ar. Merk. 
Enerji Uyg.Ar. Merk. 
Denizcilik Fakültesi 
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 
Ulaştırma Uyg. Ar. Merk. 

1 TOPLAM 

Toplam Proje Sayısı 
384 
107 
521 

54 
54 
49 
3 
3 
50 
4 
6 
85 
10 

127 
1 
2 
1 

1.461 

Toplam Proje Tutan(TL) 1 
1.286.578.530.474.-

222.984.647.669.-
479.676.645.534.-

1.150.152.811.038.-
293.540.011.798.-

63.166.147.392.-
29 .425 .750 .718A 

19.375.000.000.-
125.595.435.378.-

16.539.978.094.-
24.734.585.000.-
96.751.453.215.-
64.934.337.951.-
76.500.999.061.-

1.300.000.000.-
16.156.779.661.-
7.500.000.000.-

3.974.913.112.983.-
5072 sayılı Yasa sonrasında sözleşmesi bulunan projeler devam ettirilirken yeni projelere baş

lanmadığı ve 5072 sayılı Yasa uygulamasının açıklığa kavuşmasının beklendiği, işletmenin 2002 
yılında 872.958.763.401.- TL, 2003 yılında 952.228.823.638.- TL kar elde ettiği, 

Vakıf yöneticileri tarafından beyan edilmiştir. 
b) Şirketler 

ba) Kültürel- Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş. 

Vakıf tarafından, 1998 yılında öğrenim kuruluşlarında okuyan öğrencilere okul dışındaki 
zamanlarında barınacakları temiz, rahat, konforlu ve çalışma koşulları elverişli, boş zamanlarında 
kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri yurt, pansiyon ve benzeri tesisleri inşa etmek veya 
kiralamak ve işletmek amacıyla Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş. kurulmuş 
olup, 5.000.000.000.- TL sermayeli şirketin % 96'sı vakfa aittir. 

Şirket, 

a) İstanbul Teknik Üniversitesine ait 2848 öğrenci kapasiteli 22 öğrenci yurdunu işletmekte, 
b) 2000- 2001 öğretim yılında İTÜ Dr. Sedat Üründül İlköğretim ve Anaokulu 176 öğrenci ile 

hizmete açılarak, öğretim kurumu 2002- 2003 öğretim yılında 8 sınıf 158 öğrenciyle, 
c) İTÜ Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu inşaatı ve donanımının tamamlanarak 2002- 2003 

öğrenim yılında 9 sınıf 182 öğrenci ile, 
hizmetine devam etmektedir. 

Şirket, 2002 yılında 111.969.963.130.- TL, 2003 yılında 1.125.419.398.180.- TL ve 2004 yılı 
ilk üç ayında 1.439.752.543.375.- TL kâr elde etmiştir. 
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bb)Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. 

26.06.2001 tarih ve 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" nun 4'üncü mad
desinde yer alan hükümler uyarınca, 11.12.2002 tarih ve 2002/4965 sayılı ve 13.05.2003 tarih ve 
2003/5626 sayılı BKK ile İTÜ Maslak Alanı Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu 
karar üzerine, İTÜ Yönetim Kurulunun 03.10.2002 tarih 569/21 sayılı kararına istinaden İTÜ 
Ayazağa Kampusu içinde yer alan 1.832.815.m2 ve Florya Kampusu içinde yer alan 106.600 m2'lik 
alanlar teknokent kurulması için tahsis edilmiştir. Söz konusu yasada, teknoloji geliştirme böl
gelerinin anonim şirket statüsünde kurulan bir yönetici şirket tarafından kurulup yönetileceğine iliş
kin hükmün yer alması üzerine, İTÜ Yönetim Kurulunun 16.11.2000 tarih ve 87/1 sayılı kararı ile 
İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından % 94 hisseye sahip Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama 
A.Ş'nin kurulmasına karar verilerek, söz konusu şirket 16.03.2002 tarihinde kurulmuştur. Tek-
nokente ait proje çalışmaları, inşaat işleri ve alt yapı hizmetleri bu şirket tarafından gerçekleştiril
miş ve bu amaçla şirket yaklaşık olarak 2,200 milyar TL, vakıf ise 6 milyar TL harcama yapmış ve 
2002 yılında faaliyete geçmiştir. Teknokentin yönetim ve işletmesi tamamen şirkete aittir. 

4691 sayılı Kanun uyarınca, AR- GE çalışmalarını yapmak amacıyla müracaat eden firmalara 
Teknokent içerisinde belirli alanlar tahsis edilmekte ve karşılığında ilgili firmalardan kira geliri ile 
genel giderlere katılım payı alınmaktadır. Bu bölgede AR- GE çalışmalarını yapan firmaların bu 
çalışmalardan elde ettikleri kazançları ile yönetici şirket olan Arı Teknokent, Proje Geliştirme Plan
lama A.Ş.' nin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Şirket, 16.03.2002 tarihinde faaliyete başlamış ve yatırım faaliyetleri halen devam etmektedir. 
Bu nedenle şirket 2002 ve 2003 yıllarını zararla kapatmıştır. 

c) İştirakler 
Yazılım Destek A.Ş. 

Vakıf, Dünya Bankası tarafından desteklenen "Asistance to Develop Indigenous Softvvare In-
dustry" adlı proje için kurulan 50 milyar TL sermayeli Yazılım Destek A.Ş.'ye 8.25 milyar TL' lık 
(% 16,5) hisse ile katılmıştır. Şirketin diğer ortakları ise Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Türkiye Tek
noloji Geliştirme Vakfı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı, İzmir Teknopark Ticaret A.Ş., İzmir 
İleri Teknoloji Enstitüsü Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfıdır. Yazılım Des
tek A.Ş.'nin Sermayesinin 2000 Yılında 400 milyar TL'ye çıkartılması sonucunda Vakfın payı 66 
milyar TL.'ye yükseltilmiş ve 2002 yılında 45.531.125.- TL zarar ederken, 2003 yılında 25 milyar 
TL kâr elde etmiştir. 

III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

5072 sayılı yasaya uyum için vakıf yöneticileri tarafından, 

1- 5072 sayılı yasaya uyum çalışmaları kapsamında vakıf senedi değişikliği çalışmalarına baş
lanıldığı, ancak henüz sonuçlanmadığı, 

2- Yeni vakıf senedinde vakıf isminin "Arı Teknoloji Geliştirme Vakfı" olarak öngörüldüğü, 

3- Daha önce kurum içersinde faaliyette bulunmakta iken, adres değişikliği gerçekleştirilerek 
kurum dışında faaliyetlere devam edildiği, 

Beyan edilmiş ve mahallinde yapılan incelemelerde de bu hususların doğruluğu tarafımızca 
tespit edilmiştir. 
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3.2.1.15- Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluş 

1991 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 
Ege Ünivcrsitesi'nin her alanda geliştirilmesi, güçlendirilmesidir. 
3- Faaliyette bulunduğu yer 
Ege Üniversitesi/İZMİR 
4- Personel durumu 
262 personel istihdam edilmektedir. 
II- İNCELEME 

1- Gelir- Gider Durumu (1000TL) 
GELİRLER 2002 YILI 2003 YILI 
Bağış Gelirleri 4.144.964.696.- 7.451.406.806.-
Bağh Ortaklıklardan Temettü Gelirleri - 78.506.656.-
Kambiyo Kârları 4.432.540.- 10.513.284.-

2002 YILI 2003 YILI 

(AMACA YÖNELİK GİDERLER) 3.469.490.940.- 6.500.000.000.-

2- Gelir- Gidere İlişkin Açıklamalar 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere vakfın en büyük gelir kalemi bağışlar olup, bunlarda 

ağırlıklı olarak; 

- Tıp Fakültesi Hastanesinde özel oda kullanan hastalardan alınan bağışlar, 
- Ultrason, MR, Tomografi vb. tetkik ve tahlillerde öncelik isteyen hastalardan alınan bağışlar, 
- Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümünde tercihli hastalardan alınan bağışlardan 
oluşmaktadır. 

3- Vakıf Amacına Yönelik Giderler 
Kuruma personel desteği, bina tadilat ve onarımları, makine- teçhizat- demirbaş alımı ile bilim

sel teşviklerden oluşmaktadır. 
4- Diğer Tespitler: 

- Vakfın bir iktisadi işletmesi ile üç ayrı iştiraki bulunmakta olup, 5072 sayılı Yasadan önceki 
uygulamalarda; gerek üniversite, gerekse Hazine (Milli Emlak Müdürlüğü) mülkiyetindeki bazı 
taşınmazların bu işletme ve iştiraklere cüz'i bedellerle kiraya verildiği, dolayısıyla kamusal alanlar 
üzerinden vakıf işletme ya da iştiraklerine rant aktarıldığı görülmüştür. Üniversitenin bu yolu tercih 
etmesinin en önemli sebebinin; vakıf ve/veya iktisadi işletmeleri eliyle harcama kolaylığı ve elas
tikiyeti elde etmek olduğu değerlendirilmektedir. 
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- Şirketlerin tamamında vakıf hissesi % 99,9'dur. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

1- 5072 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden evvel 2001 yılında yapılan senet değişikliği ile vakıf 
başkanlığının üniversite rektörüne tahsisli olması durumu değiştirilmiştir. 

2- Diğer konularda da Yasaya uyumlu senet değişikliği yapılarak mahkemeye başvurulmuştur. 

Vakıf, işletme ve iştiraklerinde Ege Üniversitesi Hastanesi bünyesinde istihdam edilen 262 personel 
"geçici işçi" statüsüyle Üniversite Döner Sermayesi bünyesinde çalıştırılmaya devam edilmektedir. 

3- Hazine ya da üniversite mülkiyetinde olup, vakfa ya da işletmelerine kiralanan yerlerin 3 ün
cü şahıslara kiraya verilmesi uygulamasına 2000 yılında son verilmiştir. 

3.2.1.16- İzmir İH Çevre Koruma Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ: 

1- Kuruluşu 
Vakıf 1990 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 
Özetle, çevrenin ve insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla katkıda bulunmak. 
3- Faaliyette Bulunduğu Yer, 
Çevre İl Müdürlüğü/İZMİR 

4- Personel durumu, 
23'ü egzoz ölçüm istasyonlarında olmak üzere toplam 46 personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç- Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın üçü sabit, beşi mobil olmak üzere sekiz egzoz ölçüm istasyonu; bu istasyonlarda 22 

adet egzoz ölçüm cihazı ve 5 adet seyyar ölçümlerde kullanılan Ford Transit marka aracı, atık su ve 
hava kirliliği ölçümü yapılan bir laboratuarı bulunmaktadır. Bunun yanında mesken vasıflı olup, 
kirada değerlendirilen 2 adet apartman dairesi ve 22 adet büro vasıflı taşınmazı mevcuttur. Ayrıca, 
31.12.2003 itibariyle vakfın kayıtlı değeri 158 milyar TL olan demirbaşı ile egzoz ölçüm araçları 
dışında taşıtları da bulunmaktadır. 

II- İNCELEME: 
1 - Gelir - Gider Durumu (1.000.- TL.) 
Gelirler: 2Q02 Yılı 2Q03 Yılı 
Bağış Gelirleri 2.067.653.198.- 2.404.834.169.-
Faiz Gelirleri 1.328.550.711.- 1.598.844.871.-

Giderler 

Amaca Yönelik Giderler : 1.399.674.480.- 3.307.085.051.-
Genel Yönetim Giderleri : 117.121.985.- 213.261.928.-
2- Açıklamalar: 
Vakfın en büyük gelir kalemi egzoz emisyon ölçüm gelirleri olup, bağış ve yardımlar hesabında 

izlenmektedir. Giderlerin de hemen hemen tamamı amaca yönelik olarak çevre ile ilgili giderlerdir. 
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3- Diğer Tespitler 

- Vakfın Konak İlçesinde bulunan 180'er m2'lik 2 apartman dairesinin halen aylık 
250.000.000.- TL bedelle İzmir Vali Yardımcılarından ikisinin kirasında bulunduğu, mezkur yer
lerin kira bedellerinin rayicin altında olduğu yönünde Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişinin 
raporunun mevcut bulunduğu, (19.06.2003 tarih, 73- 57/57 sayılı rapor), 

- Ücreti vakıfça ödenen 14 personelin Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam 
edildiği, mezkur raporda bu konunun da tenkit edildiği 

- Vakfın bazı taşıt araçlarının çeşitli kuruluşların kullanımına tahsis edilmiş olduğu, 

- Egzoz emisyon gelirlerinin bağış makbuzuyla tahsilinin vergi ziyama yol açtığı yönüyle İz
mir Defterdarlığının yaptığı tetkikler sonucu vakfa geriye dönük (2000- 2002) toplam 
196.468.700.000.- TL vergi ve ceza salındığı, bu tutarın vakıfça ödendiği, 

- 2003 yılı öncesinde egzoz emisyon ölçüm yetkisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğüne ait olduğu halde, gayri hukuki bir şekilde bu işin Çevre Koruma Vakıflannca 
yürütüldüğü, ancak 08.05.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile konunun yasal zemine oturtulduğu, mezkur tarihten 
itibaren bu vakıfların protokolle yetkilendirildiği anlaşılmış olup, bu sorunun fiilen çözülmüştür. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER: 

1- Vakıf Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde/binasında hizmet vermeye devam etmek
tedir. 

2- 5072 sayılı Yasa gereğince senet değişikliği yapılarak mahkemeye gidilmiştir. 

3.2.1.17- İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ: 

1- Kuruluşu 

1986 Yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 

Özetle fakir ve muhtaçlara yardım etmektir. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 

Valilik hizmet binası/İZMİR 

4- Personel Durumu 

Vakıftan ücret alan toplam 27 personel bulunmaktadır. Bunların 8'i vakıfta, 19'u ise Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki birimlerde istihdam edilmektedir. 

5- Araç Gereç ve Gayrimenkulleri 

Vakfın 15 adet taşıt aracı mevcut olup, bunların 1 tanesi vakıf hizmet aracı olarak kullanılmak
tadır. 2 adedi Valilik, diğerleri ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü emrinde bulunmaktadır. 

Bunun yanında 31.12.2003 tarihi itibariyle vakfın kayıtlı değeri 24,2 milyar TL olan binası ve 
308 milyar TL değerinde demirbaşı bulunmakta olup, demirbaşların büyük oranda Sosyal Hizmet
ler Kurumuna bağlı birimlerde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 109 — 

II- İNCELEME 
1- Gelir- Gider Durumu 
Vakfın gelirleri ağırlıklı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan gelen 

paylar ile banka mevcudundan elde edilen faizlerden oluşmaktadır. Vakfın amaca yönelik gider
lerinin büyük kısmı ise muhtaç vatandaşlara bizzat yardım yapmak yerine, proje bazında Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki huzurevi, yurt, merkez vb. yerlerin ihtiyaçlarının giderilmesi 
şeklinde gerçekleşmektedir. 

2- Diğer Tespitler 
- Vakfın en büyük faaliyeti, İzmir Valiliğinin koordinatörlüğünde kamu kuruluşları, yerel 

yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesindeki sosyal hizmet kurumlarına (yetiştirme yurdu, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi 
vb.) katkı sağlamak şeklinde tecelli etmektedir. Belirtilen sosyal hizmet kuruluşlarına ayni ve nak
di destek dışında personel desteği de sağlanmaktadır. (Bu hususun vakfın Vakıflar Genel Müdür
lüğünce yapılan denetimlerinde tenkit konusu yapıldığı görülmüştür.) 

- 2003 yılında vakıfça toplam 47.705 kişiye 1.268.308.946.348.- TL ayni ve nakdi yardım 
yapılmıştır. 

- 2003 yılında Vakıf Mütevelli Heyetince toplam 44 toplantı yapıldığı, heyet üyesi olan Büyük-
şehir Belediye Başkanı müteveffa Ahmet PİRİŞTİNA' nın toplantıların hemen hemen tamamına 
katılmadığı görülmüştür. 

- 2003 yılı muavin kayıtlarının tetkikinde lüks ve/veya israfa kaçan bir uygulamaya 
rastlanmamıştır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER: 
3294 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 5072 sayılı Yasa 

kapsamında değildir. 
3.2.1.18- İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ: 
1- Kuruluşu 
1985 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
Özetle İzmir Atatürk Lisesi'nin ve öğrencilerinin imkanlarının artırılmasıdır. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
İzmir Atatürk Lisesi içi. 
4- Personel Durumu 
1 personeli bulunmaktadır. 
II- İNCELEME: 
1- Gelir- Gider Durumu (2003) (1.000.- TL) 
Gelirler 
Bağış Gelirleri : 27.023.000.-
Üye Aidatları : 3.645.860.-
Faiz Gelirleri : 40.729.600.-
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Giderler 

Personel Ücretleri : 6.923.939.-

Vergi-Resim-Harç : 3.283.168.-

Amaca Yönelik : 19.970.032.-

2- Açıklamalar 

a- Vakfın mevcut 1950 üyesi bulunmakta olup, 2001 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni 
Kanununun 101 'inci maddesi 'Vakıflarda üyelik olmaz' amir hükmünü içerdiğinden, o günden bu 
yana yeni üye kaydı yapılamamakta, dolayısıyla vakfın üye aidat gelirleri azalmaktadır. 

b- Vakfın 31.12.2003 tarihi itibariyle, banka mevcudu yaklaşık 170 milyar TL. olup, vakfın en 
büyük gelir kalemini de bu mevduattan elde edilen faiz gelirleri oluşturmaktadır. 

c- Nakit bağışların, üyelerden ve zengin hayırseverlerden alınan bağışlardan oluştuğu ifade 
edilmişse de, vakfın muavin muhasebe kayıtlarının tetkikinde bu bağışların; 120- 240- 360 milyon 
TL gibi fıks (belirli) tutarlar olduğu görülmüş, bu da bunların gönüllü mü yoksa bir hizmet karşılığı 
bağış mı olduğu noktasında tereddüt uyandırmıştır. 

d- Vakfın bir adet ücretli personeli bulunmakta olup, vakfın gelirlerinin ağırlıklı olarak okulun 
ihtiyaçlarına ve burslara yöneltildiği anlaşılmıştır. 

3- Diğer Tespitler 

Maliye Bakanlığı'nın 12.10.2000 tarihli Oluru ile mülkiyeti Hazineye ait Değirmendere' de 
bulunan 50.424 m2 taşınmazın, okul yapılması şartıyla 29 yıllığına vakfa verilmesinin kararlaştırıl
dığı, 23.01.2001 tarihinde vakıf ile Aliağa Kaymakamlığı arasında "Ön İzin Sözleşmesi" imzalan
dığı, bunun için vakıfça 10.050.000.000.- TL ödendiği, son yasal düzenlemeler vakfın gelir kaynak
larını sınırladığından, vakfın okul projesinin sıkıntıya girdiği ifade edilmiştir. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER: 

1- Vakfın adının "İzmir Atalev Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı" olarak değiştirildiği, in
celeme tarihi itibariyle senet değişikliğinin mahkemeye intikal ettirilmiş olduğu, 

2- Vakfın yerinin halen okul içerisinde bulunduğu, 

3- Aynı senet değişikliğiyle vakıf başkanlığının okul müdürüne tahsisli olması durumuna son 
verildiği görülmüştür. 

Vakfın isim ve yer değişikliğinin okul ile vakıf arasındaki bağı kopartacağı, bağış toplarken 
dışa dönük kendini ifade etmede sıkıntı yaratacağı, bunun yanında okul bahçesindeki, halen okul 
derneği tarafından kullanılan otoparkın bundan sonra vakıf ya da dernekçe çalıştırılamayacağı ser
zeniş ve şikayet konusu yapılmışsa da, vakıf yönetiminin alternatif çözüm arayışları içerisine gir
diği, bu bağlamda gönüllü bağışları artırma yanında okul dışında bir ticari işletme kurma çabası 
içerisinde bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, MEB ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan 15.03.2004 
tarihli protokol ve Maliye Bakanlığının 277 sıra no' lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca bundan 
sonra bu tür otopark vb. yerler Okul Aile Birliklerince işletilecek veya işlettirileceğinden, genel 
kamu menfaati açısından 5072 sayılı Yasadan taviz verilmesini gerektirir bir durumun bulunmadığı 
değerlendirilmektedir. 
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3.2.1.19- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Vakfı 

I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

1992 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 

Özetle Tıp Fakültesi ve Uygulama Hastanesine bağlı sağlık, eğitim ve araştırma kurumlarında 
verilen hizmetlere maddi ve manevi katkıda bulunmaktır. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 

Tıp Fakültesi Hastanesi - İZMİR 

4- Personel Durumu 

Vakıf ve iktisadi işletmelerinde yaklaşık 80 personel çalışmaktadır. 

5- Araç- Gereç Ve Gayrimenkulleri 

31.12.2003 tarihi itibariyle vakfın kayıtlı değeri 9.439.231.000.- TL olan cihaz ve 

demirbaşı mevcuttur. 

II- İNCELEME 

1- Gelir-Gider Durumu (2003) (1.000.- TL) 

Gelirler 

Bağış Gelirleri : 155.381.500.-

Faiz Gelirleri : 214.938.020.-

Kira Gelirleri : 131.828.041.-

Temettü Gelirleri : 283.410.772.-

Giderler : 

Genel Giderler : 17.581.779.-

Hastaneye Katkı : 238.864.143.-

BursveÖdül : 182.996.190.-

Kira Giderleri : 54.459.948.-

2- Açıklamalar 

5072 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden evvel, bağış gelirlerinin büyük kısmının hastanenin 6'ncı 
katında yatan hastalardan alınan "özel oda" bağış gelirlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Kira gelir
leri ise mülkiyeti üniversiteye ait yerlerin vakfa cüz' i bedellerle kiraya verilmesi, vakıfça da bu 
yerlerin ya vakfın iştiraki olan Dokuz Eylül Tıbbi Araç ve Malzemeler Sanayi ve Ticaret Limitet 
Şirketine ya da 3'üncü şahıslara kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirini ifade etmektedir. Ör
neğin, 2003 yılında, Üniversitenin mülkiyetindeki 9 m2 lik ambulans durağı yeri aylık 
139.725.000.- TL'den vakfa kiraya verilmiş, vakıfça da aylık 442.500.000.- TU den 3'üncü şahsa 
kiralanmıştır. Aradaki fark vakfın gelirleri arasında yer almaktadır. 
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in- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER: 
1- Vakıf ve iktisadi işletmelerinde çalıştırılan 80 civarındaki işçinin iş akitlerinin feshedilmesi 

şimdilik düşünülmemektedir. Zira vakfın en önemli gelir kaynakları, kira ve temettü gelirleri olup, 
şirketteki vakıf paylarının düşürülmesi ve böylelikle ihalelere girilmesi planlanmaktadır. 

2- Özel oda bağışlarını Döner Sermaye üzerinden almalarının mümkün olduğunu düşünmekte 
ve bunu uygulamaya koymak istenmektedirler. Ancak, bu karar vakıftaki kadar harcama serbestliği 
sağlayamayacağından tercih edilmek istenmemektedir. 

3.2.1.20- Manisa İli Çevre Koruma Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 

1990 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
Özetle İldeki Çevre Teşkilatının desteklenmesi yanında, çevrenin iyileştirilmesi yolunda çalış

malar şeklinde tanımlanmıştır. 
3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü/MANİSA 
4- Personel Durum 
4'ü İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde, 6'sı Manisa İli İzmir Girişindeki Cumhuriyet 
Anıtı'nda görevli, toplam 29 çalışanı bulunmaktadır. 
5- Araç -Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın 16 adet egzoz ölçüm cihazı ve 2 adet egzoz ölçümü işlerinde kullanılan aracı bulunmak

tadır. Bunlardan hariç, vakfın 1 traktör, 1 vidanjör, 1 su tankeri, 2 minibüs ve 2 binek taşıtı vardır. 
II- İNCELEME 

1-Gelir-Gider Durumu (2003) (1.000.- TL) 
Gelirler (Egzoz + Faiz) : 741.375.912.- TL 
Amaca Yönelik Giderler : 532.985.371.- TL 
Genel Yönetim Giderleri : 320.614.720.- TL 
2- Açıklamalar 
Vakfın en büyük gelir kalemi egzoz emisyon ölçüm geliri olup, gider toplamları 2002 yılında 

650 milyar TL, 2003 yılında 700 milyar TL'dir. 
3- Diğer Tespitler 
Halen 16 egzoz ölçüm cihazı ve 2 araçla verilen hizmete yönelik yatırımın bugünkü rakamlar

la yaklaşık 150 milyar TL civannda olduğu hesaplanmaktadır. 2003 yılı öncesinde yasal olmayan 
uygulama 4856 sayılı Yasa ile hukuki zemine oturtulmuştur. Bu vakıflar bundan böyle yasal olarak 
protokolle yetkilendirilmekte ve çalışmaktadırlar. 

Ancak; 
1- Manisa İli'nin batı (İzmir) girişine Valilikçe yaptırılan "Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet 

Anıtı" na 2000- 2004 yılları arasında vakıfça toplam 1.068.839.876.986.- TL harcanması, 
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2- Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait arazinin, 1998 yılında yapılan 25 yıllık 
protokolle, vakıfça "Vali Parkı" adıyla rekreasyon alanına dönüştürülmesi şartıyla vakfa verilmesi, 
vakıfça yaklaşık 50 milyar TL inşaat ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra işletmesi için müs-
tecire verilmesi, bilahare müstecirin 2001 yılında ödeme güçlüğüne girmesi ve yeri terk etmesi 
üzerine tekrar 50 milyar TL harcama ile yeni düzenlemeler yapılması (Toplamda 100 milyar TL) ve 
bundan sonra restaurant kısmının 28.12.2001 'de 22 yıllığına İl Jandarma Komutanlığının bedelsiz 
kullanımına bırakılması, piknik alanlarındaki otopark için araç başına 3 milyon TL. otopark ücreti 
alınması, 

3- 1998- 2003 yılları arasında egzoz emisyon gelirlerinin bağış makbuzuyla tahsil edilmiş ol
ması sebebiyle Mesir Vergi Dairesine 131.631.450.000.TL vergi.vergi ziyaı cezası v.b. ödenmesi, 

Hususları Vakıflar Genel Müdürlüğüne 27.10.2004 tarih ve 333 sayılı yazı ile intikal ettirilmiştir. 
3.2.1.21- Manisa İli Tarım Teşkilatlarını Güçlendirme Hizmetlerini Yayma ve 

Mensupları Dayanışma Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 

1997 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 
Manisa ilindeki tarım teşkilatlarının ve tarımsal üreticinin maddi manevi desteklenmesi. 
3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
İl Tarım Müdürlüğü/Manisa 
4- Personel durumu 
Bir personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç- Gereç ve Gayrimenkulleri 

Vakfın 2 taşıtı ve bilumum demirbaşı dışında araç- gereç ve taşınmazı bulunmamaktadır. 
II- İNCELEME 
1- Gelir -Gider Durumu (2003) (1.000.- TL) 
Gelirler 
Bağış ve yardımlar 261.262.700.-
Faiz vb. diğer gelirler 45.654.587.-
Giderler 
Amaca Yönelik Giderler 196.865.500.-

Genel Yönetim Giderleri 15.219.917.-
2- Açıklamalar 

Vakfın faiz gelirleri dışındaki en önemli gelir kaynağı bağış ve yardımlar olup, İl Müdürlüğü 
ile bağlı 15 İlçe Müdürlüğü görev sahasında sunulan kamu hizmeti kapsamında; 

a- Pamuk Teşvik Primi işlemlerini yaptıran çiftçilerden, 
b- Doğrudan Gelir Desteği işlemlerini yaptıran çiftçilerden, 
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c- Tarım/45 Dergisi alan çiftçilerden, 

d- Araziye çıkan veteriner sağlık teknisyenlerinin; hayvanların aşılanması, tohumlama, zirai 
bilgilendirme vb. sundukları hizmetler karşılığı köylülerden, 

Alınan bağışlardan oluşmaktadır. 

Giderler ise; İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin demirbaş, araç bakım- onarım ve akaryakıt 
giderleri ile elektrik, su, telefon vb. giderlerinden ibarettir. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

5072 sayılı Yasa yürürlüğe girince, yukarıda belirtilen işlemler dolayısıyla vakfa bağış alınması 
uygulamasına derhal son verilmiş ve 04.05.2004 tarihinde olağanüstü toplanan vakıf kurucular 
kurulunun oybirliği ile vakfın feshine karar verilmiş olup, Manisa Asliye Hukuk Mahkemesine baş
vurulduğu görülmüştür. (Vakfın mahkemece feshine karar verilmesi halinde, vakıf senedinin 26. 
maddesine göre tüm malvarlığı Manisa İl Tarım Müdürlüğü'ne devredilecektir.) 

Her ne kadar 5072 sayılı Yasa mucibince bağış alınması uygulaması sona ermişse de, İl Tarım 
Müdürlüğü yukarıda belirtilen hizmetler dolayısıyla bu kez Döner Sermaye için tahsilat yapmaya 
başlamış olup, vatandaş açısından durum değişmemiş ve 5072 sayılı Yasa ile istenilen edilen mak
sat hasıl olmamıştır. 

3.2.1.22- Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı 

I - VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluş 

1993 Yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 

Özetle, Manisa İlinde kurulmuş ve kurulacak her türlü yüksek öğrenim kurumlarını desteklemektir. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 

Üniversite Kampus İçi/Manisa 

4- Personel Durumu 

Vakfın 9 çalışanı bulunmaktadır. 

5- Araç- Gereç ve Gayrimenkulleri 

Taşınmazı bulunmayan vakfın 30.04.2004 tarihi itibariyle kayıtlı değeri 2 milyar TL olan tel
siz ve telefon cihazları ile yine 2 milyar TL civarında demirbaşı mevcuttur. 

II- İNCELEME: 

1-Gelir-Gider Durumu (1.000.-TL) 
Gelirleri 2003 30.04.2004 

697.522.462.- 36.431.500. 
66.496.233.-

Bağış ve yardımlar 
İktisadi İşletme gelirleri 
Faiz geliri : 10.754.250.-
Giderleri 
Amaca Yönelik Giderler : 357.074.225.- 115.421.348.-
Genel Yönetim Giderleri: 6.762.672.- 4.847.944.-
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2- Açıklamalar 
a- 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce vakıf yönetiminin alternatif gelir kaynakları 

arayışı içerisine girdiği görülmüştür. 

Bu bağlamda, yapılan protokol çerçevesinde; üniversite personelinin maaşlarının yatırılması 
karşılığında Garanti Bankası Manisa Şubesinin vakfa yaptığı 380 milyar TL. bağış, vakfın Bağış ve 
Yardımlar Hesabında izlenen gelir kaleminin en büyük kısmını oluşturmaktadır. Bunun yanında 
üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere t- shirt, ajanda, çanta, kupa vb. verilerek ve sunulan hizmet 
karşılığı alınan bağışlar bu tutarın içerisindedir. 

b- Vakfın iktisadi işletmesinin karlılığının altında yatan sebep de, mülkiyeti Hazine' ye ait 
yerlerin işletmeye cüz'i bedellerle kiralanması, işletmece 3 üncü şahıslara kiraya verilmesi 
dolayısıyla elde edilen kardan kaynaklanmaktadır. Bu tür yerlerin çoğunun sözleşmesi 07/2004'te 
sona ermekte, 3 tanesinin sözleşmesi ise 2005- 2006 yıllarına sarkmaktadır. 

c- Vakfın elde ettiği bağış gelirlerinin büyük kısmı da amaca yönelik olarak kamu hizmetine sarf 
edilmiştir. (357.074.225.000.- TL Bunun büyük kısmı da eğitim yardımıdır- 251.844.388. 667.- TL) 

3- Diğer Tespitler 

31.1.2003 tarihinden bu yana Vakıf Başkanlığını üniversiteyle ilişkisi olmayan Manisa eski 
Belediye Başkanı Yük.Müh. Mimar Zafer ÜNAL' in yürüttüğü, örnek denilecek bir uygulamayla, 
Üniversitenin Rektörü olan Prof. Dr. Cemil ÖZCAN' in vakıf başkanlığını hiç yapmadığı, vakfın 5 
kişilik yönetim kurulunda Zafer Ünal ÖZCAN' in yanında bir kişinin daha üniversite dışından ( Es
ki İl Sağlık Müdürü, halen Kızılay Kan Bankası Müdürü Dr. İsmet NARDAL) olduğu, 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

1-5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra vakfın bağış gelirlerinin düştüğü (30.04.2004 
tarihi itibariyle 36 milyar TL.) 

2- Vakfa gelir temin etmek amacıyla üniversite dışında bir ticari faaliyet yürütülmesi yanında, 
zengin hayırseverlerle bağlantı kurularak, bağışlarının vakfa yönlendirilmesinin planlandığı, 

3- Ayrıca Üniversite bünyesindeki Spor Kulübü Derneğinin 5072 sayılı Yasa kapsamı dışında 
olmasından faydalanılmasının düşünülmekte olduğu belirtilmiştir. 

3.2.1.23- Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Vakfın Kuruluşu 

1985 yılında kurulmuştur. 

2- Vakfın Amacı 

Atatürk Üniversitesinin gelişmesi ve güçlendirilmesine yardım etmektir. 

3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 

Atatürk Üniversitesi kampusu içerisinde Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisli taşınmaz 
üzerinde kendisi tarafından yaptırılan binada faaliyet göstermektedir. 

4- Personel Durumu 

1 adet personel çalıştırılmaktadır. 
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5- Vakfın Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 4 taşınmazı eğitim, spor ve sosyal amaçlı kullan

mak üzere kiraladığı, taşınmazlardan biri için 29 yıllığına, ikincisi için 9 yıllığına olmak üzere söz
leşmelerin yapıldığı, diğer ikisinin ise 30 yıllık süre ile vakfa kiralanması hususunda hazırlanan söz
leşmenin imza aşamasında olduğu, bu taşınmazların vakıfça kullanıldığı veya kiraya verildiği an
laşılmıştır. 

II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Vakfın Gelirleri 

Matbu evrak satışları ile kira, faiz, misafirhane ücretleri ve hizmet karşılığı bağışlardan oluş
maktadır. 

Vakfın Giderleri 

Misafirhane, demirbaş, temsil ağırlama- gazete, yönetim, giderleri, mensup çocuklarına burs, 
haberleşme araç alım ve öğretim üyeleri makale giderleridir. 

Gelir Gider Tablosu 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 
Giderler 
Fark 

555.483.227.000.- TL 
344.320.616.000.- TL 
211.162.611.000.-TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri 

Gelirler 
Giderler 
Fark 

625.717.614.000.- TL 
435.647.351.000.- TL 
190.070.263.000.- TL 

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibariyle toplam 190.070.263.000.- TL nak
di bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Vakıfça, 5072 sayılı Yasanın yayınlanmasından sonra sadece matbu evrak ve hizmet karşılığı 
alınan bağışlara son verildiği görülmüştür. 

3.2.1.24- Trabzon tli Çevre Koruma Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Vakfın Kuruluşu 
Vakıf 1990 yılında kurulmuştur. 
2- Vakfın Amacı 
İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardım etmektir. 
3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
Trabzon Çevre ve Orman İl Müdürlüğü içerisinde faaliyette bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 



- 1 1 7 -

4- Personel Durumu 
Vakıfta çalışan kamu personeli bulunmamaktadır. 

5- Vakfın Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın kirasında herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. 
II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 
Vakfın Gelirleri 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde egzoz ölçümlerinden elde edilen 

gelirler, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 
Vakfın Giderleri 

Bina onanm, yakıt, demirbaş, araç- onanm temsil ağırlama, haberleşme, personel görevlendir
me, matbu evrak, kırtasiye, pul bedelleri ve diğer giderleridir. 

Gelir Gider Tablosu 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 
Giderler 
Fark 

327.198.000.000.- TL 
145.058.984.500.- TL 
182.139.015.500.- TL 

Vakfın, 2003 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 
Giderler 
Fark 

434.956.000.000.- TL 
140.902.162.500.- TL 
294.053.837.500.- TL 

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 294.053.837.500.- TL nak
di bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde egzoz ölçümlerine devam edil

diği, araçlara verilen pullar karşılığında 12.000.000.- TL alındığı, alınan bu bedelin 6.000.000.- TL 
nin Çevre Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatınldığı anlaşılmıştır. 

3.2.1.25- Trabzon Numune Hastanesi Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Vakfın Kuruluşu 
Vakıf 1996 yılında kurulmuştur. 
2- Vakfın Amacı 
Trabzon Numune Hastanesinin gelişmesi ve yaşamasını sağlamaktır. 
3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
Trabzon Numune Hastanesi içerisinde faaliyette bulunmaktadır. 
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4- Personel Durumu 

Vakıfta çalışan personel bulunmamaktadır. 

5- Vakfın Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Vakfın araç ve gereçleri bulunmamaktadır. 

II- İNCELEME 

Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

Vakfın gelirleri 

Refakatçi kartı gelirlerinden ibarettir. 

Vakfın Giderleri: Demirbaş giderleri, refakatçi kartı basım giderleri, sair giderlerdir. 

Gelir Gider Tablosu 

2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler : 2.910.000.000.- TL 

Giderler : 4.164.877.000.- TL 

Fark : -1.254.877.000.- TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 500.000.000.- TL 

Giderler 37.000.000.- TL 

Fark : 463.000.000.- TL 

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 463.000.000.- TL parası 
bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Vakfın 2003 yılı Haziran ayı itibariyle tek gelir kalemi olan Ziyaretçi Kartı Geliri Sağlık 
Bakanlığının genelgesi ile kaldırılması ve vakfın başka bir gelirinin bulunmaması nedeniyle vakfın 
faaliyetlerinin durma noktasına geldiği anlaşılmıştır. 

3.2.1.26- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardım Vakfı 

1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Vakfın Kuruluşu 

1984 yılında kurulmuştur. 

2- Vakfın Amacı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin gelişmesi ve güçlendirilmesine yardım etmek 
ve Öğretim Elemanlarına, Öğrencilerine ve memurlarına yardım etmektir. 

3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 

KTÜ Kampusu /TRABZON 
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II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Vakfın Gelirleri 

Bağışlar, galoş ve fotokopi satış gelirleri, faiz ve kur farkı gelirleri diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Vakfın Giderleri 
Bakım onarım giderleri, eğitim, personel, demirbaş, temsil ağırlama, haberleşme ve kırtasiye 

gideridir. 
Gelir Gider Tablosu 
2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 296.280.820.532.- TL 
Giderler : 286.460.646.321.- TL 

Fark : 9.820.174.211.- TL 

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 9.820.174.211.- TL nakdi 
bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakıf tarafından 5072 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır. 
3.2.1.27- Trabzon İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Vakıf 3294 sayılı Yasa gereği 1986 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette 
olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiş-
tirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamaktır. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 

Vakıf faaliyetlerini Trabzon Valiliği bünyesinde yürütmektedir. 

4- Personel Durumu 
Vakıf bünyesinde 5 personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın bir adet aracı vakıf hizmetlerinde kullanılmaktadır. 
II- İNCELEME 

Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri 
Vakfa ait taşınmaz kiraları, mahalli idare payları, bağışlar, SYDTF yardımları ve faizlerden 

oluşmaktadır. 
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Vakfın Giderleri 
Muhtaçlara yapılan ayni ve nakti yardımlar, tedavi ve ilaç yardımları, şehit ailelerine yapılan 

yardımlar ve eğitim yardımları vakfın amaca yönelik giderlerini oluşturmaktadır. Vakıf genel 
yönetim giderleri ise ücret, vergi, noter, mahkeme ve kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

Vakfın gelirlerinin; 

KAYNAK/YILLAR 

Mahalli id. Payı 
SYDTF 
Faiz Gelirleri 
Fitre-Zekat Gelirler 
TOPLAM 

2003 yılı (TL) 

229.391.000.000.-
606.568.593.700.-

66.835.446.125.-
17..424.000.000.-

920.219.039.825.-

2004 yıh 
(30.06.2004)(TL) 

56.107.250.000.-
163.519.185.400.-

17.753.471.321.-
12.224.609.400.-

249.604.516.121.-
Olduğu, 

Vakıf Giderlerinin ise; 

Yardım Çeşidi/Yıllar 

Muhtaçlara Yapılan Yardımlar 
Personel giderleri 
TOPLAM 

2003 yıh (TL) 

801.148.459.000.-
35.700.700.000.-

836.849.159.000.-

2004 yıh 
(30.06.2004)(TL) 

283.850.901.000.-
15.795.000.000.-

299.645.901.000.-
Olduğu, 

Görülmüştür. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakıf, 5072 sayılı Yasa kapsamında bulunmamaktadır. Vakıf amacı doğrultusunda 2003 yılın

da 17.531 kişiye, 2004 yılında ise 4.968 kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldığı anlaşılmıştır. 
3.2.1.28- Erzurum İli Çevre Koruma Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Vakfın Kuruluşu 
Vakıf 1990 yılında kurulmuştur. 
2- Vakfın Amacı 
İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardım etmek. 
3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. 

II- İNCELEME 

Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Vakfın Gelirleri 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde egzoz ölçüm gelirlerinden oluş

maktadır. 
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Vakfın Giderleri 
Bina onarım, demirbaş, temsil ağırlama- tefrişat, haberleşme, araç onarım, araç alım, kırtasiye 

ve demirbaş onarım giderleri. 

Gelir Gider Tablosu 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler 111.334.375.000.- TL 
Giderler : 85.280.751.000.- TL 
Fark 26.053.624.000.- TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler 145.952.843.000.- TL 
Giderler 62.970.244.000.- TL 

Fark 82.982.599.000.- TL 

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 82.982.599.000.- TL 
parası bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde egzoz ölçümlerine devam edil

diği, araçlara verilen pullar karşılığında 12.000.000.- TL alındığı, alınan bu bedelin 6.000.000.- TL 
sinin Çevre Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatınldığı, egzoz ölçüm geliri 
dışında hiçbir gelirinin bulunmadığı, ayrıca, 5702 sayılı Yasaya uyum açısından herhangi bir iş
lemin yapılmadığı anlaşılmıştır. 

3.2.1.29- Şehit Ailelerine Yardım Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Vakfın Kuruluşu 
Vakıf 1993 yılında kurulmuştur. 
2- Vakfın Amacı 
Şehit ailelerine yardım etmektir. 

3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
Valilik Binası içerisinde faaliyette bulunmaktadır. 
II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Vakfın Gelirleri 
Vakfın gelirleri bağış gelirinden oluşmaktadır. 

Vakfın Giderleri 
Sair yönetim giderleridir. 
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Gelir Gider Tablosu 
2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 2.950.553.769.- TL 
Giderler : 1.260.800.000.- TL 
Fark : 1.689.753.769.- TL 

Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 1.689.753.769.- TL parası 
bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakfın 2004 yılı başından itibaren hiçbir gelirinin ve faaliyetinin bulunmadığı, Vakıf 

Yönetim Kurulunca 2004 yılı Haziran ayında tasfiyesine kararı alınması için Genel Kurulun top
lanmasına karar verildiği beyan edilmiştir. 

3.2.1.30- Erzurum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
1- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 

Vakıf 3294 sayılı Yasa gereği 1986 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette 
olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiş-
tirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamaktır. 

3- Faaliyette Bulunduğu Yer 
Vakıf faaliyetlerini mülkiyeti kendisine ait binada yürütmektedir. 
4- Personel Durumu: Vakıf bünyesinde 14 personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın üç katlı binası ve muhtelif araçları bulunmaktadır. 
II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri 
Her ay periyodik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan gönderilen 

97.500.000.000.- TL mahalli idare payları, faizler ve fitre- zekat gelirlerinden oluşmaktadır. 
Vakfın Giderleri 

Muhtaçlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, tedavi ve ilaç yardımları, şehit ailelerine yapılan 
yardımlar, eğitim yardımlan ve sosyal hizmet projelerine yapılan yardımlar vakfın amaca yönelik 
giderlerini oluşturmaktadır. Vakıf genel yönetim giderleri ücret, taşıt, vergi, küçük onarımlar, elek
trik, yakıt, noter, mahkeme ve kırtasiye kalemlerinden oluşmaktadır. 

Vakıf binasının zemin katında bulunan aşevi 350 kişi kapasiteli olup, ihtiyaç sahiplerine her 
gün bir öğün sıcak yemek dağıtımı yapılmaktadır. 
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III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakıf, 5072 sayılı Yasa kapsamında bulunmamaktadır. Vakıf amacı doğrultusunda 2003 yılında 

138.151 muhtaç kişiye, 2004 yılında ise 11.301 muhtaç kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldığı anlaşılmıştır. 
3.2.1.31- Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Vakfın Kuruluşu 
Vakıf 1986 yılında kurulmuştur. 
2- Vakfın Amacı 
Özetle Erzurum Lisesinin gelişmesi ve yaşamasını sağlamaktır. 
3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
Mumcu Cad. No : 4 Erzurum adresine taşınmıştır. 
4- Personel Durumu 
5072 sayılı Yasadan önce veya sonra vakıfta çalışan personel bulunmamaktadır. 
5- Vakfın Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Vakfın taşınmazı ve araç-gereci bulunmamaktadır. 
II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri: Vakfın 2004 yılı başından itibaren yalnızca faiz geliri bulunmaktadır. 2003 

yılından devreden gelir 4.869.085.553.- TL'dir. 
Vakfın Giderleri: Vakfın 2004 yılı başından itibaren herhangi bir gideri bulunmamaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Vakfın, bürosunu 5072 sayılı Yasa ile beraber Erzurum Lisesi bünyesi dışında Vakıf Baş

kanının da ortak olduğu işyeri olan Mumcu Cad. No : 4 Erzurum adresine taşıdığı, Vakıf isminin 
2004 yılı Haziran ayında yapılacak genel kurul toplantısında Erzurum Liseliler Kültür ve Eğitim 
Vakfı olarak değiştirilmesi yönünde çalışma yapıldığı vakıf yetkililerince beyan edilmiştir. 

3.2.1.32- Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı 
I- VAKIF HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Vakfın Kuruluşu 
Vakıf 1985 yılında kurulmuştur. 
2- Vakfın Amacı 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin gelişmesi ve güçlendirilmesine yardım etmek ve öğretim 

elemanlarına, öğrencilerine ve memurlarına yardım etmektir. 
3- Vakfın Faaliyette Bulunduğu Yer 
KTÜ Kampus içi /TRABZON 
II- İNCELEME 
Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Vakfın Gelirleri 
Bağışlar ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



- 1 2 4 -

Vakfın Giderleri 
Eğitim, demirbaş, bina bakım- onarım, spor faaliyetlerine katkı giderleri, araç bakım ve per

sonel eğitim giderleridir. 
Gelir Gider Tablosu 
2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 712.844.631.000.-TL 
Giderler 245.346.000.000 .- TL 
Fark 467.498.631.000.-TL 
Vakfın, kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 467.498.631.000.- TL nak

di bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
5702 sayılı Yasaya uyum açısından herhangi bir işlem yapılmamıştır. 
3.2.2- Komisyonca İncelenen Derneklerle İlgili Raporlar 
3.2.2.1- Türk Parlamenterler Birliği Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Türk Parlamenterler Birliği; 23.06.1976 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Yasama 

Meclislerinde görev yapmış ve yapmakta olan Parlamenterler tarafından kurulan ve 1986 yılından 
bu yana Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsüne alınmış 
2800 üyeli bir sivil toplum kuruluşudur. 

"Türk" kelimesinin kullanılmasına , 03.06.1978 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
16.04.1978 gün ve 7/15516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiştir. 

2- Amacı 
Dernek Tüzüğünün 2'nci maddesinde; TBMM'de ve Yasama Meclisinde üye olarak görev yap

mış ve yapmakta olan parlamenterler arasında dostluğu, sosyal, kültürel, fikri ve manevi dayanış
mayı sağlamak, üyelerin bilgi ve deneyimlerinden toplumu yararlandırmak için bilimsel ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçları gerçekleştirmek, 

Şeklinde belirtilmiştir. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Derneğin merkezi Ankara'da olup halen TBMM'ye ait bina içerisinde, İstanbul Şubesi TBMM 

vakfı tarafından bedelsiz olarak tahsis edilen Filizi Köşk' te ve İzmir Şubesi ise yine aynı Vakıf 
tarafından bedelsiz olarak tahsis edilen İzmir Milli Egemenlik Evi'nin bir katında faaliyetlerini sür
dürmektedir. Derneğin Bursa ilinde de bir şubesi mevcuttur. 

4- Personel Durumu 
Ankara Merkez Teşkilatında 24, İstanbul şubesinde 1 personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkuller 
Dernek; Nene Hatun Caddesi ile Gaziosmanpaşa'da bulunan sosyal tesisler ile Balıkesir ili 

Burhaniye- Edremit- Havran arasında bulunan 11 dönüm arsaya ve 3 adet araca sahiptir. İstanbul 
Şubesine ait 1 adet 1997 model Mazda Minibüs bulunmaktadır. 
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II.- İNCELEME 
Derneğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançolan, Gelir Tablolan, Faaliyet Raporları ve Yönetim 

Kurulu Kararlan incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
1 - Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri 
Ankara Merkez Teşkilatına ait 2002 ve 2003 yıllanna ait gelir- gider durumu aşağıdaki gibidir: 

2001 yılından devir 553.341.676.100.- TL 

2002- 2003 yıllan gelirleri 628.030.205.714.- TL 

2002- 2003 yılları giderleri 966.690.499.606.- TL 

Gelir- Gider Farkı (2004 yılına devir) 214.681.382.208.- TL 

Bursa Şubesinin 2002- 2003 yıllanna ait gelir ve giderleri: 

2002 yılı Gelirleri. 25.055.430.705.- TL 

Giderleri 12.121.178.500.-TL 

2003 yılı Gelirleri 28.201.580.739.- TL 

Giderleri 9.953.637.980.- TL 

İstanbul Şubesinin 2003 yılı gelir ve giderleri: 

Gelirler 30.326.586.343.- TL 

Giderler 28.771.630.686.- TL 

2- Gelir ve Giderlerin Durumu 

Gelirler, 

- Aidat ve Bağışlar; 

- Bütçe Yardımlan (2003 yılına kadar yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin Sosyal Transferler ter
tibine konulan ödeneklerle bu yardım yapılmıştır.) 

- İktisadi İşletme Gelirleri (Sosyal tesislerin işletilmesi sonucunda elde edilen gelirlerden oluş
maktadır) 

- Banka Faiz Gelirlerinden, 

Şubelerin gelirleri ise; 

- Aidat ve bağışlar ile 

- Merkezden yapılan yardımlardan 

Oluşmaktadır. 

Giderler ise; 

- Personel ücretleri, genel yönetim giderleri sosyal tesislerin bakım ve onanm giderleri, baskı-
yayın giderleri, 

- Avrupa Parlamenterler Birliği Aidatlan, 

- Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklanndan 

meydana gelmektedir. 
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III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Bugüne kadar 5072 sayılı Yasaya uyum kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

1- Yer değişikliği:Derneğin Ankara'daki merkezi halen TBMM binası içersinde bulunan 
mekanda, İstanbul ile İzmir Şubeleri TBMM Vakfı tarafından tahsis edilen binalarda faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

2- Personel Durumu: Derneğin istihdam ettiği personelin dışında TBMM kadrolarına ait olan ve 
dernekte çalışan 2 personel Nisan 2004 tarihinden itibaren Meclisteki görevlerine iade edilmişlerdir. 

3.2.2.2- Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Bağlı Sosyal Hizmetler Kuruluşlarını 
Geliştirme Derneği 

I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

Dernek 1998 yılında kurulmuştur. 

3- Amacı 

Derneğin amacı ve konusu Dernek Tüzüğünün 2 inci maddesinde; "Sosyal hizmet kuruluşları 
müracaatçı gruplarının gerektiğinde maddi ve manevi olarak desteklenmeleri, hizmet binalarının 
bakım ve onarımlarının sağlanması, gerektiğinde kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması, görev 
yapan personelin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde 
etkinliklerde bulunmak" 

Şeklinde belirtilmiştir. 

3- Faaliyette Bulunduğu YenDernek halen Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün binası 
içerisinde faaliyette bulunmaktadır. 

4- Personel Durumu:Dernek faaliyetlerinde personel istihdam edilmemektedir. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulları:Dernek adına tescil edilmiş herhangi gayrimenkul ve araç 
mevcut değildir. 

II. İNCELEME 

Derneğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 
Kurulu Kararlarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1- Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri 

2002 yılına ait 

Gelirler 11.525.540.278,- TL (bağışlar 6,7 milyar TL) 

Giderler 9.458.907.790,- TL 

2003 yılına ait; 

Gelirler 9.143.040.208,- TL (bağışlar 7,1 milyar TL) 

Giderler 8.782.423.747,- TL 

Derneğin herhangi bir ticari işletmesi ve şubesi yoktur. 
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2. Gelir ve Giderlerin Durumu 

Gelirleri; 

- Üyelik aidatları ile 
- Bağış ve yardımlardan (kişilerin kendi isteği ile demeğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi 

bağış ve yardımlar), 

Giderleri ise; 
- Sosyal hizmet kuruluşları müracaatçı gruplarının Demeğin imkanları ölçüsünde günlük 

yiyecek ve yol paralarının karşılanması, 
- Sosyal hizmet kuruluşlarının (huzur evleri, çocuk yuvaları, rehabilitasyon merkezleri, kadın 

sığınma evleri, il müdürlüğü gibi) bütçeden karşılanmayan ve karşılanması zaman alacak acil gider
lerinin karşılanması, 

- Sosyal hizmet kuruluşlarında görevli personelin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmeleri 
için yapılan harcamalardan 

Oluşmaktadır. 
3.Diğer Tespitler 

Demek faaliyetlerini gönüllü olarak çalışan kamu personeli aracılığıyla, herhangi bir ticari iş
letmesi, araç, gereç ve gayrimenkulu olmadan (İl Müdürlüğü binası içerisinde ve sadece bir odada) 
ve oldukça az olan bağış niteliğindeki gelirleriyle yürütmeye çalışmaktadır. İl Müdürlüğü tarafın
dan normal prosedürle karşılanması zaman alacak (örneğin; başka illerde Çocuk Esirgeme Kurum
larında barındırılan ve buralardan kaçarak Ankara'ya gelen çocuklann bir refakatçi aracılığı ile ait 
oldukları yerlere gönderilmeleri için ödenen yol giderleri, çocuk yuvalarına bırakılan çocuklara ait 
nüfus kimliklerinin çıkarılması için Nüfus İdaresi'nde yapılan harcamalar, yardıma muhtaç ailelere 
yapılan ufak çaplı maddi yardımlar, yaşlılar ile sokakta yaşayan çocuklara yapılan yardımlar) acilen 
yerine getirilmesi gereken işlemler zor koşullar altında icra edilmeye çalışılmaktadır. 

Demek yetkilileri; 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı her kuruluşun bünyesinde (çocuk 
yuvaları, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, il müdürlükleri) ayrı bir demeğin bulunduğunu ve 
her demeğin bağış tahsilatı yapma yetkisinin olduğunu, özellikle bu demeklerin ciddi boyutlarda 
bağış tahsilatı yaptıklarını ve tüm SHÇEK demeklerinin tek bir demek altında birleştirilmelerinin 
gerekli olduğunu, 

- Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin ödenek yönünden ciddi anlamda sıkıntılarının olmadığını, 
ancak bazı harcamalar için ihale mevzuatında yer alan hükümlerin uygulanması halinde, hizmetin 
zamanında yerine getirilmesinin mümkün görülmediğini bu tür acil ve yapılması zorunlu olan 
giderler için Demeğin varlığının zorunlu olduğunu, 

- Kamu imkanlarını kullanarak gelir elde eden ve ticari işletme sahibi olan, kamu personeli 
olan yöneticilerine ücret ödenen demeklerin bu tür faaliyetlerini kısıtlamak amacıyla 5072 sayılı 
yasanın gerekli olduğunu, ancak tamamen gönüllü personel tarafından işletilen, sosyal hizmet 
amaçlı ve özelliği olan demeklere Türkiye'de ihtiyaç bulunduğunu ve bu tür demeklerin 5072 sayılı 
Yasadan ayrık tutulmalarının gerektiğini, 

İfade etmişlerdir. 
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III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
5072 sayılı Yasaya uyum açısından dernek ; 
- Tüzük değişikliğini, 
- Dernek adı değişikliğini ( Yeni adı: Ankara Yardıma Muhtaç Kişilere Yardım ve Sosyal Hiz

met Kuruluşlarını Geliştirme Derneği), 
- Adres değişikliğini (Yeni adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Özveren Sokak No: 2/6 Demir-

tepe / Ankara) 
Gerçekleştirmiştir. 
3.2.2.3- Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği 
I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Dernek 1989 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
Dernek Tüzüğü'nün 2'nci maddesine göre dernek, Ankara Emniyet Teşkilatını maddi ve 

manevi her yönü ile güçlendirmek, emsallerine örnek çağdaş hizmetin koşullarına cevap verecek 
hale gelmesine yardımcı olmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek 5072 sayılı Yasadan İl Emniyet Müdürlüğü Binası içerisinde faaliyette bulunmakta iken 

Yasanın yürürlüğe girmesini müteakip Toros Sok No: 31/26 Sıhhiye/Ankara adresine taşınmıştır. 
4- Personel Durumu 
Dernek tarafından, 5072 sayılı Yasadan önce 10 adet personel çalıştırılmakta iken Yasanın 

yürürlüğe girmesi neticesinde gelirlerinde azalma olduğu için personel sayısı 5'e düşürülmüştür. 
Halen çalışmakta olan personelin 2 adedi İl Emniyet Müdürlüpnde sağlık personeli olarak, 3 adedi 
ise dernek hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Dernek adına tescil edilmiş herhangi gayrimenkul mevcut değildir. 
Derneğe ait 2 adet araçtan birisi 2004 yılının başında İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilmiştir. 
II. İNCELEME 
Derneğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 

Kurulu Kararları incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
1. Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri 
2002 yılına ait gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir: 
Gelirler 2.876.648.777.185,- TL 
Giderler 2.516.262.686.982,- TL 
Bina bakım, onarım giderleri 848 000 milyar TL 
Taşıt alımları 508 000 milyar TL 
Demirbaş alımları 600 000 milyar TL 
Fark 360.386.090.203,- TL 
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2003 Yılına ait gelir ve giderleri: 
Gelirler 3.212.417.420.593,-TL 

Bağışlar 2.914.103.152.381,-TL 
Giderler 2.351.170.677.701,-TL 

Bina bakım, onarım giderleri 786 000 milyar TL 
Demirbaş alımları 420 000 milyar TL 
Bilgi işlem ve fotok malz. alımları 330 000 milyar TL 
Fark 861.246.742.892,-TL 
2. Gelir ve Giderlerin Durumu 
Derneğin gelirleri; 
- Bağışlar, (Derneğin tek gelir kaynağı olan bağışlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığından temin 

edilen makbuzlar karşılığında, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 
Ehliyet, Pasaport, Merkez ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlem yaptıran vatandaşlardan tahsil 
edilen zorunlu bağışlardan oluşmaktadır) 

- Banka faiz gelirleri 

Giderleri ise; 
Derneğin giderleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin, bina 

bakım ve onarım, teknik, elektronik cihaz, otomobil (dernek kurulduğu tarihten bu güne kadar 200 
e yakın araç temin ederek İl Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis etmiştir), araç, gereç, kırtasiye ve 
demirbaş gibi giderlerden oluşmaktadır. 

3. Diğer Tespitler 
Dernek yetkilileri; 
- Derneğin şimdilik feshedilmesinin düşünülmediğini, 

- Bütçe ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle yapılması zorunlu olan harcamaların Türk Polis 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile birlikte Dernek tarafından ortaklaşa karşılandığını, dernek ve vak
fın feshedilmesi durumunda bu kuruluşlarca karşılanan harcamaların karşılığının bütçeye ödenek 
olarak konulmasının zorunlu olduğunu, 

İfade etmişlerdir. 
III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
1- Tüzük, adres ve isim değişikliği, 
Dernek 5072 sayılı Yasaya uyum açısından, 
- Tüzük değişikliğini, 
- Adres değişikliğini, 
- İsim değişikliğini, (Yeni ismi: Ankara Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği) 

gerçekleştirmiştir. 

Kamuya ait personel, araç, gereç ve gayrimenkulu kullanmamaktadır ve iktisadi işletmesi mev
cut değildir. 
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2- Gelirler ve Gider Yapısındaki Değişiklikler 

- 5072 sayılı Yasadan önce Derneğin gelirlerinin hemen hemen tamamını emniyet hizmetlerin
den yararlanan vatandaşlardan alınan zorunlu bağışlar oluşturduğu halde, bu Yasanın yürürlüğe gir
mesi ile Şubat 2004 tarihinden itibaren bu uygulamadan tamamen vazgeçilmiş ve dernek faaliyet
lerini geçen yıldan aktarılan gelirleri ile idame ettirmektedir. 

- 5072 sayılı Yasadan önce, ilgili şubeler tarafından ihtiyaçlar belirlenmekte, İl Emniyet 
Müdürlüğünün onayı ile ihalesi yine bu müdürlük tarafından yapılmakta ve dernek sadece alınan 
mal yada hizmetin bedelini ödemekte iken yasanın yürürlüğe girmesini müteakip bu uygulamadan 
vazgeçilmiş ve ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetlerin alımı direkt olarak dernek tarafından ger
çekleştirilmeye başlanılmıştır. 

3.2.2.4- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tesislerini Kalkındırma Derneği 

I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

Dernek Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 1967 yılında kurulmuş ve 01.07.1968 tarih ve 
6/10259 sayılı BKK ile 3512 sayılı Kanunun 37'nci maddesi uyarınca kamu yararına çalışan der
nek statüsüne alınmıştır. 

2- Amacı 

Derneğin amacı ve konusu Dernek Tüzüğünün 2'nci maddesinde; Üyelerin ortak, sosyal, kül
türel, ekonomik ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, geliştirmek ve mezun oldukları fakültelerin 
eğitim olanakları ile faaliyetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde belirtildiği halde, 

Faaliyet konuları olarak, 

- Hasta bakımı ve tedavisini daha modern metotlarla yapılmasını sağlamak amacıyla bina, per
sonel, alet, edevat, ilaç ve sarf malzemesi gibi her türlü araç ve gereci temin edilmesi, 

- Gerektiğinde bina inşaatı ve tadilatlarının yapılması, 

- Hastane personelinin sosyal ve kültürel gelişimini sağlayacak etkinliklerde bulunmak ve 
küçük çaplı özel günleri için maddi imkanlar sağlamak, bilimsel konferanslar, seminerler ve kon
grelerin düzenlenmesi olarak belirtilmiş ve dolaysıyla derneğin kuruluş amacıyla faaliyet konuları 
arasında uyumsuzluk doğmuştur. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek halen Ankara Üniversitesi İbn- i Sina Hastanesi binasında faaliyette bulunmaktadır. 

4- Personel Durumu 

Dernek 3 adet personel istihdam etmektedir ve bu personelin tamamı derneğin işletmelerinde 
çalıştırılmaktadır. 5072 sayılı Yasadan önce dernek faaliyetlerinde kamu personeli çalıştırılmakta 
iken bu yasanın yürürlüğe girmesi ile kamu personeli çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmiştir. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Dernek adına tescil edilmiş herhangi araç mevcut değildir. Kamuya ait araçlar dernek faaliyet
lerinde kullanılmamaktadır. 

5072 sayılı Yasadan önce dernek herhangi bir gayrimenkule sahip değil iken Yasanın hüküm-
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lerini yerine getirmek ve demek çalışmalarını hastane binası dışında yürütebilmek amacıyla Talat 
Paşa Bulvarı 113 no lu binadan 3 adet daire satın alınmıştır. Demeğin dairelerin tadilat işlemlerinin 
tamamlanmasını müteakip yeni ikamet adresinde faaliyetlerine devam edeceği ifade olunmuştur. 

II. İNCELEME 
Demeğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 

Kurulu Kararları incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1- Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değeri 

2002 yılı gelir ve giderleri: 
Gelirler 515.631.090.028, -TL 
Bağışlar 297.2 milyar, 
Kira gelirleri 195.2 milyar TL 
Faiz gelirleri 23.1 milyar TL 
Giderler 422.179.348.524, - TL 
Fark 93.451.741.504, -TL 

2003 yılı gelir ve giderler 
Gelirler 323.446.911.176, -TL 

Bağışlar 106.1 milyar, 
Kira gelirleri 179.5 milyar 
Faiz gelirleri 287.3 milyar TL 
Giderler 295.871.668.083, -TL 
Fark 27.575.243.093, -TL 
2- Gelir ve Giderlerin Durumu 
Demeğin gelirleri; 
- Aidatlar, 

- Gönüllü kişiler ve ilaç firmaları tarafından yapılan bağışlar 

- İşletme Gelirleri (Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiralanan market, medikal market ve 
kitap satış yerinin üçüncü kişilere kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirleri) 

- Banka faiz gelirlerinden 
Giderleri ise; 

- Hastanenin her türlü bakım, onarım ve tefriş giderleri, 
- Yüksek maliyetli olmayan bazı hastane araç ve gerecinin temin edilmesi, 
- Başarılı Tıp Fakültesi öğrencilerine burs verilmesi ve 
- Hastane personelinin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde 

bulunmak, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek amacıyla yapılan giderlerden, 

- A.Ü. Geliştirme Vakfına yapılan yardımlardan, 
Oluşmaktadır. 
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III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
1- Tüzük, Adres ve İsim değişiklikleri 
Dernek yöneticileri 5072 sayılı Yasaya uyum sağlamak amacıyla, 
- Tüzük değişikliğini, 
- İsim değişikliğini, (Yeni adı: Ankara Tıplılar Derneği) 
- Adres değişikliğini gerçekleştirmişler, ancak adres değişikliği için hastane binası dışında bir 

daire satın alındığı halde, dernek halen A.Ü. İbn- i Sina Hastanesi içerisinde faaliyette bulunmaktadır. 
2- Gelir Kaynaklarındaki Değişiklikler 
5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile derneğin gelir kaynaklarının yapısında herhangi bir 

değişiklik olmamıştır. Dernek halen bağış kabul etmektedir. 
3.2.2.5- Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği 
I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Kuruluşu 
Dernek 1981 yılında kurulmuş ve 12.11.1984 tarih ve 84/8751 sayılı BKK ile kamu yararına 

çalışan dernekler statüsüne alınmıştır. 
2- Amacı 
Derneğin amacı ve konusu Dernek Tüzüğünün 2. maddesinde; Dışişleri mensupları ile yurt

dışındaki temsilciliklerde çalışan personelin saldırı sonucunda şehit olan eş ve çocukları ile görev 
başında vefat eden personelin eş ve çocuklarına yardım etmek, çocukların eğitim masraflarını kar
şılamak, Bakanlıkta çalışan personelin başarılı çocuklarına eğitim bursu sağlamak,Günün şartlarına 
göre yurtiçi ve yurtdışında kamu yararına her türlü yardım faaliyetlerinde bulunmak, 

Şeklinde belirtilmiştir. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek halen Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı'na tahsis edilen 

Devlet Konukevi'nde (Cumhuriyet Caddesi No:9 Ankara Palas Devlet Konukevi Ulus/Ankara) 
faaliyette bulunmaktadır. Derneğin herhangi bir şubesi ve iktisadi işletmesi yoktur. 

4- Personel Durumu 
Dernekte istihdam edilen personel bulunmamaktadır. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Dernek adına tescil edilmiş herhangi gayrimenkul ve araç mevcut değildir. 
II. İNCELEME 
Derneğin 2003 yıllarına ait Bilançoları Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim Kurulu 

Kararlan komisyon tarafından incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
1- Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değeri 
Derneğin 2003 yılına ait gelir ve giderleri: 
Gelirler 215.295.040.000,-TL 
Bağışlar 48,500 milyar TL 
Diğer gelirler 164.800 milyar TL 
Giderler 214.903.896.000,-TL 
Fark 391.144.000,-TL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 1 3 3 -

2- Gelir ve Giderlerin Durumu 

Derneğin gelirleri; 

- Üye aidatları, 

- Gönüllü kuruluş ve kişilerce yapılan bağış ve yardımlar, 

- Çeşitli faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler (çeşitli yemek gelirleri, yurtiçi ve yurtdışın
da düzenlenen kermes gelirleri, yurtdışı konsolosluklarında düzenlenen etkinliklerde satışı yapılan 
Türkiye'ye özgü ürünlere ait satış gelirleri) ile 

- Banka faiz gelirleri 

Giderleri ise; 

- Genel giderler ile 

- Amaç ve hizmet giderlerinden (Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli saldırılar sonucu vefat eden per
sonelin eş ve çocuklarına yapılan yardımlar ve eğitim giderleri, Doğu Anadolu Bölgesinde maddi 
imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarının eğitim giderleri, yine bu bölgede Bat
man/Sason İlçesi Çağlı Köyü Ordu mezrasında yaptırılan okul ve lojmana ait inşaat giderleri, dep
rem bölgelerinde yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımlar) oluşmaktadır. 

III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen süre içersinde kamu olanaklarını kullanarak 
gelir elde etmemiş, kamu personeli çalıştırmamış, Devlet Konukevinde bulunan 2 adet oda hariç 
kamuya ait araç, gereç ve gayrimenkul kullanmamıştır. 

5072 sayılı Yasaya uyum açısından Dernek ; 

- Tüzük, isim ve adres değişikliğini gerçekleştirmemiştir. Adres değişikliği için girişimlerde 
bulunulmuştur. 

3.2.2.6- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanelerine Yardım ve Yardımlaşma 
Derneği 

I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

Dernek 1987 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 

Derneğin amacı ve konusu Dernek Tüzüğünün 2'nci maddesinde; Gazi Üniversitesi Tıp Fakül
tesi ve Hastanelerinin gerek tedavi, bakım, rehabilitasyon, eğitim, araştırma, sosyal faaliyetler 
bakımından imkanlarını geliştirmek ve çağdaş seviyede bir sağlık merkezi haline getirmek ve 
gerekirse personelin yardımlaşmasını sağlamaktır, 

Şeklinde belirtilmiştir. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ait bina içersinde faaliyette bulun
maktadır. 
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4- Personel Durumu 
Dernek hastane hizmetlerinde 101, dernek hizmetlerinde ise 40 adet personel istihdam etmek

tedir. Hastane hizmetlerinde çalıştırılan personelin tamamı 5072 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini 
müteakip Maliye Bakanlığının izni ile sözleşmeli personel kapsamına alınmıştır. 

Hastane personeli derneğin faaliyetlerinde çalıştırılmamaktadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Dernek adına tescil edilmiş herhangi bir gayrimenkul ve araç mevcut değildir. Kamuya ait 
araçlar dernek faaliyetlerinde kullanılmamaktadır. 

II. İNCELEME 
Derneğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 

Kurulu Kararları incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1. Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri: 
Derneğin 2003 yılı Gelir ve Giderleri (Ticari İşletmeler hariç) 
Gelirler 1.103.240.254.510,-TL 
Bağışlar 580 000 milyar TL, 
Faiz ve repo gelirleri 130 000 milyar TL, 
2002'den devir 395 000 milyar TL 
Giderler 805.714.815.432,-TL 

Fark 297.525.439.078,- TL 

Derneğin Ticari İşletmeleri ise; 
2002 yılından 11.509.339.112,- TL zarar 
2003 yılında ise 31.264.241.196 ,- TL kâr elde etmiştir. 
2. Gelir ve Giderlerin Durumu 
Derneğin gelirleri, 

- Bağışlar (özel oda farkları, Check- Up merkezinin hizmetlerinden ve hastanenin bazı özel hiz
metlerinden yararlananlardan tahsil bağışlardan oluşmaktadır) 

- İşletme Gelirleri (hastane bünyesinde bulunun ve dernek tarafından işletilen 5 adet kantin, 
Hastane Yönetimi tarafından tahsis edilen yerlerdeki fotokopi- faks merkezi, medikal market, 
otopark, oto yıkama ve öğretim üyeleri yemek salonunun işletilmesi sonucunda elde edilen gelirler) 

- Banka faiz gelirlerinden 
Giderleri ise 

- Hastanenin her türlü bakım, onarım ve tefriş giderleri 
- Yüksek maliyetli olmayan bazı hastane araç ve gereci ile tıbbi malzeme ve sarf mal

zemelerinin temin edilmesi, 
- Eğitim, burs giderleri 

- Hastane personelinin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde 
bulunmak, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek amacıyla yapılan giderlerden, 

Oluşmaktadır. 
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III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

1- Tüzük, Adres ve isim değişiklikleri 

Demek yöneticileri 5072 sayılı Yasaya uyum sağlamak amacıyla,tüzük, isim (Yeni adı: Üniver
site Hastanelerine yardım ve Yardımlaşma Demeği) ve adres değişikliğini (Yeni adres olarak Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı No: 112/32 olarak değişmiş olmasına rağmen halen Hastane binası içerisin
de faaliyette bulunmaktadır) gerçekleştirmişlerdir. 

2- Gelir Kaynaklarındaki Değişiklikler 

5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesine rağmen kamu erki kullanılarak halen bazı hastane hiz
metlerinden yararlanan kişilerden bağış kabul edilmektedir. 

3.2.2.7- Gelir İdaresi Müdürleri Derneği 

I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kumlusu 

Demek 1995 yılında kurulmuştur. 

2- Amacı 

Demeğin kuruluş amacı tamamen üyelerinin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamaya 
yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. 

3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Demek kurulduğu tarihten itibaren bugüne kadar herhangi bir kamu kumlusu içersinde 
faaliyette bulunmadığı gibi halen Büklüm Sok. No:6/17 Çankaya/Ankara adresinde faaliyette 
bulunmaktadır. 

4- Personel Durumu 

Demekte istihdam edilen personel bulunmamaktadır. 

Demekte görev alan Genel Kurul, Yönetim Kumlu ve Denetim Kumlu üyelerinin ve demek 
üyelerinin tamamı kamu çalışanlarından oluşmaktadır,ancak yöneticiler tarafından kamu unvanları 
kullanılmamaktadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Demek adına tescil edilmiş herhangi gayrimenkul ve araç mevcut değildir. 

II. İNCELEME 

Demeğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 
Kumlu Kararlan incelenmiş olup, demeğin gelirlerinin tamamının aidatlarından, giderleri ise 
üyelere yapılan sosyal yardımlar, kırtasiye, baskı ve yayın giderlerinden oluştuğu anlaşılmıştır. 

III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Demek yöneticileri, demeğin tamamen üyelerine bazı sosyal ve ekonomik faydalar sağlamak 
amacıyla ve hiç bir kamu imkanını kullanmadan sadece üye aidatlarıyla faaliyet gösterdiğini, 
dolayısıyla 5072 sayılı yasaya uyum açısından herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığını 
beyan etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 136 — 

3.2.2.8- Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Koruma Derneği 

I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kumlusu 

Demek 12.11.1990 tarihinde öğrenci velileri tarafından kurulmuştur. 

2- Amacı 

Demek Tüzüğü'nün 2'nci maddesine göre demek, eğitim ve öğretimin sağlıkla yapılabilmesi 
için okul ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. 

3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Demek halen Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi binasının içersinde faaliyette bulunmaktadır. 

4- Personel Durumu 

Demek tarafından istihdam edilen personel mevcut değildir. Demeğin tüm üyelerini öğrenci 
velileri oluşturmaktadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayri menkulleri 

Demek adına tescil edilmiş herhangi gayrimenkul ve araç mevcut değildir. 

II. İNCELEME 

Demeğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 
Kurulu Kararlan incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1. Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri 

2002 ve 2003 yıllarına ait gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir: 

2002 Yılı Gelirler 19.665.388.000,- TL 

Giderler 19.614.606.000,-TL 

Fark 50.781.000,-TL 

2003 Yılı Gelirler 22.305.731.000.TL 

Giderler 16.660.860.000,-TL 

Fark 5.644.871.000,-TL 

2. Gelir ve Giderlerin Durumu 

Demeğin gelirleri; 

- Öğrenci bağışları ile 

- Servis araçları sahiplerinden alınan bağışlardan oluşmaktadır. 

Demeğin herhangi bir ticari işletmesi yoktur. 

Giderleri ise; 

Demeğin gelirlerinin tamamı, okulun küçük bakım, onarım ve tamir giderleri ile elektrik, su, 
telefon ve doğalgaz giderlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. 
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3. Diğer Tespitler 

Okul ve Dernek Yöneticileri tarafından; 

- Okulda ciddi boyutlarda personel sıkıntısı olduğu, 600 öğrenciye eğitim imkanı sağlayan 
okulun daha önce 7 adet hizmetli ve 1 adet büro görevlisi kadrosu olduğu halde şimdi, 1 adet büro 
ve 2 adet hizmetli kadrosunun bulunduğu, ancak bu kadrolara uzun yıllardır herhangi bir atamanın 
yapılmadığı ve sadece 1 adet gece bekçisinin kadrolu olarak çalıştığı, hizmetlerin ancak Milli 
Eğitim Vakfı tarafından ücretleri karşılanan ladet güvenlik görevlisi, 2 adet temizlik işçisi ve 1 adet 
de büro görevlisi (bu kişi aynı zamanda dernek ile ilgili işlemleri de yapmaktadır) eliyle yürütül
düğü, 

- Yine, okulun ciddi anlamda ödenek sıkıntısının bulunduğu, Bakanlık tarafından verilen 
ödeneklerin çok yetersiz olduğu ve zaten yetersiz olan bu ödeneklerin de zamanında gelmediği, ör
neğin 2004 yılının Haziran ayının son günlerine gelinmiş olmasına rağmen bugüne kadar Bakanlık
tan hiç ödeneğin gelmediği, okulun aylık olarak karşılanması zorunlu olan elektrik, su, telefon 
giderleri ile kış aylarındaki doğalgaz giderlerinin dernek gelirleri ile gecikmeli olarak zorlukla kar
şılandığı, 

5072 sayılı Yasanın aynen uygulanması durumunda, 
Derneğin bağış toplama yetkisi tamamen kalkacağından geliri olmayacağı için feshedilmesinin 

gerekeceği, Bakanlık tarafından yeterli ödeneğin zamanında gönderilmemesi uygulamasının devam 
etmesi halinde ise ancak öğrenci bağışları ile zorlukla karşılanan zorunlu giderlerinde karşılanma 
imkanın tamamen ortadan kalkacağı, Milli Eğitim Vakfı desteği ile yürütülen hizmetlerin de kar
şılanma imkanının kalmayacağı, eğitim ve öğretim hizmetlerinin icrasında ciddi boyutta ak
samaların olacağı, 

Söz konusu yetkililer ve çözüm olarak ise, 

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterli ödeneklerin zamanında okullara gönderilmesi ile 
okullarda vakıf ve koruma derneği adı altında kuruluşlara ihtiyaç olmayacağı, 

- Bakanlıkça şayet yeterli ödeneğin sağlanması mümkün değil ise, öğrenci velilerinden (bağış 
adı altında değil) her yıl Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda (yoksul öğrenciler muaf tutulmak 
koşuluyla) öğrenime katkı payı adı altında para tahsilatı ile ilgili yetkinin okul idarelerine verilmesi 
için yasal düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğu, 

Açıkça ifade edilmiştir. 

III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Tüzük , adres ve isim değişikliği için çalışmalar devam etmektedir. 
Okulun bünyesinde bulunan 1 adet kantin ve 1 adet yemekhane 5072 sayılı Yasadan önce Mil

li Eğitim Vakfı tarafından işletilmekte iken, 5072 sayılı Yasadan sonra Vakıfça bu işletmeler tüzel 
kişiliğe haiz olmayan Okul Aile Birliğine devredilmiş ve işletmelerin gelirleri bu birlik tarafından 
tahsil edilmeye başlanılmıştır. 

3.2.2.9- SSK Ankara Eğitim Hastanesi Koruma Derneği 
I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 
Dernek 1987 yılında kurulmuştur. 
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2- Amacı 

Dernek Tüzüğünün 2'nci maddesinde; 

- SSK Ankara Eğitim Hastanesi hizmetlerini geliştirmek ve hastanenin korunması, hizmetlerin 
idamesi ve modern tıbbın gerektirdiği koşullara uydurularak geliştirilmesi için her türlü faaliyetler
de bulunmak - Hastane personelinin sosyal ve kültürel gelişimini sağlayacak etkinliklerde bulun
mak ve küçük çaplı özel günleri için maddi imkanlar sağlamak, bilimsel konferanslar, seminerler ve 
kongreler düzenlemek, 

Şeklinde belirtilmiştir. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek halen Ankara Dışkapı SSK Eğitim Hastanesi binası içersinde faaliyette bulunmaktadır. 

4- Personel Durumu 

Dernek, 34 adet personel istihdam etmekte ve bu personelin tamamı derneğin işletmelerinde 
çalıştırılmaktadır. Dernek faaliyetlerinde hastane personelinden yararlanılmamaktadır. 

5- Araç, Gereç ve Gayrimenkuileri 

Dernek adına tescil edilmiş herhangi bir gayrimenkul ve araç mevcut değildir. Kamuya ait 
araçlar dernek faaliyetlerinde kullanılmamaktadır. 

II. İNCELEME 

Derneğin 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve Yönetim 
Kurulu Kararlan incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1 - Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değeri 

Derneğin 2003 yılı Gelir ve Giderleri (Ticari İşletmeler hariç) 

Gelirler : 1.618.809.112.884.-TL (gelirlerinin büyük bir kısmı bağışlardan 

oluşmaktadır) 

Giderler : 947.638.272.092.- TL (tamamı hastane için yapılan harcamalardır) 

Fark : 671.170.840.292.-TL 

Dernek Ticari İşletmelerinden, 

2002 yılında : 131.232.275.645.- TL 

2003 yılında ise : 196.704.379.966.-TL kâr elde etmiştir. 

2- Gelir ve Giderlerin Durumu 

Derneğin gelirleri; 

- Bağışlar, (hastane hizmetlerinden yararlananlardan alınan bağışlar), 

- Aidatlar, 

- İşletme Gelirleri, (Sosyal Sigortalar Kurumu mülkiyetinde olan ve Etlik ile Dışkapı semtlerin
deki Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri bulunan kantin, kafeterya, büfe ve otopark gibi işlet
melerin SSK Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe kiralanması sonucunda elde edilen gelirler) 

- Banka faiz gelirlerinden, 
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Giderleri ise; 

- Hastanenin her türlü bakım, onarım ve tefriş giderleri (üroloji kliniği, beyin cerrahi bölümü, 
konferans salonu ile şeref salonunun yeniden düzenlenmesi, acil servis ve hastane morgunun 
yeniden yapılması), 

- Yüksek maliyetli olmayan bazı hastane araç ve gerecinin temin edilmesi, 

- Hastane personelinin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler
de bulunmak, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek amacıyla yapılan giderlerden, 

Oluşmaktadır. 

3- Diğer Tespitler 

Demek yetkilileri; demeğin varlığının zorunlu olduğunu, feshedilmesi halinde; hastane hiz
metlerinde ve acil olarak temin edilmesi zorunlu olan malzemelerin alınmasında, çalışanların sos
yal bazı ihtiyaçlarının karşılanmasında aksamaların olacağını, 

- Gerek Milli Emlak Müdürlüğünden ve gerekse bu demekte olduğu gibi Sosyal Sigortalar 
Kurumundan kiralanarak demekler tarafından işletilen, kamu sağlığı ile direkt ilişkili olan ve geniş 
kitlelere hizmet veren hastane, okul, üniversite gibi yerlerdeki kantin, kafeterya, büfe ve otopark 
gibi yerlerin demeklerden alınarak normal ihale sistemi ile üçüncü şahıslara kiralanması halinde bu 
yerlerin mafyanın eline geçeceğini, dolayısıyla güvenlik sorunlarının meydana geleceğini ve işletil
dikleri yerlerdeki yöneticilerin denetimlerinin zayıflaması sonucunda halk sağlığı açısından ciddi 
olumsuzlukların meydana geleceğini, 

- Kamu ile ilişkisi olan demeklerin kamu erkini kullanarak kamu hizmetlerinden gelir elde et
melerinin yasal ve etik açıdan doğru olmadığını, dolayısıyla 5072 sayılı Yasanın bazı maddelerin
de yapılacak yeniden düzenlemelerle uygulanmasının zorunlu olduğunu ve devletin de bütçe kanun
larıyla icracı kuruluşlara acil ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli ve zamanında kullanabilecekleri mik
tarda ödenekleri sağlamasının gerekli olduğunu, 

İfade etmişlerdir. 

III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

1- Tüzük, Adres ve İsim değişiklikleri 

Demek, yöneticileri 5072 sayılı Yasaya uyum sağlamak amacıyla, tüzük ve isim değişikliğine 
(Yeni adı: Hastane Çalışanları ve Hasta Sağlığını Korumu Demeği) gerçekleştirmişlerdir. Ancak 
demek adres değişikliği bildiriminde bulunmuş olmasına rağmen halen hastane binası içerisinde 
faaliyette bulunmaktadır. 

2- Gelir Kaynaklarındaki Değişiklikler 

5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinde önce hastane özel oda ve bazı özel hizmetlerden 
yararlananlardan zorunlu olarak bağış alınmakta iken, yasanını yürürlüğe girmesi ile bu uy
gulamadan vazgeçilmiş ve birlikte çalışılan bankalara gerekli talimatlar verilerek bağışların kabul 
edilmemesi istenilmiştir. Demeğin gelirleri Şubat 2004 ayından itibaren sadece iktisadi işletmelerin 
faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 
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3.2.2.10- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Koruma ve Geliştirme Derneği 
I. DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 
Dernek 1967 yılında kurulmuş olup, 31.01.1971 tarihli 7/1814 sayılı BKK ile kamu yararına 

çalışan dernek statüsüne alınmıştır. 
2- Amacı 

Tüzüğün 2'nci maddesinde; 

- Hastanenin gelişmesi ve kalkınması için her türlü yardımları yapmak, tıbbi, sosyal, 
rehabilitasyon ve hastane idareciliği ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak hastanede istihdam 
etmek için personel temin etmek, 

- Halk, hekim, idareci ve diğer personel için eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla kon
ferans ve seminerler düzenlemek, kitap ve broşürler, dergiler yayınlamak, 

- Hastane personelinin sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak amacıyla etkinliklerde bulunmak, 
Şeklinde belirtilmiştir. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek, Ankara'da bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ait bina içersinde faaliyet 

göstermektedir. 

4- Personel Durumu 
Dernek ve işletmesinde 9 personel istihdam edilmektedir. 
5- Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Dernek adına tescil edilmiş herhangi gayrimenkul mevcut değildir. Dernek adına kayıtlı bir 
adet Hundai 2000 model minibüs mevcut olup ve kantin hizmetleri ile birlikte kullanılmaktadır. 

II. İNCELEME 
Derneğin, 2002 ve 2003 yıllarına ait Bilançoları, Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları ve 

Yönetim Kurulu Kararları incelenerek aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

1. Gelir ve Giderlerin Rakamsal Değerleri 
2002 yılına ait gelir ve giderleri; 
Gelirler 70.874.841.844.-TL 
Giderler 68.686.410.584.-TL 
Fark 2.188.421.260.-TL 
2003 yılında ise, 
Gelirleri 78.875.701.991.-TL 
Giderleri 76.140.332.056.-TL 

Fark 2.735.369.935.- TL 
Dernek ticari işletmelerinden, 
2002 yılında 35.645.872.447.- TL 
2003 yılında ise 4.215.355.087.-TL kâr elde etmiştir. 
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2. Gelir ve Giderlerin Durumu 
Derneğin gelirleri; 

- Aidatlar, 

- Zorunlu Bağış ve Yardımlar, 

- Banka Faiz Gelirleri ve 
- İşletme Gelirlerinden, 
(İşletme gelirleri kantin gelirlerinden oluşmaktadır. Hastane binası içerisinde yer alan ve Mil

li Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiralanan iki adet kantinin birisi Dernek tarafından, diğeri ise 2003 
yılının Mayıs ayından itibaren Maliye Bakanlığının izni ile müstecire kiraya verildiği için üçüncü 
şahıs tarafından işletilmekte ve dernek aylık 1 milyar 300 milyon lira kira geliri elde edilmektedir) 

Oluşmaktadır. 

Giderler ise; 

Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yapılmaktadır. 

III. 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek Yönetim Kurulu, 5072 sayılı Yasaya uyum için yapılması gereken işlemleri belirlemek 

amacı için 18.06.2004 tarihinde Genel Kurulu toplantıya çağırmış, ancak, çoğunluk sağlanamadığı 
için toplantı 25.06.2004 tarihine ertelenmiştir. Dolayısıyla, 5072 sayılı Yasaya uyum için Hastane 
çalışanlarının çocuklarına hizmet veren kreşin işletme giderlerini karşılama işlemine son verilmesi 
(Şubat 2004 tarihi itibariyle) dışında bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. Dernek halen 
faaliyetlerini Hastane binası içersinde sürdürmektedir. 

3.2.2.11- Tarım ve Köşişleri Bakanlığı İstanbul Tarım İl Müdürlüğü Çalışanları 
Dayanışma Yardımlaşma ve Hizmet Derneği 

I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 
Dernek, 1997 yılında, kurulmuştur. 

2- Amacı 
İstanbul Tarım İl Müdürlüğü hizmet alanına giren çalışmalarda faaliyet gösteren resmi, özel ve 

tüzel kişiliklere hizmetlerinin geliştirilmesi için destek sağlamak ve kurum çalışanları arasında yar
dımlaşma ve dayanışma sağlamak, kurum çalışanlarının iş randımanını artırmak amacı ile her türlü 
nakdi ve ayni yardım yapmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Derneğin faaliyetleri, İstanbul Tarım İl Müdürlüğü hizmet binası içerisinde yürütülmüştür. 
4- Personel Durumu 
Dernek tarafından istihdam edilen personel bulunmamaktadır. Ancak, İstanbul Tarım İl Müdür-

lüğü'nde görevli iki personel dernek işlerinin yürütülmesinde görevlendirilmiştir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin 2 adet Megane, 5 adet Clio, 5 adet Kango olmak üzere 12 adet otomobil ile 1 adet 

minibüsü mevcut bulunmaktadır. Derneğin gayrimenkulu bulunmamaktadır. 
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II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 

İstanbul Tarım İl Müdürlüğü tarafından verilmekte olan kamu hizmeti karşılığında, İstanbul 
Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince belirlenen miktarlarda bu kamu hizmetinin verildiği gerçek ve 
tüzel kişilerden alınan zorunlu bağışlardan ve bu şekilde toplanan paraların bankada tutulması 
nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 

İstanbul Tarım İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt aracı alımları, Müdürlüğün 
hizmet binalarının ve lojmanlarının bakım onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması, Müdür
lüğe bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye ve sair demirbaş alımları, taşıt araçlarının yakıt ve bakım 
giderleri, Müdürlüğün kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin alınması, İstanbul Tarım İl Müdür
lüğüne bağlı İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılan maddi yardımlar, Müdürlüğün elektrik, su , telefon 
ve internet aboneliği giderleri, temsil ve ağırlama giderleri ile personele yapılan yardımlardan oluş
maktadır. 

Yıllar İtibariyle Gelir Gider Tabloları: 
2002 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 827.417.699.681.- TL (72.349.050.741.- TL 2001 yılından devir.) 
Giderler : 763.189.761.062.-TL 
Fark :64.227.938.619.-TL 
2003 yılı Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 899.029.294.289.- (64.227.938.619.- TL. 2002 yılından devir.) 
Giderler : 757.025.959.230.- TL 
Fark : 142.003.335.059.- TL 

2004 yılı (1.1.2004 - 5.7.2004) Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 192.997.978.920.-TL (142.003.335.059.-TL.2003 yılından devir.) 
Giderler : 179.582.754.150.-TL 
Fark : 13.415.224.770.-TL 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek, 5.7.2004 günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında fesih kararı almış olup, 
tasfiye işlemleri devam etmektedir. Dernek, 5.7.2004 tarihine kadar Bağdat Caddesi No: 333 Eren
köy/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Tarım İl Müdürlüğü Hizmet binası içerisinde faaliyetini 
sürdürmüş olup, 29.1.2004 tarihinden sonra gelir toplamamıştır. 

Derneğin elinde bulunan ve kurum hizmetlerinde kullanılan 13 adet taşıt aracı tasfiye nedeniy
le tüzükte belirtildiği üzere İstanbul Tarım İl Müdürlüğüne devredilmek istenmiş ancak, Başbakan
lığın 1.5.2001 tarih ve 2001/23 sayılı genelgesi nedeniyle bu taşıt araçları İstanbul Tarım İl Müdür
lüğü tarafından kabul edilememiştir. Bu taşıt araçlarının akıbetinin ne olacağı bilinmemektedir. 
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5072 sayılı Yasadan önce İstanbul Tarım İl Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerle ilişkili 
olarak Derneğe alınan bağışlar, 16.02.2004 tarihinden itibaren kurumun Döner Sermaye İşletmesi 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile döner sermayeye alınmaya başlanılmıştır. Burada biriken 
paradan kurum ihtiyaçları karşılanacağı gibi, işletmenin mali yıl bilançosunda görülen kârın % 
80'inin üretimi teşvik pirimi olarak kurum personeline dağıtılacağı öngörülmüştür. Yapılan bu 
değişiklik de 5072 sayılı Yasadan dolayı kurum fazla etkilenmeyecektir. Ancak derneğe kamu hiz
meti karşılığı alınan paraların bundan sonra döner sermaye işletmesine alınacak olması ve buradan 
personele teşvik pirimi olarak bir miktarının aktarılmasının öngörülmesi olması kurum personeline 
ekonomik açıdan avantaj sağlayacaktır. 

3.2.2.12- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Binalarını ve Karakollarını Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Derneğin Kuruluşu 
Dernek, Emniyet Teşkilatı Mensuplarının dernek kurmalarının kanunla yasaklanmış olması 

nedeniyle, Teşkilat dışındaki şahıslar tarafından 1990 yılında kurulmuştur. 
2- Derneğin Amacı 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla mevcut 

binaların bakımı, onarımı ile yeni binalar yapmak, teknolojik hizmetlerden yararlanacak seviyeye 
getirmek amacıyla araç- gereç almak, mevcut olanların bakım ve onarımını yapmak , teşkilat men
suplarına ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere maddi ve manevi yardımda bulunmak ve İs
tanbul Emniyet Müdürlüğünün diğer faaliyetlerini desteklemektir. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Derneğin faaliyetleri, Vatan Caddesi -Fatih/İstanbul adresindeki İstanbul Emniyet Müdür

lüğünün hizmet binası içerisinde A Blok 3'üncü katta derneğe tahsis edilen odada yürütülmektedir. 
4- Personel Durumu 
Dernek tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Sağlık Polikliniğinde 4, dernekte üzere 2 

olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilmekte iken 2004 yılının Şubat ayından sonra 1 doktor 
ve 1 muhasebeci olmak üzere 2 personel istihdam edilmektedir. Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü'nde görevli iki personel de dernek işlerinin yürütülmesine yardımcı olmaktadırlar. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin üzerinde araç- gereç ve gayrimenkul bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan 

araç ve gereçler kurum demirbaşına aktarılmıştır. 
II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmekte olan pasaport, silah ruhsatı, yabancıların 

havalimanı görevlileri ile gemilerde çalışanların vize işlemleri özel güvenlik, otogardaki araçların 
çıkış kontrol işlemi, trafik tescil (devir, ehliyet, ruhsat ve kayıt), trafik denetleme, asayiş kontrolü, 
İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından verilen pasaport, ruhsat ve trafik işlemleri ile ilgili hizmetler 
sırasında sunulan kamu hizmeti karşılığında (İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerince hizmetin 
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türüne göre belirlenen 1 milyon, 5 milyon, 25 milyon ve 50 milyon TL. tutarlarındaki miktarlarda, 
dernek alındı belgesi veya matbu hazırlanmış yardım toplama makbuzları ile) alınan zorunlu bağış
lardan ve bu şekilde toplanan paraların bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden 
oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt aracı alımları, Müdürlüğün 

hizmet binalarının bakını onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması, Müdürlüğe bilgisayar, 
yazıcı, masa, sandalye ve sair demirbaş alımları, taşıt araçlarının yakıt ve bakım giderleri, Müdür
lüğe kırtasiye ve sair sarf malzemeleri alınması, Müdürlüğün elektrik, su , telefon ve Internet 
aboneliği giderleri, temsil ve ağırlama giderleri ile personele yapılan yardımlardan oluşmaktadır. 

Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları (Devredenler Dahil Edilmemiştir): 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler : 791.345.685.546.-TL 
Giderler : 920.409.278.806.- TL 
2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 1.819.312.268.645.-TL 
Giderler : 903.385.718.963.-TL 
2004 yılı (1.1.2004- 30.3.2004) Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 817.737.760.078.-TL 
Giderler : 226.598.999.054.- TL 
Derneğin, önceki yıllardan devreden paraları ile birlikte kasa, banka ve alacak hesaplarında 

toplam 1.652.748.635.815.- TL parası bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra adını "İstanbul Polis Hizmetlerini Destek

leme ve Geliştirme Derneği" olarak değiştirmiştir. 
Dernek ikametgahı olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi Leblebici Sokak No:23 Eminönü-İstan-

bul adresinde bulunan ve Dernek Başkanı Zeki HIRA' nın iş yeri olan büro gösterilmiş ancak, fiilen 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında ve daha önce kullanıldığı eski adresinde faaliyetini 
sürdürmektedir. 

Dernek tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları içerisinde sunulan hizmetler
le ilişkili olarak bağış toplanması uygulamasına son verilmiş olmasına rağmen, Esenler Otogarında 
otobüslerin çıkışındaki polis kontrolleri sırasında görevli polisler tarafından yardım toplama mak
buzu ile para toplanılmasına devam edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinin desteklenmesi için Trafik Vakfından ve Türk 
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfından da maddi yardım sağlanmakta olması ve derneğin elinde 
yaklaşık 1,5 trilyon TL nakit bulunması nedeniyle 5072 sayılı Yasadan dolayı İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünce sunulan hizmetlerle ilgili olarak henüz bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak, 5072 
sayılı Yasaya tam olarak uyulduğunda adı geçen dernek ve vakıfların gelirleri azalacağından, mev
cut parada harcandığında dernek ve vakıflar tarafından kuruma sağlanan desteğin de azalacağı 
düşünülmektedir. 
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3.2.2.13- Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kalkındırma Derneği 

I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Derneğin Kuruluşu 

Dernek, 1963 yılında hastane personeli tarafından kurulmuş olup, Bakanlar Kurulunun 
17.12.1965 tarih ve 6/5683 sayılı Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. 

2- Derneğin Amacı 

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesini her bakımdan mütekamil hale getirmek, hastane 
ile ilgili her türlü tesisi meydana getirmeye çalışmak ve mevcut olanları genişletmek, hastane hiz
metleri için ihtiyaç duyulan demirbaş, tıbbi malzeme ilaç, mefruşat alım ve onarımları yaptırmak, 
hastanede ihtiyaç duyulan personeli çalıştırmak, hastanede hizmet veren her kademedeki personeli 
teşvik etmek ve başarılı personeli ödüllendirmek, hastanede tedavi gören fakir hastalara lüzumun
da her türlü yardımda bulunmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Derneğin faaliyetleri, Hisaryolu Caddesi No:62 Rumelihisarı- İstanbul adresinde bulunan Bal
talimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi hizmet binası içerisinde tahsis edilen odada yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından, 2003 yılında, hastane hizmetlerine destek olmak amacıyla 18 personel is
tihdam edilmekte iken, Temmuz 2004 tarihi itibariyle, derneğin hesap ve işlemleri yürütmek ve der
nek adına gelir toplamak üzere 1 personel istihdam edilmekte olup, diğerleri 5072 sayılı Yasadan 
sonra işten çıkartılmış bulunmaktadır. Ayrıca, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinin temiz
lik işlerini yürüten şirket elemanlarına normal mesaileri dışında hastane hizmetlerinde zaman 
zaman çalışmaları karşılığında ek ücret ödenmektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin araç- gereç ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç- gereç
ler Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nin demirbaşına aktarılmıştır. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri: Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi tarafından verilmekte olan hiz
metlerle ilişkili olarak poliklinik muayeneleri ve özel oda tahsisinden alınan paralar ile ilaç fir
malarından faturaların % 10'u tutarındaki bağış alımları, hastane bahçesindeki kantini işleten şir
ketten aylık 900 milyon tutarında alınan bağışlar, hastanedeki berberden alınan bağışlar ve bu şekil
de toplanan paraların bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri: Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinin bina bakım ve onarım gider
leri, hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye ve sair sarf 
malzemelerinin alımları, hastane hizmetlerinde çalışanlara verilen ücretler, hastane araçlarının 
bakım, onarım ve yakıt giderleri, hastanenin ısınma, aydınlatma ve su giderleri, hastane bahçesinin 
bakım giderleri ve hastaneye yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 
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Yıllar İtibariyle Gelir Gider Tabloları 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 427.350.225.737.-TL (4.617.120.100.-TL 2001 yılından devretmiştir.) 
Giderler ; 427.153.773.836.-TL 
Fark : 196.451.901.-TL 
2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 580.461.264.901.-TL ( 196.451.901.-TL 2002 yılından devretmiştir) 
Giderler : 579.630.654.571.-TL 
Fark : 830.610.330.-TL 
2004 yılı (1.1.2004- 13.7.2004 Tarihleri Arası) Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 177.188.960.300.-TL (830.610.330.-TL 2003 yılından devretmiştir) 
Giderler : 177.161.970.921.-TL 
Fark : 26.989.379.- TL 

Derneğin, kasa ve banka hesaplarında toplam 26.989.379.- TL. parası bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra, 05.07.2004 tarihindeki genel kurulda tüzük 

değişikliği yaparak adını "Baltalimanı Ortopedi ve Travmatoloji Derneği" olarak değiştirmiştir. 
Dernek ikametgahının Baltalimanı Mahallesi Koruüstü Sokak No: 16 İstanbul adresine taşın

dığı Mülki Amirliğe bildirildiği halde derneğin fiilen Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi 
binasında bulunan eski adresinde faaliyetini sürdürdüğü görülmüştür. 

Dernek tarafından, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi hizmet binaları içerisinde polik
linik hizmetleriyle ilişkili olarak bağış toplanmasına son verilmiş olmasına rağmen, özel oda kar
şılığında para toplanılmasına devam edilmektedir. 

5072 sayılı Yasa nedeniyle derneğin gelirlerinde önemli ölçüde azalma olmuştur. Yasa tam 
olarak uygulandığında özel oda karşılığında bağış alımları da sona ereceğinden bu gelir çok daha 
aşağıya düşecektir. Gelirlerin azalması nedeniyle personel işten çıkartılmış olup, bu hizmetler 
temizlik şirketi elemanların mesai sonrası bir miktar ücret verilerek yürütülmeye çalışılmaktadır. 
Hastaneye yeterli ödenek aktarılamaması durumunda, dernek tarafından bakım onarım, demirbaş ve 
sarf malzemesi alımında kuruma destek verilememesi nedeniyle, kurum hizmetlerinin olumsuz et
kileneceği kanaatine varılmıştır. 

IV- DİĞER TESPİTLER 
Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Teftiş 

Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda; 
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kalkındırma Derneğince, hastane ana binasının 

2000 yılı içerisinde yaptırılan restorasyon ve onarım ihalesi ile 2001 yılı içerisinde inşa ettirilen has
tane ek binasına ait ihale işlemlerinde usule aykırı işlem yapıldığı ve Dernek Başkanı Ahmet BİCİK 
tarafından yüklenici firma Balen İnşaat ve Dek. S an. Tic. Ltd. Şirketine 82.160.215.419.- TL fazla 
ödeme yapıldığı tespit edilerek Derneğin bağlı olduğu Sarıyer Kaymakamlığı nezdinde yasal işlem 
başlatılması istenilmiştir. 
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Söz konusu işlemle ilgili olarak, Sarıyer Kaymakamlığının 04.12.2003 tarih ve 554 sayılı 
yazısı ile Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsav
cılığının Hazırlık No: 2004/777, Esas No: 2004/204 kaydı ile Dernek Başkanı Ahmet BİCİK hak
kında tahkikat başlatılmış olup, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 85/2. maddesi hükmü gereğince 
cezai işlem yapılması için İstanbul 1.Asliye Ceza Mahkemesine 28.01.2004 tarih ve 2004- 140 
Esas No' su ile dava açılmış olduğu öğrenilmiştir. 

3.2.2.14- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği Yardım Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Derneğin Kuruluşu 

Dernek, 1969 yılında, kurulmuştur. 

2- Derneğin Amacı: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinin hizmetlerinin 
ve bilimsel çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Derneğin faaliyetleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği hizmet binası 
içerisinde yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından, 2003 yılında, hastane hizmetlerine destek olmak amacıyla 63 personel is
tihdam edilmekte iken, 5072 sayılı yasadan sonra 15 personel çıkartılmış olup halen 48 personel is
tihdam edilmektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin araç- gereç ve gayrimenkul bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç- gereç
ler İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği demirbaşına devredilmiştir. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği tarafından verilmekte olan hizmetler
le ilişkili olarak; poliklinik muayeneleri ve özel muayeneler ile özel oda tahsisinden alınan paralar, 
İç Hastalıkları Kliniğinde görev yapmakta olan hekimlere yönelik her yıl yapılan kurslarla ilgili 
gelirler ve bu şekilde toplanan paraların bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden 
oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinin bakım ve onarım giderleri, has
tane hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye ve sair sarf mal
zemelerinin alımları, dernek tarafından istihdam edilerek hastane hizmetlerinde çalışanlara verilen 
ücretler, İç Hastalıkları Kliniğinde görev yapmakta olan hekimlere yönelik her yıl yapılan kurslar
la ilgili giderler ve hastaneye yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 
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Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 
Giderler 
Fark 

197.038.223.440.-TL 
140.587.200.379.- TL 
56.451.023.061.-TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 753.395.412.537.-TL (56.451.023.061.-TL 2002 yılından devretmiştir) 
Giderler 529.393.978.122.-TL 
Fark : 224.001.434.415.-TL 
2004 yılı (1.1.2004-31.3.2004 Tarihleri Arası) Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 382.834.170.844.-TL (224.001.434.415.-TL 2003 yılından devretmiştir) 
Giderler 148.517.163.487.-TL 
Fark : 234.317.007.357.-TL (Kasa ve banka mevcududur.) 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "İç Has

talıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği" olarak değiştirmiştir. 
Dernek ikametgahının Başvekil Caddesi Çeşme Sokak No:3 Kat 4 Çapa- İstanbul adresine 

taşındığı Mülki Amirliğe bildirilmesine rağmen, dernek fiilen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Kliniğinde faaliyetini sürdürmektedir. 

Dernek tarafından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği Hizmet binası 
içerisinde poliklinik hizmetleriyle ilişkili olarak bağış toplanmasına son verildiği halde özel oda ve 
özel muayene karşılığında para toplanılmasına devam edilmektedir. 

5072 sayılı Yasa nedeniyle derneğin gelirlerinde bir miktar azalma olmuştur. Yasa tam olarak 
uygulandığında özel oda ve özel muayene karşılığında alınan bağışlar da sona ereceğinden bu gelir 
daha aşağıya düşecektir. Gelirlerin azalması nedeniyle 15 personel işten çıkartılmıştır. Derneğin 
kasa ve banka hesaplarında bulunan parası azaldığında daha fazla personel çıkartmak zorunda 
kalacak ve kurum hizmetlerine yapacağı maddi destek de azalacaktır. Kuruma yeterli ödenek ak
tarılamaması durumunda, derneğin bakım onarım, demirbaş ve sarf malzemesi alımında ve personel 
açısından kuruma destek verememesi nedeniyle kurum hizmetlerinin olumsuz etkileneceği 
kanaatine varılmıştır. 

5.2.2.15- SSK Göztepe Eğitim Hastanesini Koruma ve Hizmetleri Geliştirme Derneği 
1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Derneğin Kuruluşu 
Dernek, 1990 yılında, kurulmuştur. 
2- Derneğin Amacı 
SSK Göztepe Eğitim Hastanesinin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Derneğin faaliyetleri SSK Göztepe Eğitim Hastanesi hizmet binası içerisinde yürütülmektedir. 
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4- Personel Durumu 
Dernek tarafından, 2003 yılında ve halen hastane hizmetlerine destek olmak amacıyla 67, der

nek işlemleriyle ilgili olarak da 5 personel olmak üzere toplam 72 personel istihdam edilmektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin araç- gereç ve gayrimenkulleri bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç-

gereçler SSK Göztepe Eğitim Hastanesinin demirbaşına devredilmiştir. 

II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi tarafından verilmekte olan hizmetlerle ilişkili olarak poliklinik 

muayeneleri ile özel odada yatan hastalardan alınan bağışlar ile otopark ve kafeterya işletmeciliğin
den elde edilen gelirler, ilaç firmalarından alınan bağışlar ve bu şekilde toplanan paraların bankada 
tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 

SSK Göztepe Eğitim Hastanesinin bakım ve onarım giderleri, hastane bahçesinin düzenleme 
ve bakım giderleri, hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kır
tasiye ve sair sarf malzemelerinin alımları, dernek tarafından istihdam edilerek hastane hizmetlerin
de çalışanlara verilen ücretler, hastaneye yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 

Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 1.937.469.198.824.- TL (799.704.322.114.- TL. 2001 yılından devirdir.) 
Giderler : 1.127.163.271.618.-TL 
Fark : 810.305.927.206.-TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 1.458.706.614.299.-TL (810.305.927.206.-TL 2002 yılından devirdir.) 
Giderler : 904.810.297.775.-TL 
Fark : 553.896.316.524.-TL 

2004 yılı (1.1.2004-31.3.2004 Tarihleri Arası) Gelir ve Giderleri: 

Gelirler :848.320.719.560.- TL (553.896.316.524.- TL 2003 yılından devretmiştir) 
Giderler : 96.773.482.710.-TL 

Fark : 749.547.236.850.-TL 

Kasa ve banka hesaplarında toplam 749.547.236.850.- TL nakdi bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "Sağlık 

Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği" olarak değiştirmiştir. 
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Demek ikametgahının Feneryolu mahallesi Atılay Sokak Memil Apt. No:26/l Kadıköy- İstan
bul adresine taşındığı Mülki Amirliğe bildirildiği halde demek fiilen SSK Göztepe Eğitim Has
tanesi içerisinde faaliyetini sürdürmektedir. 

Demek tarafından, SSK Göztepe Eğitim Hastanesi hizmet binası içerisinde poliklinik hizmet
leriyle ve özel oda tahsisi ile ilişkili olarak bağış toplanmasına son verilmiş olmasına rağmen, has
tanenin bahçesi içerisinde kafeterya ve otopark işletmeciliği faaliyeti karşılığında para toplanıl
masına devam edilmektedir. 

5072 sayılı Yasa nedeniyle demeğin gelirlerinde bir miktar azalma olmuştur. Yasa tam olarak 
uygulandığında hastanenin bahçesi içerisinde kafeterya ve otopark işletmeciliği faaliyetinden elde 
edilen gelirler de sona ereceğinden, demeğin gelirlerinde büyük ölçüde azalma olacaktır. Demek 
gelirlerinin azalması nedeniyle personel çıkartmak zorunda kalacak ve kurum hizmetlerine 
yapacağı maddi destek de azalacaktır. Kumma yeterli ödenek aktarılamaması durumunda, demeğin 
bakım onarım, demirbaş ve sarf malzemesi alımında ve personel açısından kumma destek 
verememesi kurum hizmetlerini olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.16- SSK İzmir Eğitim Hastanesini Koruma ve Hizmetleri Geliştirme Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Demeğin Kumlusu 
Demek, 1995 yılında kurulmuştur. 
2- Demeğin Amacı 

SSK İzmir Eğitim Hastanesinin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 

3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Demeğin faaliyetleri SSK İzmir Eğitim Hastanesi hizmet binası içerisinde yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 

Demek tarafından, iktisadi işletmede 23, tomografi merkezinde 2 teknisyen 1 doktor, has
tanenin güvenlik hizmetlerinde 10, hastanenin teknik atölyesinde 6 olmak üzere toplam 42 personel 
istihdam edilmektedir. 

5- Demeğin Araç, Gereç ve Gayrimenkuleri 

Demeğin 1 adet Ford Transit taşıt aracı, 106.500.000.000.- TL. değerinde muhtelif demirbaş 
eşyası ve 292.000 USD' ye satın alınmış bir adet tomografi cihazı mevcut olup gayrimenkulu 
bulunmamaktadır. Demek tarafından 2002 ve 2003 yıllarında alınarak hastaneye verilen demirbaş 
malzemeler 335.000.000.000.- TL değerinde olup, hastane demirbaş kayıtlarına işlenmiştir. 

II- İNCELEME 

Demeğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Demeğin Gelirleri 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi tarafından verilmekte olan hizmetlerle ilişkili olarak; poliklinik 
muayeneleri ile özel odada yatan hastalardan alınan bağışlar ile otopark, kafeterya, galoş satışı, fotokopi 
ve tomografi çekim işletmeciliğinden elde edilen gelirler, ilaç firmalarından alınan bağışlar ve bu şekil
de toplanan paraların bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 
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Demeğin Giderleri 

SSK İzmir Eğitim Hastanesinin bakım ve onarım giderleri, hastane hizmetlerinde kullanılmak 
üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin alımları,demek tarafın
dan istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentiler ile hastaneye 
yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

2002 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 249.290.408.140.- TL 
Giderler : 103.564.432.885.-TL 
Fark 135.725.975.255.-TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler: 467.476.752.343.- TL (135.725.975.255.- TL 2002 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 240.207.470.932.- TL 

Fark 227.269.281.411.-TL 

Kasa ve banka hesaplarında2003 yılı sonu itibarıyla toplam 227.269.281.411.- TL nakdi bulun
maktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Demek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "Bozyaka 

Sağlık Çalışanları Spor Derneği" olarak değiştirmiş olup, demek ve kuram yöneticileri tarafından, 
demeğin bu isimle spor demeği olarak 5072 sayılı Yasa kapsamından çıktığı şeklinde yorum yapıl
dığı olduğu anlaşılmıştır. Oysa, demeğin yeni tüzük amacında sporla ilgili hususlarla birlikte SSK 
İzmir Eğitim Hastanesinin hizmetlerinin desteklenmesi ile ilgili hükümlerin de yer aldığı görülmüş 
olup, 5072 sayılı Yasa kapsamında bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Demek , SSK İzmir Eğitim Hastanesi içerisinde faaliyetini sürdürmektedir. 
Demek tarafından, SSK İzmir Eğitim Hastanesi hizmet binası içerisinde poliklinik hizmetleriy

le bağış toplanmasına son verilmiş olmasına rağmen, hastanenin bahçesi içerisinde kafeterya ve 
otopark çalıştırılması, galoş satışı ve fotokopi çekimi işletmeciliği ile özel oda karşılığında para top
lanılmasına devam edilmektedir. 

Demeğin gelirleri genel itibariyle, ticari işletme gelirlerinden oluşması ve ticari işletmenin de 
hastane içerisinde faaliyetine devam ediyor olması nedeniyle, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten 
sonra demeğin gelirlerinde fazla bir düşüş olmadığı anlaşılmıştır. 5072 sayılı Yasa hükmü tam 
olarak uygulandığında, hastanenin bahçesi içerisinde kafeterya ve otopark işletmeciliği ile hastane 
içerisinde ücret karşılığı tomografi çekimi, galoş satışı, fotokopi çekimi ve özel oda tahsisi 
faaliyetinden elde edilen gelirler sona ereceğinden, demeğin gelirlerinde büyük ölçüde azalma 
olacaktır. Gelirlerin azalması nedeniyle personel çıkartmak zorunda kalacak ve kurum hizmetlerine 
yapacağı maddi destek de azalacaktır. Hastaneye yeterli ödenek aktarılmaması durumunda, der
neğin bakım onarım, demirbaş ve sarf malzemesi alımında ve personel açısından kuaıma destek 
verememesinin, kurum hizmetlerini olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır. 
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3.2.2.17- İzmir Devlet Hastanesine Yardım ve İlmî Araştırmaları Teşvik Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Derneğin Kuruluşu 
Dernek, 1995 yılında, kurulmuştur. 
2- Derneğin Amacı 
İzmir Devlet Hastanesinin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek, 5072 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra İzmir Devlet Hastanesi içerisinden ayrılmış 

olup, ikametini 177/7 Sokak No: 1/4 Basın sitesi- Konak- İzmir adresinde yürütmektedir. 
4- Personel Durumu 
Dernek tarafından, 2003 yılında 13 personel istihdam edilmekte iken 5072 sayılı Yasa yürür

lüğe girdikten sonra 4 personel işten çıkartılmış olup, halen 9 personel istihdam edilmektedir. 
5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkuİleri 
Derneğin muhtelif demirbaş eşya mevcut olup taşıt aracı ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. 

Dernek tarafından 2003 ve 2004 yıllarında alınarak hastaneye verilen demirbaş malzemeler 
85.000.000.000.- TL değerinde olup, hastane demirbaş kayıtlarına işlenmiştir. 

II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
İzmir Devlet Hastanesi tarafından verilmekte olan poliklinik muayeneleri ile özel odada yatan 

hastalardan alınan bağışlar ile doktorlardan araştırma yazılarının hazırlanması ve basımı karşılığın
da ve ilaç firmalarından alınan bağışlar ile bu şekilde toplanan paraların bankada tutulması 
nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 
İzmir Devlet Hastanesinin bakım ve onarım giderleri, hastane hizmetlerinde kullanılmak 

üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin ve tıbbi yayınların alım
ları, Hastanede görev yapan doktorlara verilen eğitim seminerleri giderleri, dernek tarafından istih
dam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentiler ile hastaneye yapılan sair 
giderlerden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 319.435.459.000.- TL 
Giderler : 316.318.257.000.-TL 
Fark : 3.117.202.000.-TL 
2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 383.431.666.350.- TL (3.117.202.000.- TL. 2002 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 335.704.212.220.-TL 
Fark : 47.727.454.130.-TL 
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2004 yılı Gelir ve Giderleri (01.01.2004- 30.04.2004): 
Gelirler : 153.460.168.000.-TL (47.727.454.130.-TL. 2003 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 93.852.068.000.-TL 
Fark : 59.608.100.000.-TL 
Kasa ve banka hesaplarında toplam 59.608.100.000.- TL nakdi bulunmaktadır. 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "İzmir Has

tanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği" olarak değiştirmiştir. 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra İzmir Devlet Hastanesi içerisinden ayrılmış 

olup, hastanenin karşısında bir daire kiralayarak ikametini burada sürdürmektedir. 
Dernek tarafından, İzmir Devlet Hastanesi hizmet binası içerisinde poliklinik hizmetleriyle 

ilişkili olarak bağış toplanmasına ve gelir toplama işlemlerinde kamu görevlilerinin çalıştırılmasına 
son verilerek demeğin faaliyetleri 5072 sayılı Yasaya uyumlu hale gelmiştir. 

Derneğin, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra gelirlerinde bir miktar azalma olduğu an
laşılmıştır. Gelirlerin azalması nedeniyle 3 personel çıkartmak zorunda kalınmış ve ilerideki 
dönemde kurum hizmetlerine yapacağı maddi destek de azalacaktır. Derneğin, İzmir Devlet Has
tanesinin bakım onarımını yaptıramaması ile demirbaş ve sarf malzemesi alamaması ve personel 
açısından kuruma destek verememesi kurum hizmetlerini bir miktar olumsuz etkileyeceği, hastane 
bünyesinde kurulu bulunan ve kafeterya ve otopark işletmeciliğini yürütmesi nedeniyle gelirleri ve 
kuruma katkısı daha fazla olan vakfın da 5072 sayılı Yasa nedeniyle bahsedilen faaliyetleri sona er
dirildiğinde, yeterli ödenekte aktanlamazsa kurum hizmetlerinin daha çok etkileneceği kanaatine 
varılmıştır. 

3.2.2.18- İzmir Atatürk Lisesi Koruma Derneği 
1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Derneğin Kuruluşu 

Dernek, İzmir Orta Ve Mesleki Teknik Öğretim Okulları Koruma Derneğinin Şubesi olarak 
kurulmuş olup, Merkez Durumundaki derneğe 21.1.1947 tarih ve 3/5246 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü verilmiştir. 

2- Derneğin Amacı 

İzmir Atatürk Lisesi'nin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek, Lozan Meydanı İzmir adresinde bulunan İzmir Atatürk Lisesinde tahsis edilen yerde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından, 2003 yılında 23 personel istihdam edilmekte iken 5072 sayılı Yasa yürür
lüğe girdikten sonra 5 personel işten çıkartılmış olup, halen 18 personel istihdam edilmektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin işlerinin yürütülmesi için gerekli alan birkaç muhtelif demirbaş eşya mevcut olup, 
taşıt aracı ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan demirbaşlar Atatürk 
Lisesinin demirbaş kayıtlarına devredilmiştir. 
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II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 
İzmir Atatürk Lisesinin bahçesinde bulunan otoparkın Milli Emlak Müdürlüğünden kiralan

ması ile Derneğin Ticari işletmesi tarafından bu otoparktan elde edilen ticari gelirlerden ve öğren
ci velilerinden alınan bir miktar bağışlar ile bu şekilde toplanan paraların bankada tutulması 
nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 
İzmir Atatürk Lisesinin bakım ve onarım giderleri, okulun ihtiyaç duyulan demirbaş mal

zemelerin alımları okulun elektrik, su, yakıt ve haberleşme giderleri ile okul idaresinin temsil ve 
ağırlama giderleri, dernek tarafından istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin 
yasal ödentiler ile okula yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 
Giderler 
Fark 

348.981.000.000.-TL 

323.891.000.000.-TL 

25.090.000.000.- TL 
2003 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler : 593.291.000.000.- TL (25.090.000.000.- TL. 2002 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 516.844.000.000.-TL 
Fark : 76.447.000.000.-TL 
2004 yılı Gelir ve Giderleri (1.1.2004- 30.4.2004) : 

Gelirler : 235.477.000.000.- TL (76.447.000.000.- TL 2003 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 165.390.000.000.-TL 
Fark : 70.087.000.000.- TL (Kasa ve banka mevcududur.) 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "İzmir Ata-

Der Şubesi" olarak değiştirmiş ancak tüzük İzmir Valiliğinde incelemede olup, bu isim henüz kesin
leşmemiştir.. 

Dernek, 5072 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra dernek ikametgahını kurum dışına henüz 
taşımamıştır. 

Dernek tarafından, Atatürk Lisesinin ön bahçesinde otopark alanı olarak kullanılan 1500 met
re karelik yer Milli Emlak Müdürlüğünden 13.16.2001 tarihinde 3 yıllık süre ile kiralanması 
neticesinde, derneğin ticari işletmesi aracılığı ile okul bahçesinde yürütülen otopark işletmeciliği 
faaliyetinden günlük ortalama 1.000.000.000.- TL bürüt gelir elde edilmektedir. Bu otopark işlet
meciliği 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonrada devam ettirilmiş olup, kiralama işlemi 
14.6.2004 tarihinde sözleşme süresinin dolması ile sona ermiştir. 
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5072 sayılı yasa ile, derneğin gelirlerinin büyük kısmını oluşturan ve okul bahçesinde 
yürütülen otopark işletmeciliği faaliyeti yasak kapsamına girmesi nedeniyle dernek tarafından söz
leşmenin yenilenerek bu faaliyete devam edilmesi mümkün olamamaktadır. Derneğin elinde mev
cut bulunan parası bittiğinde istihdam ettiği personeli çıkartmak zorunda kalacağı gibi İzmir 
Atatürk Lisesinin hizmetlerine verdiği destekte önemli ölçüde azalacağı anlaşılmıştır. 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 16.3.2004 tarh ve 8245 sayı ve 277 sıra 
numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde okullardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeter
yaların ve bahçelerdeki boş alanların ticari etkinliklerde kullanılmak üzere talep edilmesi durumun
da pazarlık usulü ile okul aile birliklerine kiralanabileceği belirtilmektedir. Okul bahçesi içerisin
deki otopark işletmeciliğinin İzmir Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği tarafından yürütülmesi için 
çalışmalar yapıldığı öğrenilmiştir. Dernek tarafından okula sağlanan katkı okul aile birliği tarafın
dan sağlanması durumunda kurum hizmetlerinin yerine getirilmesinde sıkıntı yaşanmayacağı 
kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.19- Ege Üniversitesi ve Yardım Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1- Derneğin Kuruluşu 
Dernek, 1966 yılında kurulmuş olup, Bakanlar Kurulunun 28.5.1978 gün ve 16242/714797 

sayılı kararı le kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. 

2- Derneğin Amacı 
Ege üniversitesinin gelişimi için lüzumlu her türlü maddi ve manevi yardımı sağlamak ve hiz

metlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek, Ankara Caddesi No: 1 Bornova/İZMİR adresinde bulunan kendi gayrimenkulu olan 
dairede ikametini sürdürmektedir. 

4- Personel Durumu 
Dernek tarafından, 2003 yılından sonraki dönemde 1 personel dernek işlemlerini yürütmek 

üzere istihdam edilmektedir. 
5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin üzerinde işlerinin yürütülmesi için gerekli olan birkaç muhtelif demirbaş eşya mev

cut olup, dernek tarafından alınan diğer demirbaşlar Ege Üniversitesinin demirbaş kayıtlarına dev
redilmiştir. 

Derneğin, taşıt aracı ve ikametgah olarak kullandığı daire dışında başka bir gayrimenkulu 
bulunmamaktadır. 

II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerisindeki özel odalann hastalara tahsisi nedeniyle 

alınan paralar, hastanenin poliklinik hizmetlerinden yararlananlardan alınan paralar ve bu şekilde 
toplanan paraların bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 
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Derneğin Giderleri 
Ege Üniversitesinin hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri, ihtiyaç duyulan makine, 

teçhizat ve diğer demirbaş malzemelerin alımları, Ege Üniversitesinin elektrik, su, yakıt, ulaşım, 
eğitim ve haberleşme giderleri ile Ege Üniversitesi idaresinin temsil ve ağırlama giderleri, dernek 
tarafından istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentiler ile Ege 
Üniversitesine yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 1.921.557.928.000.-TL (656.035.522.000.-TL 2003 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 953.447.947.000.- TL 
Fark : 968.109.981.000.-TL 

2004 yılı Gelir ve Giderleri 1.1.2004- 16.6.2004): 
Gelirler : 1.233.504.180.135.- TL (968.109.981.000.- TL 2003 yılından devretmiştir.) 

Giderler : 454.000.000.000.- TL 
Fark : 779.504.180.135.-TL 
Kasa ve banka hesaplarında toplam 779.504.180.135.- TL nakdi bulunmaktadır. 
II- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "Ege Yük

sek Öğretim Derneği" olarak değiştirmiştir. 

Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra dernek ikametgahını kurum dışına taşımıştır. 
Derneğin gelirlerinin büyük kısmını oluşturan ve Tıp Fakültesi Hastanesindeki poliklinik hiz

metleri ile özel oda tahsisi karşılığında bağış makbuzu ile alınan paralar halen alınmaya devam edil
mektedir. 

Diğer taraftan, Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan yardım vakfı Ege Üniversitesi içerisin
deki kantin ve kafeterya işlemlerini yürütmekte olduğundan önemli ölçüde gelir elde etmekte ve 
üniversite hizmetlerine dernekten daha fazla oranda katkı sağlamakta olduğu anlaşılmıştır. 5072 
Yasaya rağmen vakfın ticari işletmelerinin kurum içerisindeki faaliyetleri devam etmektedir. 5072 
sayılı Yasa tam olarak uygulandığında dernek ve vakfın kurum içerisindeki zorunlu bağışları ve 
ticari faaliyetleri sona ereceğinden dernek ve vakfın kuruma sağladığı destek oldukça azalacaktır. 
Ege Üniversitesinde ticari faaliyet gelirleri ile dernek ve vakfa alınan bir kısım bağışların Üniver
sitenin döner sermaye işletmesine kanalize edilmesi durumunda kurum hizmetleri ile ilgili kaynak 
sıkıntısı yaşanmayacaktır. Ancak, döner sermaye işletmesi gelirlerinden kurum personeline dağıtılan 
pay nedeniyle elde edilen gelirlerin bir kısmı personele aktarılmış olacağı gibi ihale kanunundaki zor
luklar nedeniyle de bir kısım acil alımlarda sıkıntılar yaşanacağı kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.20- Manisa Emniyet Teşkilatına Hizmet Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Derneğin Kuruluşu 
Dernek, Emniyet Teşkilatı Mensuplarının dernek kurmalarının kanunla yasaklanmış olması 

nedeniyle Teşkilat dışındaki şahıslar tarafından 1990 yılında kurulmuştur. 
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2- Derneğin Amacı 

Manisa Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla mevcut 
binaların bakımı, onarımı ile yeni binalar yapmak, teknolojik hizmetlerden yararlanacak seviyeye 
getirmek amacıyla araç- gereç almak, mevcut olanların bakım ve onarımını yapmak , teşkilat men
suplarına ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere maddi ve manevi yardımda bulunmak ve 
Manisa Emniyet Müdürlüğünün diğer faaliyetlerini desteklemektir. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Derneğin faaliyetleri fiilen, Manisa Emniyet Müdürlüğünün hizmet binası içerisinde derneğe 

tahsis edilen odada yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 
Dernek tarafından istihdam edilen personel bulunmamaktadır. 
5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin araç- gereç ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. Dernek tarafından alman araç ve 

gereçler kurum demirbaşına devredilmiştir. 
II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 
Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmekte olan pasaport, silah ruhsatı, yabancıların 

vize işlemleri trafik tescil (devir, ehliyet, ruhsat ve kayıt) trafik denetleme, asayiş kontrolü ile ilgili 
hizmetler sırasında alınan kamu hizmeti karşılığında (Manisa Emniyet Müdürlüğü yetkililerince 
hizmetin türüne göre belirlenen miktarlarda) alınan zorunlu bağışlardan ve bu şekilde toplanan 
paraların bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 
Manisa Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt aracı alımları, Müdür

lüğün hizmet binalarının bakım onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması, Müdürlüğe bil
gisayar, yazıcı, masa, sandalye ve sair demirbaş alımları, taşıt araçlarının yakıt ve bakım giderleri, 
Müdürlüğün kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin alınması, Müdürlüğün elektrik, su, telefon ve in
ternet aboneliği giderleri, temsil ve ağırlama giderleri ile personele yapılan yardımlardan oluşmak
tadır. 

Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları (Devredenler Dahil Edilmemiştir): 
2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

\.- TL 2001 yılından devirdir.) Gelirler : 602.506.655.131. 
Giderler : 515.406.480.205. 
Fark : 87.100.174.926.-
2003 yılı Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 579.361.325.768. 
Giderler : 312.136.879.455. 

Fark : 267.224.446.313. 

-TL (246.726.364.08 

-TL 
TL 

-TL (87.100.174.926 
-TL 

-TL 

TL 2001 yılından devirdir) 
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2004 yılı (1.1.2004- 30.4.2004) Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 320.129.149.932.- TL ( 267.224.446.313.- TL. 2003 yılından devirdir.) 
Giderler : 98.908.536.841.-TL 
Fark : 221.220.613.091.-TL 

Derneğin, önceki yıllardan devreden paraları ile birlikte kasa, banka ve alacak hesaplarında 
toplam 221.220.613.091.- TL nakdi bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra, 24.05.2004 tarihinde, adını "Manisa 

Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği" olarak değiştirmiştir. 
5072 sayılı Yasadan sonra, Çarşı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi NO:23/l Manisa adresin

de bulunan Dernek Başkanı Abdullah KOÇLULAR' in işyeri ikametgah olarak Mülki Amirliğe bil
dirilmiştir. Ancak, fiilen Manisa Emniyet Müdürlüğü hizmet binası içerisinde bulunmakta ve Em
niyet Personeli tarafından dernek işlemleri yürütülmektedir. 

Dernek tarafından, 5072 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Manisa Emniyet Müdür
lüğü Hizmet binaları içerisinde sunulan hizmetlerle ilişkili olarak bağış toplanmasına son verilmiş
tir. 

Manisa Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinin desteklenmesi için Türk Polis Teşkilatını Güç
lendirme Vakfından da maddi yardım sağlanmakta olması ve derneğin elinde bir miktar para bulun
ması nedeniyle Emniyet Müdürlüğünce sunulan hizmetlerle ilgili henüz bir sıkıntı yaşanmamak
tadır. Ancak, mevcut para harcandığında dernek ve vakıflar tarafından kuruma sağlanan destek azal
dığı ve yeterli ödenek aktarılmadığı takdirde Manisa Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde birtakım sıkıntılar yaşanacağı kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.21- Manisa SSK Hastanesini Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Derneğin Kuruluşu 

Dernek, 1973 yılında, kurulmuştur. 

2- Derneğin Amacı 

Manisa SSK Hastanesinin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Derneğin faaliyetleri Manisa SSK Hastanesi hizmet binası içerisinde yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından, 2003 yılında 18 personel istihdam edilmiş iken, 5072 sayılı Yasadan sonra 
9 personel işten çıkartılmış olup, halen 9 personel çalıştırılmaktadır. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin araç- gereç ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç ve 
gereçler Manisa SSK Hastanesinin demirbaşına devredilmiştir. 
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II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 

Manisa SSK Hastanesi tarafından verilmekte olan hizmetlerle ilişkili olarak poliklinik 
muayeneleri ile özel odada yatan hastalardan alınan bağışlar ile rapor ücreti, otopark, kafeterya, 
fotokopi çekim işletmeciliğinden elde edilen gelirler ile ilaç firmalarından alınan bağışlar ve bu 
şekilde toplanan paraların bankada tutulması sonucunda nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden 
oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 

Manisa SSK Hastanesinin bakım ve onarım giderleri, hastane hizmetlerinde kullanılmak 
üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin alımları, dernek tarafın
dan istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara ilişkin yasal ödentiler ile hastaneye 
yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler : 152.733.715.938.- TL (30.506.566.073.- TL 2002 yılından devretmiştir.) 

Giderler : 100.775.407.358.-TL 

Fark 51.958.308.570.-TL 

Kasa ve banka hesaplarında 2003 yılı sonu itibarıyla toplam 51.958.308.570.- TL nakdi bulun
maktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek, ismini değiştirmemiş olduğu gibi, Manisa SSK Hastanesi içerisindeki faaliyetini de 
sürdürmektedir. Ancak, Ege Mahallesi Çayır Sokak No : 9 Manisa adresinde bulunan ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait bir dükkanı ikamet yeri olarak kiralamış ancak, henüz bu adrese taşın-
mamıştır. 

Dernek tarafından, Manisa SSK Hastanesi hizmet binası içerisinde poliklinik hizmetleriyle iliş
kili bağış toplanmasına son verilmiş olmasına rağmen, halen hastanenin bahçesi içerisinde kafeter
ya ve otopark çalıştırılması ve fotokopi çekimi işletmeciliğine devam edilmektedir. 

Derneğin gelirleri genel itibarıyla ticari işletme gelirlerinden oluşması ve ticari işletmeninde 
faaliyetine devam ediyor olması nedeniyle 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra derneğin 
gelirlerinde fazla bir düşüş olmadığı anlaşılmıştır. 5072 sayılı Yasa hükmü tam olarak uygulan
dığında, hastanenin bahçesi içerisinde kafeterya ve otopark işletmeciliği faaliyetinden elde edilen 
gelirler sona ereceğinden derneğin gelirlerinde büyük ölçüde azalma olacaktır. Bu durumda, per
sonel çıkartılmak zorunda kalınacağı gibi derneğin kurum hizmetlerine yapacağı maddi destek de 
azalacaktır. Hastaneye yeterli ödenek aktarılmaması durumunda, derneğin bakım onarım, demirbaş 
ve sarf malzemesi alımında ve personel açısından kuruma destek verememesi kurum hizmetlerini 
olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır. 
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3.2.2.22- Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Geliştirme Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Demeğin Kumlusu 

Demek, 1973 yılında, kurulmuştur. 

2- Demeğin Amacı 
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı ol

maktır. 

3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Demeğin faaliyetleri Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi hizmet binası içerisinde 
yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 

Demek tarafından ücretli olarak istihdam edilen personel bulunmamaktadır 

5- Demeğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Demeğin araç- gereç ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. Demek tarafından alınan araç ve 

gereçler Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin demirbaşına devredilmiştir 

II- İNCELEME 

Demeğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Demeğin Gelirleri 

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi içerisindeki kantin, kafeterya, fotokopi ve fotoğ
raf çekim işletmeciliğinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

Demeğin Giderleri 

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin bakım ve onarım giderleri, hastane hizmet
lerinde kullanılmak üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin 
alımları ile hastaneye yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler :56.397.022.000.- TL 

Giderler :55.930.530.000.- TL 

Fark 466.492.000.- TL 

2004 yılı (1.1.2004- 30.4.2004) Gelir ve Giderleri: 

Gelirler 

Giderler 

Fark 

12.748.732.000.- TL 

10.619.500.000.-TL 

2.129.232.000.-TL 

Kasa ve banka hesaplarında 30.04.2004 tarihi itibarıyla toplam 2.129.232.000.- TL nakdi 
bulunmaktadır. 
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III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra, adını "Manisa Ruh Sağlığını Geliştirme 
Derneği" olarak değiştirmiştir. 

5072 sayılı Yasadan sonra, Şehitler Mahallesi Şehitler Caddesi No:84 Manisa adresi dernek 
ikametgah adresi olarak Mülki Amirliğe bildirilmiştir. Ancak, dernek fiilen Manisa Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesinin hizmet binası içerisinde faaliyette bulunmaktadır. 

Dernek tarafından, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin hizmet binası içerisinde 
hastane hizmetleriyle ilişkili bağış toplanmasına son verilmiş olmasına rağmen, halen hastanenin 
bahçesi içerisinde kafeterya ve otopark çalıştırılması ve fotokopi çekimi işletmeciliğine devam edil
mektedir. 

Derneğin gelirleri genel itibarıyla ticari işletme gelirlerinden oluşması ve ticari işletmeninde 
hastane içerisinde faaliyetine devam ediyor olması nedeniyle 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten 
sonra derneğin gelirlerinde fazla bir düşüş olmadığı anlaşılmıştır. 5072 sayılı Yasa hükmü tam 
olarak uygulandığında, hastanenin bahçesi içerisinde kafeterya ve otopark işletmeciliği faaliyetin
den elde edilen gelirler sona ereceğinden derneğin gelirlerinde büyük ölçüde azalma olacaktır. 
Gelirlerin azalması nedeniyle kurum hizmetlerine yapacağı maddi destek de azalacaktır. Hastaneye 
yeterli ödenek aktanlmaması durumunda, derneğin bakım onanm, demirbaş ve sarf malzemesi 
alımında kuruma destek verememesi kurum hizmetlerini olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.23- Manisa Devlet Hastanesine Yardım Derneği 
1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Derneğin Kuruluşu 

Dernek, 1994 yılında kurulmuştur. 

2- Derneğin Amacı 

Manisa Devlet Hastanesinin hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek, Manisa Devlet Hastanesi içerisinde faaliyetini yürütmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından personel istihdam edilmemektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin araç- gereç ve gayrimenkulleri bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç ve 

gereçler Manisa Devlet Hastanesinin demirbaşına devredilmiştir. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 

Manisa Devlet Hastanesi tarafından verilmekte olan poliklinik muayeneleri ile özel odada 
yatan hastalardan alman bağışlar ile ilaç fırmalanndan alınan bağışlar, Yardım Toplama Kanunu 
kapsamında bastınlan yardım pullan ile otoparktan yararlanan ve fotokopi çektiren vatandaşlardan 
alınan paralar ve bu şekilde elde edilen gelirlerin bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelir
lerinden oluşmaktadır. 
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Derneğin Giderleri 

Manisa Devlet Hastanesinin bakım ve onarım giderleri, hastanenin bahçe düzenlemesi ve 
bakım giderleri, hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş ve tıbbi cihaz alımları, kırtasiye 
ve sair sarf malzemelerinin ve tıbbi yayınların alımları ile hastaneye yapılan sair giderlerden oluş
maktadır. 

Gelir Gider Tablosu 

2002 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 

Giderler 

Fark 

60.000.000.000.- TL (15.905.237.346.- TL 2001 yılından devretmiştir.) 

22.500.000.000.- TL 

37.500.000.000.- TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri : 

Gelirler 

Giderler 

Fark 

56.886.331.000.- TL (37.500.000.000.- TL 2002 yılından devretmiştir.) 

30.192.186.667.-TL 

26.694.144.333.-TL 

2004 yılı Gelir ve Giderleri (01.01.2004- 30.04.2004): 

Gelirler 

Giderler 

Fark 

40.599.000.000.- TL (26.694.144.333.- TL 2003 yılından devretmiştir.) 

40.599.000.000.- TL 

Derneğin kasa ve banka hesaplarında parası bulunmamaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra tüzük değişikliği yaparak adını "Manisa 
Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Derneği" olarak değiştirmiştir. 

Derneğin, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önceki tüzüğünde, ikamet adresi; Peker Mahal
lesi Belediye Caddesi No:60/4- Manisa olarak dernek kurucularından olan bir doktorun 
muayenehanesi gösterilmiş olduğundan, 5072 sayılı Yasadan sonra adres değişikliği yapılmasına ih
tiyaç duyulmamış olduğu ancak, derneğin fiilen Manisa Devlet Hastanesi hizmet binası içerisinde 
ikametini sürdürdüğü anlaşılmıştır. 

5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra poliklinik hizmetleriyle ilişkili olarak bağış toplan
masına son verilmiş olmakla birlikte hastane içerisinde yardım toplama pullan ile otopark kul
lanımı ve fotokopi çekimi karşılığında derneğe bağış alımına devam edilmekte olduğu anlaşılmış
tır. 

Derneğin, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra gelirlerinde bir miktar azalma olduğu an
laşılmış ancak yasaya tam olarak uyulmadığından gelir sağlanması devam edilmektedir. 5072 sayılı 
Yasaya tam olarak uyulduğunda bahsedilen gelir getirici faaliyetleri sona ereceğinden, yeterli 
ödenekte aktarılamazsa kurum hizmetlerinin etkileneceği kanaatine varılmıştır. 
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3.2.2.24- Manisa Belediyesi Zabıtasını Güçlendirme ve Geliştirme Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Derneğin Kuruluşu 

Dernek 1997 yılında kurulmuştur. 

2- Derneğin Amacı 

Manisa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün hizmetlerini geliştirmek ve desteklemektir. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Derneğin faaliyetleri fiilen, Manisa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün hizmet binası içerisinde 
yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından istihdam edilen personel bulunmamaktadır. Derneğin hesap ve kayıtları 
Zabıta müdürlüğü personeli tarafından tutulmaktadır. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin araç- gereç ve gayrimenkulleri bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç ve 
gereçler Manisa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün demirbaşına aktarılmıştır. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 

Manisa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından verilmekte olan denetim hizmetleri sırasında 
belediye hudutları içerisinde bulunan ve mahalle ve sokak aralarında seyyar tezgah açarak satış 
yapan esnaftan dernek alındı belgesi ile alınan zorunlu bağışlardan ve bu şekilde toplanan paraların 
bankada tutulması nedeniyle elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 

Manisa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılan araçların bakım- onarım ve 
yakıt giderlerinin karşılanması, Müdürlüğün hizmet binalarının bakım onarım, tadilat ve tamirat iş
lerinin yaptırılması, Müdürlüğe bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye ve sair demirbaş alımları, Müdür
lüğün kırtasiye ve sair sarf malzemelerinin alınması, Müdürlüğün elektrik, su, telefon ve internet 
aboneliği giderleri, temsil ve ağırlama giderleri ile personele yapılan yardımlardan oluşmaktadır. 

2003 yılı Gelir ve Giderler Tablosu : 

Gelirler : 86.759.344.989.- TL (41.989.359.898.- TL 2002 yılından devirdir.) 

Giderler : 81.521.383.779.-TL 

Fark : 5.237.961.190.-TL 

Önceki yıllardan devreden paraları ile birlikte 2003 yılı sonu itibariyle kasa ve banka hesap
larında toplam 5.237.961.190.- TL nakdi bulunmaktadır. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek tarafından, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra isim ve adres değişikliğini 
henüz yapmamıştır. 
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Dernek tarafından kamu kurumu içerisinde gelir toplama faaliyetinde bulunulmamakla birlik
te dernek adına gelir toplamak üzere yetki belgesi bulunan sivil kişilerin önceden imzalamış olduk
ları dernek alındı belgesi ile, zabıta görevlilerince kamu gücü kullanılarak, kurum dışında zorunlu 
bağış alınmakta olduğu anlaşılmıştır. 

3.2.2.25- Manisa Belediyesi Trafik Hizmetlerini Geliştirme Derneği 
1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Derneğin Kuruluşu 

Dernek 1997 yılında kurulmuştur. 

2- Derneğin Amacı 
Manisa Belediyesi tarafından yürütülmekte olan trafik hizmetlerini geliştirmek ve destek

lemektir. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Derneğin faaliyetleri Manisa Belediyesi hizmet binası içerisindeki Trafik İşleri Müdürlüğünde 

yürütülmektedir. 

4- Personel Durumu 
Dernek tarafından ücretli olarak istihdam edilen 1 personel bulunmaktadır. Derneğin hesap ve 

kayıtları derneğin personeli tarafından tutulmaktadır. 
5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin araç- gereç ve gayrimenkul bulunmamaktadır. Dernek tarafından alınan araç ve 
gereçler Manisa Belediyesi Trafik İşleri Müdürlüğünün demirbaşına aktarılmıştır. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
Manisa Belediyesi Trafik İşleri Müdürlüğü tarafından, şehir içinde çalışan minibüs ve özel halk 

otobüslerinin sözleşmelerinin ve devir işlerinin tescili ve vize işlemleriyle ilgili olarak verilmekte 
olan kamu hizmetleri sırasında alınan zorunlu bağışlardan ve banka faizlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 
Manisa Belediyesi Trafik İşleri Müdürlüğünün trafik hizmetleri ile ilgili konulardaki etkinlik

leriyle ilgili giderleri, Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaşlar ile kırtasiye ve sair sarf mal
zemelerinin alınması giderleri, personele yapılan ücret ödemesi ve müdürlüğe yapılan sair giderler
den oluşmaktadır. 

Derneğin, 2003 yılı Gelir ve Giderler Tablosu 

Gelirler :54.260.940.509.- TL (31.041.270.000.- TL. 2002 yılından devirdir.) 

Giderler : 9.766.546.212.-TL 

Fark : 44.494.393.297.- TL 
Dernek tarafından, 2004 yılı Nisan ayı sonuna kadar 5.000.000.000.- TL. gelir elde edilerek 

2.000.000.000.TL' sı harcanmıştır. Önceki yıllardan devreden paraları ile birlikte 2004 yılı Nisan 
ayı sonu itibariyle kasa ve banka hesaplarında toplam 47.494.393.297.- TL nakdi bulunmaktadır. 
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III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek tarafından, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra adı "Trafik Kültürünü 
Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneği" olarak değiştirilmiş olup, adres değişikliği ise henüz yapıl
mamış ve kamu kurumu içerisinde ikameti sürdürülmektedir. 

Dernek tarafından, kamu kurumunun sunduğu hizmetlerle ilişkili olarak kurum içerisinde gelir 
toplama faaliyetinde bulunulmuştur. Ancak, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra bu şekilde 
bağış alınmamıştır. 

5072 sayılı Yasa nedeniyle derneğin gelirleri azalacağından, derneğin elinde bulunan parası 
harcandığında dernek personelini çıkartmak zorunda kalınacaktır. Ancak, derneğin kurum hizmet
lerine katkısı çok fazla olmadığından, Manisa Belediyesi Trafik İşleri Müdürlüğünün hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde sıkıntı yaşanmayacağı kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.26- Manisa Atatürk İlköğretim Okulu Koruma Derneği 

I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Derneğin Kuruluşu 

Dernek, öğrenci velileri tarafından 1984 yılında kurulmuştur. 

2- Derneğin Amacı 

Manisa Atatürk İlköğretim Okulu hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek, Manisa Atatürk İlköğretim Okulu içerisinde faaliyetini sürdürmüştür. 

4- Personel Durumu 

Dernek tarafından, 2003 yılı içerisinde 3 personel istihdam edilmiştir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulları 

Derneğin üzerinde demirbaş eşya, taşıt aracı ve gayrimenkulu bulunmamaktadır. Dernek 
tarafından alınan demirbaşlar Manisa Atatürk İlköğretim Okulu demirbaş kayıtlarına aktanmlaştır. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Derneğin Gelirleri 

Manisa Atatürk İlköğretim Okulu içerisinde öğrenci kaydı, diploma verilmesi, kurs verilmesi 
ve fotokopi çekimi karşılığında öğrencilerden veya öğrenci velilerinden alınan zorunlu bağışlar ile 
okul aile birliği tarafından düzenlenen kermes, gezi ve yemekli toplantılarda elde edilen gelirlerin 
derneğe aktarılması sonucu elde edilen paralardan ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

Derneğin Giderleri 

Manisa Atatürk İlköğretim Okulunun bakım ve onarım giderleri, okulun ihtiyaç duyulan 
demirbaş malzemelerin alımları, okulun elektrik,su, yakıt ve haberleşme giderleri ile okul idaresinin 
temsil ve ağırlama giderleri, dernek tarafından istihdam edilen personele verilen ücretler ve bunlara 
ilişkin yasal ödentiler ile okula yapılan sair giderlerden oluşmaktadır. 
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Gelir Gider Tablosu 
Derneğin, 2003 yılı Gelir ve Giderleri : 
Gelirler : 22.730.037.000.- TL (4.246.462.127.- TL 2002 yılından devretmiştir.) 
Giderler : 17.913.023.000.-TL 
Fark : 4.817.014.000.-TL 

Derneğin, 2003 yılı sonu itibarıyla kasa ve banka hesaplarında toplam 4.817.014.000.- TL nak
di bulunmaktadır. 2004 yılında gelir toplanılmamış olup mevcut paranın da okul ihtiyaçlarına har-
canıldığı öğrenilmiştir. 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra olağanüstü genel kurula giderek 2 Haziran 

2004 tarihinde fesih kararı almış olup, tasfiye işlemi yapılmıştır. 
Dernek tarafından okula sağlanan katkı okul aile birliği tarafından sağlanması durumunda 

kurum hizmetlerinin yerine getirilmesinde sıkıntı yaşanmayacağı kanaatine varılmıştır. 

3.2.2.27- Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hizmeti Destekleme ve Geliştirme Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Kuruluşu 
Dernek, 1985 yılında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü hizmetlerine katkıda bulunmak isteyen 

çeşitli mesleklere mensup kişilerce kurulmuştur. 

2- Amacı 
Derneğin amacı; Erzurum İli ve İlçelerinde kurulu bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm 

ana ve yardımcı hizmet birimlerinde, hizmetlerin devamı için demirbaş ve araç alımları, bakım, 
onarım faaliyetleri, müdürlük ve bağlı birimlerinde hizmet veren personelin mesleki ve sosyal 
konularda eğitim ve motivasyonlarına yardımcı olmak, yardıma ihtiyacı olan polis, bekçi, eş ve 
çocukları ile meslek mensuplarından şehit olanların dul ve yetimleri ile malul olanların kendileri 
ile eş ve çocuklarına maddi ve manevi yardımda bulunmak. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek faaliyetlerini Cumhuriyet Cad. Kâzım Karabekir İş Merkezi 4. Kat No:20 Erzurum ad

resinde sürdürmektedir. 

4- Personel Durumu 
Dernek tarafından personel istihdam edilmemektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 
II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 

Dernek Emniyet Müdürlükleri tarafından verilen tescil eşlemleri hizmetlerinden, pasaport iş
lemleri hizmetlerinden, ruhsat işlemleri hizmetlerinden, çekici ve otopark hizmetlerinden alınan 
hizmet karşılığı bağışlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden alınan bağışlardan oluşmaktadır. 
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Derneğin Giderleri 

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş 
cihazlar, kırtasiye ve benzeri malzeme alımları, Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının ve müş
temilatının bakım onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması ve yine Emniyet Müdürlüğü hiz
metlerinde kullanılan araçların bakım ve onarımlarının yapılması gibi giderlerden oluşmaktadır. 

Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları: 
2002 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 311.352.415.000.-TL 
Giderler : 299.209.885.000.- TL 
Fark : 12.142.530.000.-TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 519.344.087.000.-TL 
Giderler : 313.315.570.000.-TL 

Fark : 206.028.517.000.-TL 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra tüzüğünü ve ismini 31.05.2004 

tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulda derneğin ismi Emniyet Hizmetlerini Destekleme ve Geliştir
me Derneği olarak değiştirilmiştir. 

Bu hususların dışında 5702 Yasa kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

3.2.2.28- Erzurum Jandarma Asayiş Vakfını Destekleme Derneği 
1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 
Dernek, Erzurum ilinde ikamet eden ve Jandarma Teşkilatının İl düzeyindeki çalışmalarına 

yardımcı olmak isteyen yerel esnaf, tüccar ve serbest meslek erbapları tarafından kurulmuştur. 

2- Amacı 
Derneğin amacı Erzurum ve ilçelerinde kurulmuş Jandarma Teşkilatının her yönüyle ileri 

düzeye yükseltilmesi için maddi ve manevi destek sağlanmasıdır. 
3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek faaliyetlerini Cedit Cad. No:37 Kat:2 Erzurum adresinde sürdürmektedir. 
4- Personel Durumu 

Dernek personel istihdam etmemektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 
II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
Bağışlar, aidatlar ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 
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Demeğin Giderleri 
Erzurum ve ilçelerindeki Jandarma Teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş cihaz

lar ve benzeri malzeme ile sarf malzemesi alımları, hizmet binalarının ve müştemilatının bakım 
onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması ve demek çalışma yerinin sabit giderlerinden oluş
maktadır. 

Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları: 
2002 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler 920.557.693.- TL 
Giderler : 378.972.362.- TL 

Fark : (-) 378.972.362.- TL (Demek Başkanınca Karşılanmıştır.) 
2003 yılı Gelir ve Giderleri; 

Gelirler : 18.057.693.-TL 
Giderler : 47.357.693.- TL 
Fark : (-) 29.300.000.-TL (Demek Başkanınca Karşılanmıştır.) 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
5072 sayılı Yasa kapsamında demek tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

3.2.2.29- SSK Erzurum Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini 
Geliştirme Derneği 

I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 
Demek, SSK Erzurum Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli tarafından kurulmuştur. 
2- Amacı 
SSK Erzurum Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gerekli araç, gereç ve tıbbi mal

zemelerin alınması, hastane binası ve müştemilatının korunması, demek üyeleri ile ailelerinin ve 
diğer hastaların sağlık ve sosyal sorunlarında yardımcı olunmasıdır. 

3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Demek halen faal değildir. 

4- Personel Durumu 
Demek tarafından personel istihdam edilmemektedir. 
5- Demeğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Demeğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 

II- İNCELEME 
Demeğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Demeğin Gelirleri 
Demek faal durumda iken hastane içerisinde çay ocağı ve kantin işletmiş, hastaneye müracaat 

eden hastalara satılan yardım pullarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 
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Derneğin Giderleri 
SSK Erzurum Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere demir

baş cihazlar, kırtasiye ve benzeri malzeme alımları, hastane hizmet binalarının ve müştemilatının 
bakım onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması ve Hastanenin otomasyon işlemlerine geçiş 
giderlerinin karşılanmasından oluşmaktadır. 

Yıllar İtibanyla Gelir Gider Tabloları 
2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 22.028.986.311.-TL 
Giderler : 17.669.347.956.-TL 
Fark : 4.359.638.355.- TL 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile gelir kaynakları kalmadığından 04.06.2004 
tarihli olağan genel kurul toplantısında fesih kararı alarak kendisini fesih etmiştir. 

3.2.2.30- SSK Erzurum Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği 
I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 
Dernek, SSK Erzurum Hastanesi Personeli tarafından kurulmuştur. 
2- Amacı 
Derneğin amacı SSK Erzurum Hastanesine gerekli araç, gereç ve tıbbi malzemelerin alınması, 

hastane binası ve müştemilatının korunması, dernek üyeleri ile ailelerinin ve diğer hastalann sağlık 
ve sosyal sorunlarında yardımcı olunmasıdır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek faaliyetlerini SSK Erzurum Bölge Hastanesi içerisinde sürdürmektedir. 

4- Personel Durumu 
Dernek, Hastane içerisinde işletmesini yaptığı tomografi Ünitesinde 2002 yılında 12, 2003 

yılında 13 personel istihdam etmiş olup, halen 7 personel çalıştırmaktadır. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. Hastane içerisinde işletimini yaptığı Tomografi 

Ünitesinde 1 adet Toshiba TLT X PEED model Tomografi cihazı, fotokopi çekim ünitesinde 
fotokopi makinesi vardır. 

II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 
Derneğin Gelirleri 

Hastane dahilinde bulunan Tomografi Ünitesini, hastane kantini ve fotokopi makinesini işletim 
gelirleri ile hastaneye müracaat eden hastalardan yardım fişleri ile alınan zorunlu bağışlar ile doğ
rudan alınan bağışlardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 
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Demeğin Giderleri 
SSK Erzurum Hastanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş cihazlar ve benzeri mal

zeme ile sarf malzemesi alımları, hastane hizmet binalarının ve müştemilatının bakım onarım, 
tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması ve Hastanenin bilgisayarlı randevu sistemi ile otomasyon iş
lemlerine geçiş giderlerinin karşılanmasından oluşmaktadır. 

Yıllar İtibariyle Gelir Gider Tabloları: 
2002 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 260.442.563.904.-TL 
Giderler : 213.812.076.942.-TL 
Fark : 46.630.486.962.- TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 278.022.321.714.-TL 
Giderler : 267-816,644,254,-TL 
Fark : 10.205.677.460.-TL 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Demek, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra tüzük ve ismini değiştirerek Er

zurum Valiliği onayına sunmuştur. Değiştirilen tüzükte demeğin yeni ismi "Erzurum Sigortalıları ve 
Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Demeği" olarak belirtilmektedir. Demek tüzük ve isim değişikliğine 
gitmekle beraber hastane içerisinde yürüttüğü işletmecilik faaliyetlerine son vermemiştir. 

3.2.2.31- Erzurum Numune Hastanesi Yardım ve Geliştirme Derneği 
1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 
Demek, 1984 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
Erzurum Numune Hastanesine gerekli araç, gereç ve tıbbi malzemelerin alınması, hastane 

binası ve müştemilatının korunması, demek üyeleri ile ailelerinin ve diğer hastaların sağlık ve sos
yal somnlarma yardımcı olunması, Numune Hastanesi sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ilmi 
düzeyini yükseltmek için maddi ve manevi her türlü olanakların sağlanması, Hastane personeli için 
kurulmuş veya kurulacak olan kreşe her türlü yardım yapılmasıdır. 

3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Demek faaliyetlerini Erzurum Numune Hastanesi içerisinde sürdürmektedir. 
4- Personel Durumu 

Demek Hastane içerisinde işletmesini yaptığı çay ocağı, kafeterya ve kreş birimlerinde 6 per
sonel istihdam etmektedir. 

5- Demeğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Demeğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 
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II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
Hastane kantini, kafeteryası, kreşi ve fotokopi makinesi, kontörlü telefon işletim gelirleri ile 

galoş satış gelirleri, üye aidatları ve doğrudan yapılan bağışlardan elde edilen gelirlerden oluşmak
tadır. 

Derneğin Giderleri 
SSK Erzurum Hastanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş cihazlar ve benzeri mal

zeme ile sarf malzemesi alımları, hastane hizmet binalarının ve müştemilatının bakım onarım, 
tadilat ve tamirat işlerinin yaptırılması ile hastane dahilinde işletmesi yapılan çay ocağı, kantin, 
kafeterya, kreş birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve bu yerlerde istihdam edilen personel 
giderlerinden oluşmaktadır. 

Yıllar İtibariyle Gelir Gider Tabloları: 
2002 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 254.102.639.554.-TL 
Giderler : 127,533,572.675,- TL 
Fark : 126.569.066.879.-TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri: 
Gelirler : 298.448.344.714.-TL 
Giderler : 255.796.907.037.- TL 
Fark : 42.651.437.677.-TL 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra hastane içerisinde sürdürdüğü 
faaliyetlerine devam etmiş ve halen de etmektedir. Diğer taraftan 5072 sayılı Yasada verilen süre 
dahilinde isim ve tüzük değişikliği çalışmaları yapılmaktadır. 

3.2.2.32- SSK Trabzon Bölge Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği 

I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 

Dernek, 01.01.1994 tarihinde kurulmuştur. 

2- Amacı 

SSK Trabzon Bölge Hastanesine müracaat eden hastalara daha iyi bir biçimde hizmet verilebil
mesi amacı ile gerekli araç, gereç ve tıbbi malzemeleri hastaneye almak hastane binasının korumak, 
dernek üyeleri ile ailelerinin ve diğer hastaların sağlık ve sosyal sorunlarında yardımcı olmak ve 
üyelerin ölüm, doğum vs. gibi günlerinde maddi ve manevi yardımda bulunmak, bu amaca yönelik 
kanunlar çerçevesinde sandık kurmak, tüzükte belirtilen şartlar dahilinde hastane hizmetlerine yar
dımcı olmak gayesi ile personel istihdam etmektir. 
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3- Demeğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Demek faaliyetlerini SSK Trabzon Bölge Hastanesi içerisinde sürdürmektedir. 

4- Personel Durumu 
Demek tarafından Hastane bünyesinde 75 kişi istihdam edilmekte olup, bu kişilerden 39'u der

nek bünyesinde 36'sı ise Baştabiplik emrinde çalıştırılmaktadır. 

5- Demeğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Demek, Hastane bünyesinde Laboratuar, Manyetik Rezonans, Tomografi ve Kemik Dan-

sitometresi birimlerini kurmuş olup, halen bu birimlerde, MR, Tomografi, Renkli Doopler Ul-
trasonografı ve Kemik Dansitometresi cihazları bulunmaktadır. Ayrıca demek ve hastane hizmet
lerinde kullanılan 1 adet binek otomobili mevcuttur. 

II- İNCELEME 
Demeğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

Demeğin Gelirleri 

Demek, Hastane bünyesinde işlettiği sağlık tesis ve cihazlarından gelir elde etmekte , ayrıca 
mevcut nakdi varlıklarından faiz ve üyelerinden aidat geliri elde etmektedir. 

Demeğin Giderleri 

SSK Trabzon Bölge Hastanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere; demirbaş cihazlar ve sarf mal
zemesi alımları, hastane hizmet binalarının ve müştemilatının bakım onarım, tadilat ve tamirat iş
lerinin yaptırılması, işletilen sağlık birimlerinde kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri, is
tihdam edilen personelin ücretleri ve kanuni kesintileri ve kullanılan yerlere ödenen kira bedellerin
den oluşmaktadır. 

Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları: 
2002 yıh Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 2.835.870.767.543.- TL 
Giderler : 2,725,639,496,656,- TL 

Fark : 110.231.270.887.-TL 
2003 yılı Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 3.699.868.736.262.- TL 
Giderler : 3.696.568.387.222.- TL 
Fark 3.300.349.040.- TL 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Demek, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra tüzüğünü ve ismini değiştirmiş, 

demeğin tüzük değişikliği Trabzon Valiliğince 29/04/2004 tarihinde onaylanmış ve demeğin ismi 
SSK Trabzon Bölge Hastanesi Spor Kulübü olarak değiştirilmiştir. 

Spor kulübü demeklerinin 5072 sayılı Yasa kapsamı dışında bırakılması nedeni ile Demek, 
isim ve tüzüğünü spor kulübü olma yolunda değiştirmek sureti ile 5072 sayılı Yasa kapsamı dışın
da kaldığı iddiasındadır. 
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Ancak, gerek derneğin onaylanan yeni tüzüğünde belirtilen amaçları, gerekse derneğin mevcut 
faaliyetleri ve gelir kaynaklarının aynen devam ettirilmesi gibi nedenlerden tüzükte yapılan bu 
değişikliğin 5072 sayılı Yasanın müeyyidelerinden kaçınmak amacı ile bulunmuş yanlış bir uy
gulama olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, her ne kadar dernek, Yasanın müeyyidelerinden kaçınmak amacı ile tüzük ve 
isim değişikliğine gitmiş ise de, tüzükte derneğin amacı olarak belirtilen maddeler incelendiğinde 
Yasa kapsamı içerisinde yer aldığı açıktır. 

Dernek isim ve tüzük değişikliği yapmak dışında, 5072 sayılı Yasaya uyum kapsamında başka 
herhangi bir işlem yapmamıştır. 

3.2.2.33- Trabzon Merkez Konaklar Mahallesi Sağlık Ocağı Yaptırma Yaşatma Muhtaç 
Hastaları Koruma Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1 - Kuruluşu 

Dernek, Trabzon Merkez Konaklar Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarca 2001 yılında 
kurulmuştur. 

2- Amacı 

Trabzon Merkez Konaklar Mahallesinde bir sağlık ocağı binası yapılması, sağlık ocağının 
donanımının yapılması, bahçesinin ve çevresinin düzenlenmesi, yoksul ve kimsesiz muhtaç has
taların tedavi ve ilaçları için yardımda bulunulması, sağlık ocağında verilecek sağlık hizmetlerinin 
verimliliğini arttırmak için gerekli girişimlerde bulunulması, sağlık ocağı bünyesinde sağlıkla ilgili 
kurslar açılması, seminerler düzenlenmesi, konferanslar verilmesi ve bu konularda çeşitli yarış
malar düzenlenmesi şeklinde belirlenmiştir. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 

Dernek faaliyetlerini Trabzon Konaklar Mahallesi Sağlık Ocağı içerisinde sürdürmektedir. 

4- Personel Durumu 

Dernek personel istihdam etmemektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 

Derneğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 

II- İNCELEME 

Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

Derneğin Gelirleri 

Dernek Konaklar Mahallesinde yapımı devam eden sağlık ocağı binası için makbuz karşılığı 
bağış toplamakta olup, bağışlar haricinde geliri yoktur. 

Derneğin Giderleri 

Dernek bağış gelirlerinden elde ettiği paralarla sağlık ocağına acil tıbbi malzeme, sağlık ocağı 
İnşaatına işçilik ve malzeme alımı yapmakta ve halen kira ile oturulan sağlık ocağı hizmet yerinin 
kirasını karşılamaktadır. 
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Yıllar İtibarıyla Gelir Gider Tabloları 
Derneğin, 2002- 2004 yılları arası Gelir ve Giderleri: 

Gelirler 4.799.500.000.- TL 

Giderler : 4.743.500.000.- TL 
Fark : 56.000.000.- TL 
III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kirası kendileri tarafından ödenen 

sağlık ocağı binası içerisinde sürdürdüğü faaliyetlerine devam etmekle beraber, isim ve tüzük 
değişikliği yoluna gitmiş, ismini "Trabzon Merkez Konaklar Mahallesi Sağlık, Eğitim, Din Hizmet
lerini Geliştirme Ve Yaşatma Derneği" olarak değiştirmiştir. 

3.2.2.34- Trabzon Numune Hastanesi Yardım ve Geliştirme Derneği 

I- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

1- Kuruluşu 
Dernek, 1990 yılında kurulmuştur. 
2- Amacı 
Trabzon Numune Hastanesine gerekli araç, gereç ve tıbbi malzemelerin alınması, hastane 

binası ve müştemilatının korunması, dernek üyeleri ile ailelerinin ve diğer hastaların sağlık ve sos
yal sorunlarında yardımcı olunması, Numune Hastanesi personelinin ilmi düzeyini yükseltmek için 
maddi ve manevi her türlü olanakların sağlanması, hastane personeli için kurulmuş veya kurulacak 
olan kreşe her türlü yardım yapılması ve dernek bünyesinde yardım sandığı kurulmasıdır . 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Dernek faaliyetlerini Trabzon Numune Hastanesi içerisinde sürdürmektedir. 
4- Personel Durumu 
Dernek personel istihdam etmemektedir. 

5- Derneğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Derneğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 
II- İNCELEME 
Derneğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
Derneğin Gelirleri 
Dernek gelirleri, üye aidatları, doğrudan yapılan bağışlar ve banka faiz gelirlerinden oluşmak

tadır. 
Derneğin Giderleri 

Dernek gelirlerinden çok cüzi harcamalar yapılmakta, kırtasiye vb. küçük meblağlı giderler 
karşılanmaktadır. 

Trabzon Numune Hastanesi Derneği hastane içerisinde gelir getirişi yoğun faaliyetlerde bulun
mamakta olup, bazı sağlık kurumlarında derneklerce yerine getirilen faaliyetler, burada Hastane 
Döner Sermaye İşletmesi tarafından yerine getirilmektedir. 
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Yıllar İtibariyle Gelir Gider Tabloları 

2002 yılı Gelir ve Giderleri: 

Gelirler 
Giderler 

Fark 

2003 yılı 
Gelirler 

Giderler 

Fark 

: 40.000.000.- TL 
- .-TL 

:40.000.000.-TL 
Gelir ve Giderleri: 

: 10.479.734.000.- TL 

521.636.000.-TL 
: 9.958.098.000.- TL 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 
Dernek, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra hastane içerisinde sürdürdüğü 

faaliyetlerine devam etmekle beraber, isim ve tüzük değişikliği yoluna gitmiş, ismini " Trabzon 
Sağlık Hizmetleri Derneği" olarak değiştirmiştir. İlgili değişiklikler; Trabzon Valiliğinin 
14/05/2004 tarih ve 593 sayılı yazılan ile onaylanmıştır. 

3.2.2.35- Trabzon Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Bağlı Tapu Müdürlüklerine 
Hizmet Derneği 

1- DERNEK HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
1 - Kuruluşu 
Dernek Trabzon Tapu Kadastro 9'uncu Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından kurulmuştur. 
2- Amacı 
Trabzon Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Sicil ve 

Kadastro Müdürlüklerinin daha hızlı ve verimli hizmet vermelerini temin ve uygun çalışma ortam
larını sağlamak, bu birimleri kalkındırmak, güzelleştirmek ve çağdaş seviyeye ulaştırmak, bu birim
lerin katılacakları veya düzenleyecekleri sportif faaliyetlere yardımcı olmak, idare mensuplarının 
ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile dayanış
mayı sağlamak, ayrıca tapu ve kadastro hizmetlerinde üretimi arttırmak için araştırma, eğitim proje 
ve her türlü donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaktır. 

3- Derneğin Faaliyette Bulunduğu Yer 
Demek faaliyetlerini Trabzon Tapu Kadastro 9'uncu Bölge Müdürlüğü hizmet binasında sür

dürmekte iken 15 Mayıs 2004 tarihinde fesh edilmiştir. 
4- Personel Durumu 
Demek personel istihdam etmemektedir. 

5- Demeğin Araç, Gereç ve Gayrimenkulleri 
Demeğin gayrimenkulu ve aracı yoktur. 
II- İNCELEME 
Demeğin gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 
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Derneğin Gelirleri 

Dernek, Tapu Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerine müracaat eden vatandaşlardan hizmet 
karşılığı zorunlu bağış almaktadır. Ayrıca küçük meblağlarda faiz geliri mevcuttur. 

Derneğin Giderleri 

Dernek Tapu Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin tüm kırtasiye, kartuş ve diğer bilgi işlem 
makineleri ile sarf malzemelerini temin etmektedir. 

Yıllar İtibariyle Gelir Gider Tabloları 

2002 yılı Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 13.570.213.000.-TL 

Giderler : 10.323.180.000.-TL 

Fark : 3.247.033.000.- TL 

2003 yılı Gelir ve Giderleri: 

Gelirler : 3.306.867.000.- TL 

Giderler : 3.089.940.000.- TL 

Fark : 216.927.000.-TL 

III- 5072 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER 

Dernek, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 15.05.2004 tarihli Olağan Genel 
Kurul toplantısında fesih kararı almış ve fesholmuştur. 

3.2.3- Komisyonca Yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Hakkındaki 
Araştırmalar 

3.2.3.1- KURULUŞU VE HUKUKİ ALT YAPISI 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kuruluşu, 14.06.1986 gün ve 19134 sayılı Res

mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3294 Sayılı Kanuna dayanmaktadır. 
3294 sayılı Kanunun amacı l'inci maddesinde; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda 

bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gel
miş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane 
bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek olarak 
tanımlanmıştır. 

Kanunun kapsamına ilişkin 2'nci maddesi incelendiğinde; 

1- Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR) tabi olmayan ve fakir ve 
muhtaç durumda bulunan vatandaşlar, 

2- Küçük bir yardım veya eğitim öğretim desteği sağlanması halinde topluma faydalı hale 
getirilebilecek kişiler, 

3) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan özürlülerin tedavi giderleri ve buna yönelik araç ve 
gereçlerin ilgili kurumlarınca karşılanamayan kısımlarının 

Kapsam içinde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 
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Kanunun 3'üncü maddesi gereğince, T.C. Merkez Bankası nezdinde Başbakanlığa bağlı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuş, 4'üncü maddede bu Fonun gelirleri sayıl
mış, 7'nci maddede her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulması karar
laştırılmıştır, 8'inci maddede de bu vakıfların gelirleri belirtilmiştir. 

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 5'inci maddesi gereğin
ce Fonun çalışma usul ve esaslarıyla ilgili olarak "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Yönetmeliği" çıkartılmış ve 17.7.1986 gün ve 19167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle; fon kaynaklarının vakıflara dağıtımına karar vermek üzere 
"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu" oluşturulmuş, dağıtım esaslarına 
ilişkin bazı kriterler belirlenmiştir. 

Bu düzenlemelerin dışında; 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Gider
lerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliği, 
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
Hakkında Kanun ve deprem yaralarının sarılmasına ilişkin olarak alınan çeşitli Bakanlar Kurulu 
Kararlan ile de Fon ve Vakıflara çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, yukarıda açıklanan hukuki alt yapısına bakıl
dığında, kamu kaynaklarını kullanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım sağlamak için 
geliştirilmiş bir sistem olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir başka ifadeyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerçekte özel hukuk tüzel 
kişisi olmasına karşın, amacı, gelirlerinin temin edilme yöntemleri ve yöneticileri açısından değer
lendirildiğinde bunların, geleneksel vakıf anlayışının dışında adeta bir kamu kuruluşu görüntüsü 
vermektedir. Bu vakıfların 2003 yılında yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu kapsamına alınması da 
bu tanımlamayı doğrulamaktadır. 

3.2.3.2- YÖNETİMİ 
3294 sayılı Kanunun 7'nci maddesine göre: Mülki İdare Amirleri vakfın tabii başkanı olup, il

lerde Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü ve Müftü; ilçelerde, Belediye Başkanı, Mal
müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi ve Müftü vakfın mütevelli 
heyetini oluşturmaktadır. Ayrıca, her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayırsever vatandaşlar 
arasından Valinin seçeceği üçer kişi de mütevelli heyetinde görev almaktadırlar. 

Vakıf, faaliyetini;Türk Medeni Kanunu ve bu Kanuna göre kurulan vakıflarla ilgili tüzük 
hükümleri, 3294 Sayılı Kanun ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliği 
dışında Fon ve Vakıflarla ilgili işlemler Fon Genel Sekreterinin bağlı bulunduğu Bakan imzasıyla 
çıkarılan Genelgeler çerçevesinde sürdürmektedir. 

3.2.3.3- YAPILAN YARDIMLAR 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Komisyonumuzun 
03.05.2004 tarih ve 26 sayılı yazısıyla; (Ek: 3/a) 

1 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına 2001, 2002 ve 2003 yıllarında; sağlık, giyecek, yakacak, nakdi yardım, eğitime katkı, 
meslek edindirme, iş kurma vb. amaçlarla gönderilen yardım miktarlarının ayrı ayrı, yıl ve vakıf 
bazında düzenlenecek listeler, 
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2- Anılan yıllarda vakıflarda çalıştırılan personel sayıları ile ücreti vakıftan ödenip de valilik, 
kaymakamlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan personel sayısı, 

3- Yine vakıflarca yıl bazında yardım kalemlerine göre fakir ve muhtaç sayısı, 

4- Nisan 2004 tarihi itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kayıtlı toplam 
fakir ve muhtaç sayısı ile bunların illere göre dağılımı, 

istenmiştir. 
Adı geçen Fon Sekreterliğinden alınan 17.05.2004 tarih ve 9867 sayılı yazı ekindeki belgeler 

incelenmiştir. (Ek: 3/b) 
1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Türkiye genelindeki 931 adet Sos

yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2002 ve 2003 yıllarına gönderilen yardım miktarları 
aşağıda gösterilmiştir. 

(1.000.000.-TL) 

Yardımın Cinsi 
Periyodik 
Sağlık 
Sosyal 
Yakacak 
Proje 
Yatırım 
Öğle yemeği 
Eğitim 
Gıda-giyim 
Toplam 

2002 yılı 
96.447.745.-
21.737.964.-
42.827.218.-
39.235.570.-
11.800.942.-
4.393.995.-

54.757.500.-
36.464.650.-
44.920.440.-

352.588.026.-

2003 yılı 
108.962.000.-
40.473.689.-

45054200.-
0.-

9.355.625.-
4.071.303.-

37.004.000.-
9.783.905.-

35.237.434.-
289.944.159.-

Fondan vakıflara gönderilen yardım miktarları yukarıdaki gibi ise de, vakıflar tarafından fiilen 
yapılan yardımların tutarı bu miktarların üzerinde olmaktadır. Çünkü vakıfların mahalli idarelerden 
aldıkları % 2'lik pay, kurban derisi, fitre, zekat ve faiz gelirleri bu rakamlara dahil edilmemiştir. 

Tabloda yer alan "periyodik yardım", vakfa mahallindeki fakir ve muhtaç vatandaşların gün
lük acil her tür ihtiyaçlarının ve vakfın cari giderlerinin karşılanması için gönderilen payı ifade et
mekte olup, bu paydan; sağlık, eğitim, nakdi yardım vs. günlük harcamalar yapılmaktadır. Diğer 
yardım kalemleri ise, belli konularda vakfa ayrıca gönderilen yardımları göstermektedir. 

Vakıflara gönderilen kaynak tutan; ilin/ilçenin nüfusu ile doğru orantılı, gelişmişlik durumu ile ters 
orantılı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Tabloda görüleceği üzere periyodik harcamalar dışında 2002 yılında taşımalı eğitimle ilgili 
olarak öğle yemeği, gıda- giyim, sosyal, eğitim yardımları, 2003 yılında ise, sosyal, sağlık, öğle 
yemeği, gıda- giyim yardımları ilk sıraları almaktadır. 

2- İl bazında yapılan toplam yardımlara bakıldığında; 2002 yılında; Ankara 28,8 trilyon, İstan
bul 19,5 trilyon, Afyon 16,8 trilyon (deprem münasebetiyle,) 2003 yılında ise; İstanbul 28,4 trilyon, 
Ankara 18 trilyon, İzmir 14,3 trilyon Türk Lirası en çok yardım yapılan illerdir. 

Buna karşılık 2002 yılında; Yalova 616 milyar, İğdır 967 milyar, Kilis 976 milyar, 2003 yılın
da; Yalova 451 milyar, İğdır 548 milyar ve Kilis 916 milyar Türk Lirası ile en az yardım alan iller 
olmuştur. 
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3- 2003 yılında elde edilen verilere göre 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında; 
3537 vakıf personeli ve Dünya Bankası kredisiyle yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) 
kapsamında, nüfusu 50.000 ve üzeri olan ilçelerde bu proje kapsamında istihdam edilen 300 per
sonel olmak üzere toplam 3837 kişi görev yapmaktadır. 

Bunlardan kaç tanesinin valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarında istihdam edildiği 
bilinememektedir. 

4- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım yapılan kişi sayıları ve yardım 
miktarları incelendiğinde; 

a- 931 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 2003 yılında 10.027.191 kişiye top
lam 421 trilyon Türk Lirası yardım yapılmıştır. 

Örnek olması açısından bazı iller, kişi sayıları ve yardım miktarları şöyledir. 

2003 Yılı (1.000.000 TL) 

iller 
istanbul 
Muş 
Şanlıurfa 
Van 
Uşak 
Samsun 

Kişi Sayısı 
337.601.-

1.757.113.-
191.268.-
99.248.-

109.168.-
1.623.581.-

Tutar 
26.011.511.-

3.212.097.-
120.816.277.-

5.222.864.-
1.426.346.-
4.490.080.-

2004 Yıh ilk üç ayı (1.000.000 TL) 

Bilecik 
Balıkesir 
Bursa 
istanbul 
Kırıkkale 

1.153.453.-
30.457.-
64.572.-

109.590.-
6.035.-

346.460.-
1.041.996.-
2.538.038.-
7.279.076.-
4.807.418.-

Yukarıdaki tablolardan anlaşılacağı üzere yapılan yardımlar ile il/kişi sayıları arasında çok 
büyük uyumsuzluklar bulunmaktadır. 

3.2.3.4- FON VE VAKIF SİSTEMİNİN AKSAYAN YÖNLERİ 

1- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsam mad
delerinde konu olabildiğince genel hatlarıyla ele alınmış ve uygulayıcılara çok geniş bir hareket im
kanı tanımaktadır. Bu bir yönüyle olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte bir yönüyle de kontrol 
mekanizmasını zorlaştıran, keyfi uygulamalara imkan veren sonuçlar doğurmaktadır. 

2- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 5'inci maddesine 
30.05.1997 tarihinde 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre özürlülere 
yönelik destek hizmetlerinin usul ve esaslarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, ancak bu 
konuda yönetmelik çıkartılmamıştır. 

3- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelirleri arasında sayılan mahalli idare büt
çelerinden ayrılacak % 2 payın nasıl hesaplanacağı, bütçenin mi, kesin hesabın mı yoksa toplam 
gelirlerin mi, öz gelirlerin mi esas alınacağı 3294 sayılı Kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu konuda 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2.9.1986 gün ve 
M.A.D.531(86)41302 sayılı, 21.7.1986 gün ve M.A.D.531(86)/50016 sayılı genelgeler çıkartılmış 
olup, bu genelgelerde söz konusu payın, kesin sonucu alınmış en son bütçelerin öz gelirleri üzerin
den hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. 

4- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 5/c fıkrasında belirtilen 
fitre, zekat, kurban derisi ve bağırsak yardımlarının toplanması ve dağıtımıyla ilgili olarak aradan 
geçen zaman içerisinde farklı düzenlemeler yapılmış, kurban derileri, fitre ve zekatlar belli dönemler
de vakıflar tarafından, belli dönemlerde ise Türk Hava Kurumu tarafından toplanmıştır. Bu durum, iki 
kurum arasında sürekli borç- alacak ilişkisi doğurmuş ve tartışmalar yaşanmasına neden olmuştur. 

5- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 5'inci maddesi gereğin
ce Fon'un çalışma usul ve esaslarıyla ilgili olarak 17.07.1986 tarihinde "Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliği" çıkartılmıştır. Bu Yönetmelikte Fon gelirlerinin dağıtım esas
ları ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Fondan kaynak dağıtımında; il ve ilçelerin gelişmişlik kriterleri, 
nüfusu, halk katkısı, işsizlik oranı ve geliştirilecek projelerin dikkate alındığı ifade edilmişse de; 
yapılan yardımlar ile il/kişi sayıları arasında çok büyük uyumsuzluklar bulunduğu görülmüştür. 

6- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Türkiye'deki diğer 
yardım kuruluşlarıyla ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin hiçbir 
düzenlemenin olmadığı, ancak zaman içerisinde özellikle bazı vakıfların bu tür kurum ve kuruluş
larla işbirliği yaptığı, son dönemde de Dünya Bankasından sağlanan kredinin Fon ve vakıflar 
aracılığıyla kullandırıldığı bilinmektedir. 

7- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7'nci maddesinin son 
fıkrasında; "Her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayırsever vatandaşlar arasından Valinin 
seçeceği üçer kişi mütevelli heyetinde görev alırlar." denilmiştir. Fıkra metninden kanun 
koyucunun "her faaliyet dönemi için" demek suretiyle her yıl değişmek üzere vatandaşlardan seçim 
yapılmasını öngördüğü kabul edilmektedir. Ancak uygulamada aynı kişilerin uzun yıllar bu görevi 
yürütmeleri sonucu kişilerin bu durumu kazanılmış hak olarak görmelerine neden olmakta, 
dolayısıyla bu durum kişilerin değiştirilmesinde sorunlara yol açmaktadır.Yine uygulamada 
mütevelli heyete seçilen vatandaşların genelde işi yoğun olan çevrelerden seçilmesi sonucu toplan
tılara katılımın istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. 

8- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyet oluşumlarında taşranın 
idari yapısının dikkatlice ele alınmadığı anlaşılmaktadır. İl ve ilçelerde emniyet müdürleri ve 
belediye başkanları mütevelli heyet üyesi olarak sayılmıştır. Oysa ki Vakıfların faaliyet alanları il 
veya ilçe merkezi ile sınırlı olmayıp, belde ve köyleri de kapsayan mülki sınırlardır. Bu çerçevede 
olaya bakıldığında il ve ilçelerde kırsal kesimden sorumlu olan jandarma komutanlarının da 
mütevelli heyette görev almaları gerekmektedir. Ayrıca belde belediye başkanlarıyla köy muhtar
larının belli sayıda mütevelli heyette görev almamaları da bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

9- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kamu görevlisi olan mütevelli heyet üyeleri, 
aynı zamanda sicil amirleri olan vali veya kaymakamın görüşleri dışında fikir beyan etmekte zor
lanmaktadırlar. Halk temsilcisi üyeler de yine vali veya kaymakam tarafından seçildikleri için ken
dilerini seçen makamın etkisinde kalmaktadırlar. Bunun neticesi olarak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı mütevelli heyet kararlan, genellikle heyetin değil, vali yada kaymakamın istek ve 
görüşleri yönünde tezahür etmektedir. 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kuruluşundan bugüne kadar geçen 18 yıllık 
süreçte Vali ve kaymakamların, zaman zaman siyasi otoritenin etkisinde kalarak vakfın icraatlarına 
bunu yansıttıkları da gözlenmiştir. 

Mülki idare amirlerinin iş yükünün fazla olması nedeniyle vakıf faaliyetleri ile yeterince il-
gilenememesi veya bu tür vakıfların sadece serbest harcama yapma aracı olarak görülmesinin 
neticesi olarak problemler yaşanmakta ve denetimden istenen verimlilik alınamamaktadır. 

Genellikle valiler, yasadan doğan vakıf başkanlığı görevini iş yoğunluğu gerekçesiyle vali yar
dımcılarından birine devretmektedirler. Yetki ve sorumlulukların daha belirgin hale gelmesi 
bakımından bu husus yasal hale getirilmelidir. 

10- Yine belediye başkanları, mütevelli heyet üyeliği kanunla verilmiş görev olmasına rağmen 
toplantılara; 

- İş yoğunluğu, 

- Siyasi kaygıların varlığı, 

- Seçilmiş ve atanmış olma düşüncesinin ön plana çıkarılması, 

gibi sebeplerle ya çok seyrek katılmakta yada hiç katılmamaktadırlar. Yasada yerlerine 
katılacaklarla ilgili bir düzenleme bulunmadığından alınan kararlara mahalli irade ve görüşü yan-
sıtılamamış olmaktadır. 

11- Fonda biriken kaynaklar Yönetmelikte belirlenen kriterlere ve Fon Kurulunun kararlarına 
göre il ve ilçelerdeki vakıflara gönderilmektedir. Kimi vakıflar gönderilen paylarını tam olarak kul
lanırken, birçok vakıf da para biriktirmekte, bu biriken paraları bankalarda vadeli hesaplarda tut
maktadır. Özellikle Devletin yüksek faizle borçlandığı ve kamu hizmetlerini yürüttüğü dikkate alın
dığında vakıfların bu paralan düşük faizle bankalarda tutmaları milli servetin kaybına neden olmak
tadır. Şu anda ülke genelinde vakıflara ait trilyonlarca lira paranın bankalarda vadeli hesaplarda 
tutulduğu tahmin edilmektedir. 

12- Fon ve vakıflar kurulduğundan bu güne kadar kırsal kesimde istihdamı artırmak, yöre hal
kına iş ve meslek edindirmek için; halıcılık, triko, el sanatları, büyük ve küçükbaş hayvancılık, 
arıcılık, kültür mantarı, meyveciliği geliştirmek gibi binlerce proje hazırlanmış ve finanse edilmiş
tir. Projelerin yeterli fizibilite ve etütlerinin yapılmadan hayata geçirilmesi sonucu % 95'inin devam 
ettirilemediği, atıl kaldığı, bu nedenle çok büyük meblağlarda verilen düşük faizli kredilerin geri 
dönüşümleri sağlanamamıştır. Netice itibariyle vali ve kaymakamların popülist yaklaşımlarının 
sonucu olarak başlanılan fakat verim elde edilemeyen bu çalışmalar, bütçeye ve dolayısıyla ülke 
ekonomisine büyük miktarlarda yük getirmektedir. 

13- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan vakıflara gönderilen çeşitli genelge 
ve yazılarda, yardım talebinde bulunanlardan; Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur sosyal güvencesin
de olmadığına, tapuda kendi adına kayıtlı taşınmazı bulunmadığına, ticari, zirai vb. gelir elde et
mediğine dair belgeler istenmesi belirtilmişse de, fakirlik tespitlerinde yeterli hassasiyet gösteril
memekte, bizzat köylerinde araştırma yapılmamakta ve belli dönemlerde de bu tespitler yenilenerek 
fakirlik dosyalan güncelleştirilmemektedir. 
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14- Son yıllarda Fon kaynaklarıyla çok sayıda öğrenci yurdu yaptırılmıştır. Bu yurtların büyük 
çoğunluğu vakıflar tarafından işletilemediğinden kiraya verilmiş veya milli eğitime devredilmiştir. 
Yurt yapımları çok büyük parasal kaynak gerektiren işlerdir ve bu iş de vakıfların değil Milli Eğitim 
Bakanlığı ve İl özel idarelerinin görevleri arasındadır. Fondan kaynak sağlanmasının daha kolay ol
ması nedeniyle bu yöntemin tercih edildiği bilinmektedir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
verilerine göre Ekim 2000 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen Fon tarafından finanse edilerek 
yaptırılan (314) adet öğrenci yurdundan; 165 tanesi Milli Eğitim Bakanlığı, 21 tanesi çeşitli üniver
siteler, 15 tanesi Sağlık Bakanlığı, 28 tanesi Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2 tanesi Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, 2 tanesi özel şirket veya dernek, 81 tanesi de il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakıfları tarafından işletilmektedir. 

15- İl ve ilçe vakıflarının istihdam edeceği personele yönelik olarak da herhangi bir düzenleme 
yoktur. Bu nedenle aynı kapasitedeki il ve ilçe vakıflarında çok farklı sayılarda personel istihdam 
edildiğini görmek mümkündür. Hatta bazı vakıflarda çok fazla sayıda eleman alınarak vakıf hizmet
leri dışındaki alanlarda istihdam edilmektedirler. Örneğin; bahçıvan, kapıcı, bekçi, sekreter, şoför, 
resmi dairelerde ve okullarda hizmetli vb. gibi. 

Ayrıca bazı valilik ve kaymakamlıkların hizmet binaları ile lojmanlarının tamirat, bakım ve 
döşemesi, resmi ve makam araçlarının onarım tamirat ve yakıt giderleri vakıf kaynaklarından kar
şılanmaktadır. 

Bu alanlarda fazla harcama yapılması da doğal olarak vakıfların asıl hizmet sunacağı fakr- u 
zaruret içindeki vatandaşlara ayırmaları gereken kaynakları azaltmaktadır. 

16- Bilindiği gibi Fonun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapıl
maktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının denetimleri diğer vakıflarda olduğu gibi 
Türk Medeni Kanununun 111 'inci maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıl
maktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin denetim yetkileri, Medeni Kanun ve Medeni 
Kanuna Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümlerine göre vakıf kaynaklarının kişisel çıkar
lar için veya makam tefrişi için kullanılması, yardım malzemelerinin alınmasında mevzuatın gerek
lerine uyulmaması gibi usulsüzlüler yapılmaktadır. Periyodik olarak yapılan teftişler sırasında veya 
ihbar ve şikayetler nedeniyle ortaya çıkarılan usulsüz işlemler nedeniyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
Müfettişleri tarafından gerekli soruşturmalar yapılmaktadır. 

4- KOMİSYONCA YAPILAN FORM ÇALIŞMASI SONUCU ELDE EDİLEN BUL
GULAR 

Komisyon çalışmalarımız sırasında, örnekleme yöntemine göre bazı vakıf ve derneklerde 
yerinde incelemeler yapılması, daha önce yapılmış olan inceleme, soruşturma ve denetim raporları 
değerlendirmesi yanında, olabildiğince daha fazla sayıdaki dernek ve vakfa ulaşılması için anket 
formu benzeri formların hazırlanmasına karar verilmiştir. Formlar, ulaşılması amaçlanan veriler 
doğrultusunda; 

1- Kamu Kurumları Bünyesinde Kurulmuş Olan Vakıf, Dernek ve Sandıklara Ait Bilgi Formu, 
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2- Kamu Kurumları Bünyesinde Kurulmuş Olan Vakıf, Demek ve Sandıkların, Kurum Hizmet
lerine Katkı Amaçlı Giderlerine Ait Bilgi Formu, 

3- Kamu Kurumlan Bünyesinde Kurulmuş Olan Vakıf, Demek ve Sandıkların, Gelir Kaynak
larına Ait Bilgi Formu, 

4- Kamu Kurumları Bünyesinde Kurulmuş Vakıf, Demek ve Sandıklar Tarafından Kullanılan 
Kamu Taşınmazlarına Ait Bilgi Formu, 

5- Kamu Kurumları Bünyesinde Kurulmuş Olan Vakıf, Demek ve Sandıklar Tarafından İş
letilen Gelir Getirici (İşletme - Şirket) Birimlere Ait Bilgi Formu, 

6- Kamu Kurumları Bünyesinde Kurulmuş Olan Vakıf, Demek ve Sandıkların, 5072 Sayılı 
Yasa Sonrası Sorunları ve Çözüm Önerilerine Ait Bilgi Formu, 

Olmak üzere 6 başlık esas alınarak düzenlenmiştir. (Ek: 4) 

Bu formlar ile kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kumlan vakıf, demek ve sandıkların; 
gelir ve giderleri, kamuya katkıları, kamu gücünden yararlanarak topladıkları kaynakların tespiti, 
kamu kurumuna ve personele yaptıkları harcama miktarları, çalıştırdıkları personel sayısı, kamu 
taşınmazı kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa kullanma hakkını nasıl elde ettikleri gibi bil
gilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Formlar, vakıf ve demeklerin elektronik ortamda ulaşabilecekleri 
şekilde www.vakifarastirma@tbmm.gov.tr sitesine eklenmiş ve doldurulması ile ilgili ayrıntılı açık
lamalara da formlarda yer verilmiştir. Ayrıca vakıf ve demeklerin anlayamadıkları noktalar ol
duğunda ulaşabilecekleri telefon numaralan da eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan formlar, ekli listede isimleri belirtilen 608 
adet kamu vakfının tamamı ile faaliyet alanı itibariyle seçilen 600 adet demeğe gönderilerek verilen 
süre içerisinde formların yazılı ve elektronik ortamda Komisyonumuza gönderilmesi istenmiştir. 
(Ek: 5) 

Vakıf, demek ve sandıklara gönderilen formların muhatapları, bu vakıf, demek ve sandıkların 
ilgili olduğu kurum üst yetkilileri ve vakıf, demek ve sandık başkanları olduğu halde, komis
yonumuza ulaşan formaların büyük bir kısmının istenilen biçimde doldurulmadığı, özellikle rakam
larda hatalar ve tutarsızlıklar bulunduğundan; bunlardan 305 vakıf, 324 demek ve 12 sandığa ait 
formlar olmak üzere toplam 641 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye esas alınan 
formlardaki bilgiler, Excel ortamına aktarılmış, sonuçlarının değerlendirilmesini teminen veri 
tabanı oluşturulmuştur. (Ek: 6) 

305 vakıf, 324 demek ve 12 sandığa ait formlar bizi tüm vakıf, demek ve sandıklar hakkında 
kesin bilgilere ulaştırmasa da, metodoloji açısından örnekleme yöntemi esas alındığından, bu yön
temin genellemelere ulaşmamıza ve değerlendirme yapmamıza imkan sağlayacağı düşünülmüştür. 

Excel ortamında oluşturulan veri tabanının değerlendirilmesi sonucunda, elde edilen grafik ve 
tablolar esas alınarak aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. (Ek: 7) 
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4.1- 641 ADET VAKIF, DERNEK VE SANDIĞA AİT TABLO 1,2,3,4,5 VE 
GRAFİK 1,2,3,4 VERİLERİ VE AÇIKLAMASI 

TABLO 1 

641 Adet Vakıf, Dernek ve Sandığa Ait Gelirlerin Dağılımı 

1.000 TL 

VAKIF 
DERNEK 
SANDIK 
TOPLAM 

Adedi 
305 
324 
12 

641 

TOPLAM GELİR 
2002 Yılı 

1.315.954.754.492 
112.929.641.318 

9.922.115.670 
1.438.806.511.480 

Oran 
91,46% 
7,85% 
0,69% 

100,00% 

2003 Yılı 
1.550.740.857.496 

103.464.855.672 
11.838.231.052 

1.666.043.944.220 

Oran 
93,08% 
6,21% 
0,71% 

100,00% 

TABLO 2A 

TCMB Vakfı Hariç 640 Adet Vakıf, Dernek ve Sandığın 2002 Yılı Gelir Çeşitlerinin 
Yüzdelik Oranlar Halinde Dağılımı 

Dosya 
Form 
Geliri 
0,97% 

Kira 
Geliri 
2,53% 

Faiz 
Geliri 

48,25% 

işletme 
Geliri 
6,22% 

Bağış 
Geliri 

23,14% 

Diğer 
Gelir 

18,13% 

Kamudan 
Transfer 

0,07% 

Yasa 
Gereği 
Alınan 
Paylar 
0,01% 

Uye 
Aidatı 
0,68% 

Toplam 
100,00% 

TABLO 2B 

TCMB Vakfı Hariç 640 Adet Vakıf, Dernek ve Sandığın 2003 Yılı Gelir Çeşitlerinin 
Yüzdelik Oranlar Halinde Dağılımı 

Dosya 
Form 
Geliri 
4,75% 

Kira 
Geliri 
2,82% 

Faiz 
Geliri 
,47,84% 

işletme 
Geliri 

8,47% 

Bağış 
Geliri 
19,46% 

Diğer 
Gelir 
15,64% 

Kamudan 
Transfer 

0,06% 

Yasa 
Gereği 
Alınan 
Paylar 
0,09% 

Uye 
Aidatı 
0,86% 

Toplam 
100,00% 
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GRAFİK IA 

Kamu Kurumlan Bünyesindeki 641acSet Vaktf Dernek ve Sandığm 2002 Yılındaki 
Gelîrten (1,000 TL) 
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TCMB Vak.fi Hariç 640 Vakıf, Dernek ve Sandığın 2002 Yîh Gelir Grafiği 
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GRAFİK 2Â 
Kamu Kurumlan Bünyesindeki 64Iadet Vakıf Dernek ve Sandsğm 2003 Yshodaks 
Gelirleri ( İ . 0 0 0 TL) 
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GRAFİK 28 
TCMB Vakfı Hariç 640 Vakif, Dernek ve Sandığın 2003 Yıh Gelir Grafiği (L000 TL) 
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' İ A B L O 3 

641 Adet Vak ı f , 

VAKİF 
İDERNEK 
İSANDiK 
[TOPLAM^ 

Adedi 
305 
324 
12 

641 

D e m e k ve Sandığa A i t H a r c a m a i a r m Dağı l ımı 

1.000 TL, 

KURUMA YAPİLAN HARCAMA \ PERSONELE YAPİLAN HARCAMA 
2002 Yıh 2003 Ytlı 1 2002 Yılı 

443 976.994.019! 427.753.099.726 i 238.014.402.ÜÖ0 
170.720.741.567 i 208.138.167.143i 1.362.239839 

596.472.508 i 811.093.662 j 145.733,292 
6J 5.293.208.194 j S36.707.360.53lj 238.. 522.375.691 

2003 Yıh 
133.323.918.879 

1.887 942.004 
112.824.900 

135.124.685.783 

G&ÂFÎK 3 
Kamu Kurumları Bünyesindeki 641adet Vaksf Dernek ve Sandtğm 2002-2003 Vals 
Harcamaları (Kamu- Personel) (1,000 Tl } 
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Kurum Kurum r'srsonsifi Psrsoueie 
Hizmetlerine Hizmöticrine Destek A.(2002 Destek A.{2003 
KatksA{2ö02 Katkı A.(28Q3 YİLİ) YİLİ) 
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TABLO 4 
Kurajtîş Amacına Göre Vakıf, Dernek ve Sandıklar 
i Kamu ya Yönelik 1 Person ele Yönelik 
[Vakıf _____ 188 ~ T~7__ _52__L 
[Dernek___f 221 j * ~ J6_ 
İSandık 0 | !__! 
[Toplam j 409 i 80 

Jvarraa I Genel Toplam 
64 305 

64 i 

GRAFİK 4 
Kuruluş Amacına Göre Vakıf, Dernek ve Sandıklar 
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TABLO 5A (TCMB Vakfı Faiz Gelirlerinin Vakfın Toplam Gelirlerine Oranı) 

1.000 TL 

2002 YILI 
2003 YILI 

Toplam Gelir 
632.139.401.000 
773.864.574.000 

Faiz Geliri 
631.418.439.000 
771.046.294.000 

Oran 
99,89% 
99,64% 

TABLO 5B (TCMB Vakfı Toplam Gelirlerinin Harcama Türüne Göre Oranı) 

1.000 TL 

Toplam Gelir 
Kuruma Yapılan 
Harcama 
Personele 
Yapılan Harcama 
Toplam 

2002 Yılı 
632.139.401.000 

467.649.840 

936.201.177 

Gelir/Harcama 
Oranı 

0,07% 

0,15% 
%0,22 

2003 Yılı 
773.864.574.000 

512.118.872 

1.374.701.309 

Gelir/Harcam 
a Oranı 

0,07% 

0,18% 

%0,25 
a- 641 adet vakıf, dernek ve sandığın 2002 yılı toplam geliri 1.438.806.511.480.000 -TL, 2003 

yılı toplam geliri ise 1.666.043.944.220.000 -TL olduğu halde; bu gelirlerinin 2002 yılında % 42,8 
ini, 2003 yılında ise % 38,2 sini kamu kurumlarına katkı amaçlı kullanmışlardır. Bu tutarlara anılan 
kuruluşların ortak veya sahip olduğu işletme/şirketlerin gelirleri (2002 ve 2003 yılı verileri Komis
yonumuza gönderilmediğinden) dahil edilmemiştir. Ancak örnek olması açısından, formlarda belir
tilen ve veri tablomuzda yer alan 2001 yılı işletme/şirket gelirlerinin toplam miktarının 
8.010.591.837.451.000 -TL olduğu gerçeğinin de yadsınamayacak meblağda olduğu bilinmelidir. 
Anılan veriler göstermektedir ki; 641 adet vakıf, dernek ve sandığın genel olarak gelir kaynakları 
kamu olduğu halde işletme/şirket gelirleri hariç, öz gelirlerinin yarısından azı kamuya dönmektedir. 
Yukarıdaki veriler; vakıf, dernek ve sandıklar tarafından 5072 sayılı Yasa sonrası ileri 
sürülen -kapatılmaları halinde kamu hizmetlerinin aksayacağı- şeklindeki tezin gerçekliği 
konusunda şüphelerin varlığına neden olmaktadır. 

b- Bu kuruluşların elde etmiş olduğu toplam gelirin; 2002 yılı için; % 42,8 i kuruma % 16,6 
personele, 2003 yılı için ise; % 38,2 si kuruma, % 8,1 i personele harcanmıştır. Yıllar itibariyle 
kuruma ve personele yapılan harcamalar azalma gösterdiği halde, bu harcamalar dışında kuruluş
ların kendilerine yönelik harcamaları (2002 yılı için % 40,6 2003 yılı içinse % 53,7) artmaktadır. 
Bu durum, anılan kurumsal yapıların, hizmetine verilen menkul ve gayrimenkul kamu kay
naklarının önemli bir kısmını kuruluş amacı dışında, kamu yararı yerine giderek özel yarar 
doğrultusunda kullanmaya başladıklarını göstermektedir. 

c- Elde edilen toplam gelirin büyük kısmını vakıf gelirleri (2002 yılı % 91,46 , 2003 yılı % 
93,08) oluşturmaktadır. Bu da göstermektedir ki; vakıflar yüksek meblağlı kamu kaynağının bütçe 
disiplini dışında kullanılmasında dernek ve sandıklara göre öncelikle tercih edilmiştir. Bunda vakıf 
tüzel kişiliklerinin; diğer tüzel kişiliklerden farklı (rahat kurulmaları, yönetim serbestisi, kay
nak kullanımı ve kamu kaynağı aktarımı kolaylığı, kuruluş yapıları v.s.) özelliklerinin de ter
cih sebebi olduğu gözden kaçmamalıdır. 
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d- Ortak veya sahip oldukları işletme/şirketlerin 2001 yılı gelirlerinin toplam miktarının 
8.010.591.837.451.000 -TL olması da göstermektedir ki; faaliyetlerinin niteliği, büyüklüğü, şekli, 
hitap ettikleri kitle, vs. dikkate alındığında, bunların "sadece mensuplarının ve kurumların 
zaruri ihtiyaçlarını (bilimsel, fiziki vb.) giderme" amacını aşarak, bir işletme şeklinde gittik
çe büyüyen ticari faaliyetlere dönüşmeye başladıkları görülmektedir. 

e- Toplam gelirin elde ediliş kaynağına göre dağılımı incelendiğinde; faiz gelirlerinin, hem 
2002 yılı hem de 2003 yılı toplam gelirlerinin % 71 ini oluşturduğu görülmektedir. Bu da göster
mektedir ki bu kuruluşlar ekonomiye artı değer katmak yerine atıl kamu kaynaklarının kullanıl
masından elde edilen geliri kolaycılığa kaçarak faizde değerlendirmektedirler. Bu durum belki 
personele katkı amaçlı kuruluşlar için makul görülebilir. Ancak kamuyu destekleme amaçlı 
kurumsal yapıların hizmetine verilen menkul ve gayrimenkul kamu kaynaklarından elde 
edilen gelirlerin, faiz geliri elde etme amacında kullanılması kaynak israfına yol açtığı gibi, 
Devletimizin kamu hizmetlerinin görülmesi için yüksek faizlerle borçlandığı bir ortamda bu 
gelirler oranında fazladan yüksek faiz yükü altına girmesine neden olunmaktadır. 

f- Bu kuruluşlar arasında yer alan TC Merkez Bankasına ait vakfın gelirleri; 641 adet vakıf, 
dernek ve sandığa ait 2002 yılı toplam gelirinin % 44 ünü, 2003 yılı toplam gelirinin % 46,44 ünü 
oluşturmaktadır. Bu vakfın elde etmiş olduğu 2002 ve 2003 yılı toplam gelirlerinin % 99 unu faiz 
gelirleri oluşturmaktadır. Elde edilen 2002 yılı toplam gelirinin % 0,07 si vakıf cari harcamalar için 
% 0,15 i vakıf/personel için, 2003 yılı toplam gelirinin % 0,07 si vakıf cari harcamalar için % 0,18 
i personel için kullanılmıştır. Para Piyasası düzenleyici görevi olan TCMB kurumu ile ilgili ve 
gelirlerinin bir kısmı kamu kaynaklı böyle bir vakfın elinde yüklü miktarda gelirin atıl kal
ması düşündürücü olduğu gibi, gelirlerinin % 99 unun faiz geliri olması, personele yönelik 
kurulmuş bir vakıf olması açısından kurumu töhmet altında bırakabilecektir. 

g- Yukarıda belirtildiği üzer, 305 vakıf, 324 dernek ve 12 sandığa ait formlarda yer alan veriler 
608 vakıf ve yaklaşık 20.000 dernek için kesin bilgilere ulaşmamıza imkan vermese de metodoloji 
açısından bir genelleme yapmak gerekirse; vakıf ve derneklerin kamuya yaptıkları toplam katkının 
2003 yılı rakamlarıyla asgari 5 katrilyon lira olduğu tahmin edilmektedir. 

4.2 - 641 ADET VAKIF, DERNEK VE SANDIĞA AİT TABLO 6,7,8 VE GRAFİK 5, 6, 7 
VERİLERİ VE AÇIKLAMASI 

TABLO 6 
641 adet Vakıf, Dernek ve Sandık Tarafından Kullanılan Kamu Kaynaklı 

Hazine 
Üniversite 
K. Kurumu 
Toplam 

İhale 
50 
25 
21 
96 

Protokol 
21 
345 
31 
397 

Tahsis 
20 
18 
58 
96 

Niteliği Belli 
Olmayanlar 

5 
30 
10 
45 

İşletimi Başkasına 
Devredilenler 

14 
43 
24 
81 
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GRAFİK 6 
ö4İadet Vakıf, Dernek ve Sandık Tarafından Kullanılan Kamu Kaynak!) 
Gayrimeakuller ve Kullaoutnlma Şekilleri; 
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TABLO 7 
641 adet Vakıf, Dernek ve Sandığa ait İşletme/ Şirket Sayılan ile Hasılat Tutarları 

Vakıf 
Dentek 
Sandık 
Toplam 

İşletme/ Şirket Sayısı 
218 

2 
29! 

Bîrimde Çalıştırılan 
Personel Sayısı 

25 

L 6" 
I 

99 

Kanı» 2001 Yılı Toplam 
Hasılatı 

5.867.657.721.676 
2.142.536.535.795 

397.579.980 
8.010.591.837.451 
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GRAFİK 7 

641adet Vakıf, Dernek ve Sandtğa ait İşletme/ Şirketler ve Bu Şirketlerde Çalıştırılan 
Personel Sayısı; 

VAKIF DERNEK SANDIK 

f® 2001 YİLİ TOPLAM HASILATI j 5.867.657.721.676 j 2.142.538.535.795 ; 397.579.380 

{»İŞLETME/ŞİRKET SAYİSİ ; 218 j 71 2 

a- Hazine, Kamu Kurumu ve Üniversiteler tarafından 641 adet Vakıf, Dernek ve Sandığa; 96 
adeti ihale, 397 adeti protokol, 96 adeti tahsis ve35 adeti de karma (Tahsis+Protokol+İhale) metot 
ile, 10 adeti ise kullandırma niteliği belirtilmeyen şekilde olmak üzere toplam 634 adet kamu 
taşınmazının kullanım hakkı devredilmiştir. Ayrıca anılan kuruluşlarca 81 adet kamu taşınmazının 
işletimi de 3 üncü şahıslara devredilmiştir. Bu durum çok değerli kamu taşınmazlarının anılan 
kuruluşlara ya bedelsiz ya da cüzi bir bedelle kullandırılması sonucunu doğurduğu gibi, bu 
taşınmazların anılan kuruluşların ortak veya sahip oldukları işletme/şirketlerin veya 3. 
şahısların işletimine bırakılması durumunda, kamunun ciddi miktarda kaynak kaybına da 
yol açmaktadır. Anılan kamu taşınmazlarının kullandırılmasından elde edilen gelir, 
parlamento adına denetlenemediği için ne kadar kaynak kaybı olduğu bilinememektedir. 
Kaldı ki tahsisi yapılan kamu taşınmazlarının, zamanla kamu bünyesinden ayrılan bürokrat 
ve siyasetçilere gelir kaynağı olarak kullanıldığı da görülmektedir. 
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b- Bu kuruluşlar tarafından 291 adet işletme/şirket kurulmuş olup, bu şirketlerin 2001 yılı 
toplam hasılatı 8.010.591.837.451.000 -TL dir. 291 adet işletme/şirkette 99 kamu personeli 
çalıştırılmaktadır. Anılan kuruluşların 2002 yılı toplam geliri 1.438.806.511.480.000 -TL olduğu 
halde, bu kuruluşlara ait işletme/şirketlerin 2001 yılı da olsa toplam hasılatı 5 katını aşmaktadır. Bu 
da göstermektedir ki anılan kuruluşlar, asli görevlerinden uzaklaşarak, kamu gücü ile elde 
etmiş oldukları kaynaklarını ve kamu personelini işletme mantığı güderek özel yarar 
doğrultusunda kullanmaktadırlar. Başlangıcında masumane amaçlara hizmet için (kanuni 
boşluklardan da yararlanılarak) kamu gücünü elinde bulunduranlarca kurulan kamu gücüne 
dayalı bu vakıf ve dernekler, kurumsal kimlik olarak kendilerini ortaya çıkaran temel 
gerekçe olan gönüllülük esasına dayalı hayırseverlik ve dayanışma çerçevesi dışına çıkmış, 
yeterli ve etkin kontrol sistemi olmadığından, insan tabiatı gereği ortak veya sahip oldukları 
işletme/şirketler yolu ile kişisel menfaatlere hizmet eder duruma gelmişlerdir. 

c- Kamunun ekonomiden elini çektiği ve özelleştirmelerin hızlandığı ortamda, kamu ile ilgili 
ve kamu kaynaklı kuruluşların işletme/şirketleşme yoluna gitmesi bu politikanın ihlali olmaktadır. 

4.3- 641 ADET VAKIF, DERNEK VE SANDIĞA AİT PERSONEL VERİLERİ VE 
DEĞERLENDİRMESİ 

a- 5072 sayılı Yasa öncesinde kamu vakıf, dernek ve yardımlaşma sandıklarında çalıştırılan 
kamu personeli sayısı, oldukça yüksek iken Yasa sonucu bu sayı önemli ölçüde azalmıştır. Yasa, 
ücret ve maaşını kamudan alıp kamu hizmeti görmesi gerekirken özel hukuk tüzel 
kişiliklerinde çalıştırılan kamu personelinin asli vazifesine dönüşünü sağlamıştır. 

b- 5072 sayılı Yasa öncesi ücreti vakıf, dernek ve sandıkça karşılanıp kamu kurumunda 
çalıştırılan personel sayısı 3.584 adet iken, 5072 sayılı Yasa sonrası bu miktar 2.227 adet azalarak 
1.357 adete inmiştir. Anayasamıza göre Devletin asli ve sürekli hizmetlerinin kamu personeli 
tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kamuda, ücreti başkası tarafından karşılanan 
personelin çalıştırılması kontrolü imkansız kılacağından gibi, hasta kayıtlarının güvenli 
arşivlenmesinin esas olduğu belli kurumlarda olduğu gibi güvenlik zaaflarına da yol 
açabilecektir. Asıl olması gereken; asli ve sürekli olan kamu hizmetlerinin kamu 
görevlilerince yürütülmesi, diğer hizmetlerin ise ihale yolu ile temini yoluna gidilmesidir. 

c- Bu kuruluşlar üzerinde Kamunun idari ve mali denetimi olmadığından zaman içerisinde 
amaçlarından sapma sonucu, kendileriyle ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin 
yakınları ve tanıdıklarının istihdam edildikleri yerler haline gelmeye başlamışlardır. 5072 sayılı 
Yasa bu kuruluşların kamu ile bağını keserek, bu tür hatalı ve suiistimale açık alanların 
düzenlenmesini sağlamıştır. 

5- ÇEŞİTLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VAKIF - DERNEK VE 
YARDIMLAŞMA SANDIKLARINDA YAPILAN DENETİM VE İNCELEMELERLE 
İLGİLİ KOMİSYONA İNTİKAL EDEN RAPORLAR 

5.1- CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULUNA AİT 
RAPORLAR 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulundan, 15.04.2004 tarih ve 16 sayılı yazı ile vakıf, 
dernek ve yardımlaşma sandıkları hakkında düzenlenen İnceleme, Araştırma ve Denetleme 
Raporları istenilmiş olup, 20.04.2004 tarih ve 48- 67 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan, Türkiye 
Diyanet Vakfı hakkındaki 16.07.1998 tarih ve 1998 / 7 sayılı İnceleme ve Denetleme Raporu ile 
Üniversite Vakıflarının Durumu, İşleyişi, Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi ve 
Araştırılması hakkındaki 3.5.1996 tarih ve 1996/4 sayılı Raporda ( Ek- 8/a, 8/b) yer alan hususlar 
özetle aşağıda belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 1 9 6 -

1- Türkiye Diyanet Vakfı hakkındaki 16.07.1998 tarih ve 1998 / 7 sayılı İnceleme ve 
Denetleme Raporunun; 

Vakfın genel iş ve yürütümüne ilişkin değerlendirme ve öneriler bölümünde, 
Değerlendirme- 2 : Vakıf senedinin 12. maddesinde vakfın organları arasında yer verilen 

Genel Kurulun; Diyanet İşleri Başkanı, vakıf kurucuları ve ilk mütevelli heyet üyeleri, Diyanet 
İşleri eski Başkanları ile vakıf kurulduktan sonra genel kurul üyeliğine kabul edilenler ve her genel 
kurul için mütevelli heyetince davet edilecek 5 müftüden oluşacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm 
bir defa genel kurul üyesi seçilenlere hayatları boyunca aynı görevi sürdürme imkanı sağlamaktadır. 
Kamu hizmeti gören Diyanet İşleri Başkanhğı'na lojistik destek sağlamak amacıyla kurulmuş ve 
ağırlıklı olarak kamu kaynaklarıyla varlığını sürdüren bu tür vakıflarda böyle bir yapılanmanın 
kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır. 

Vakfın, kuruluş tarihi olan 1975 yılından günümüze kadar genelde, Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeli, özelde ise aynı zamanda şube başkanlığı görevini de yürüten il ve ilçe müftülerinin gayret 
ve çalışmalarıyla bugünkü noktasına geldiği vakıf yetkililerince de kabul edilen bir durumdur. Hal 
böyle iken il ve ilçe müftülerinin vakıf yönetiminde herhangi bir etkinlikleri veya oluşturulan 
kararlara katılımları söz konusu olmamıştır. Vakfın istikbalde daha da güçlenmesi ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile organik ilişkisinin koparılmaması açısından genel kurulun yapısının yeniden 
düzenlenerek, il müftülerinin ve nüfus kriterine göre belirlenecek sayıda büyük ilçe müftülerinin 
genel kurul üyesi yapılmak suretiyle bu organda söz ve karar sahibi olmalarına imkan tanınması 
önem taşımaktadır. 

Öneri - 2 : Vakfın en üst organı olan genel kurulun üye yapısının değiştirilerek, vakfa maddi 
ve manevi anlamda büyük hizmetleri geçen ve halen vakfın il ve ilçe şube başkanları durumunda 
olan il müftülerinin tamamına ve büyükşehir sınırları haricindeki nüfusu 50.000'i aşan ilçelerde 
görev yapan ilçe müftülerine, ifa ettikleri göreve bağlı olarak vakıf genel kurul üyeliği statüsü 
verilmek suretiyle vakfa yeni bir dinamizm ve hizmet anlayışının kazandırılması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme- 3 : Vakfın objektif bir personel politikası yoktur. Hangi işler için ne kadar 
eleman çalıştırılacağı belli değildir. Yöneticilerin isteklerine göre sözleşmeli olarak elaman işe 
alınmakta, yönetenlerin yersiz karar ve harcamalarına bu elemanların direnme olanağı 
bulunmamaktadır. Yöneticilerin anlayışına göre sorun teşkil ettiği değerlendirilen görevlilerin ise 
özlük hakları ödenerek sözleşmeleri derhal feshedilmektedir . 

Öneri- 3 : Bundan böyle, vakıf bünyesinde görev tanımlarının net bir şekilde yapılarak hizmet 
için gerekli olan azami personel ihtiyacının belirlenmesi ve personel politikasının sübjektif 
değerlendirmelerden uzak tutulması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme- 4 : Denetime tabi dönemde terör eylemleri nedeniyle şehit ve malûl olanların 
yakınlarından veya malûllerden çalışabilecek durumdakiler arasından Malûllerin Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işe alman eleman 
bulunmadığı belirlenmiştir 

Öneri- 4 : Ülkemizin içinden geçtiği dönem ve ulusumuzun hassasiyetleri dikkate alınarak 
özellikle PKK terör örgütüyle aktif mücadele içerisinde olmuş gaziler ile bu uğurda hayatını 
kaybetmiş aziz şehitlerimizin yakınlarının vakfa eleman olarak alınmasında gereken hassasiyet 
gösterilmelidir. 
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Değerlendirme- 5 : Vakıf yöneticilerinin kendi özlük haklarını serbestçe belirleyebilmeleri 
nedeniyle vakıf kaynakları bu kişiler tarafından şahsi menfaate konu edilmektedir . 

Öneri - 5 : Vakıf yöneticilerinin kendi maaş ve özlük haklarını belirleme yetkilerine kısıtlama 
getirilmeli, bu hususta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek kriterlere göre vakıflar 
guruplandırılarak, aynı grupta yer alacak vakıf yöneticilerinin aynı maaş ve özlük haklarını almaları 
hususunda düzenleme yapılmalıdır. Diğer taraftan, vakıf yöneticilerinin yurtdışı seyahatleri 
açısından da belli kısıtlamalar getirilmesi ve bunların kararlılıkla uygulanması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme- 6 : Vakfın resmi senedinde gösterilen organlar sadece Genel Kurul, Mütevelli 
Heyeti, Denetim Kurulu ve Vakıf Genel Müdürlüğü, olmasına karşın zaman içerisinde vakıf 
yöneticilerinin kararlarıyla gereksiz bazı birimler oluşturulmuştur . 

Öneri - 6 : Dış Hizmetler ve Bağlı Kuruluşlar Koordinatörlüğü, Danışma Kurulları, Mütevelli 
Heyeti Genel Sekreterliği, Mütevelli Heyeti Özel Kalem Müdürlüğü gibi belirli şahıslara makam, 
unvan ve imkan sağlamaya yönelik oluşturulan gereksiz birimlerin ayıklanması amacıyla 
durumlarının vakıf yönetimince tekrar gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 7 : Vakfın, yurtiçi ve yurtdışında cami, ilahiyat fakültesi veya diğer dini 
eğitim kurumlarının yapımına yönelik genel bir politikası veya planlaması bulunmamaktadır. Her 
yıl ne miktarda cami yapılacağı veya yapımına destek verileceği, dini eğitim kurumlarına hangi 
ölçütlere göre yardım yapılacağı belli değildir. Keza, buna yönelik uzun, orta ve kısa vadeli 
planlamalar da yapılmamış, sadece bazı tip projelerin geliştirilmesiyle yetinilmiştir . 

Öneri - 7 : Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce konu üzerinde 
hassasiyetle durularak, dinsel ibadet mekanları ve dini eğitim kurumları ihtiyaçlarının (toplumun 
çeşitli kesimlerindeki duyarlılık ve talepler de dikkate alınarak) objektif bir biçimde belirlenmesi, 
bunların yapımının bir " master plan " a bağlanması, vakıftan ayrılacak kaynakların ayrıntılı bir 
biçimde bütçelendirilmesi, ayrılan kaynakların şeffaf yönetim anlayışıyla sarf edilmesi suretiyle söz 
konusu işlerin cami simsarlarının eline düşmemesi ve halkımızın kutsal din duyguları gereği yaptığı 
yardımların istismar edilmemesi sağlanmalıdır. 

Değerlendirme- 8 : Diyanet Vakfı'ndaki birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmalarını, 
minimum girdi (araç, malzeme, para ve emek) ile optimum kalitede maksimum hizmet elde 
edilmesini sağlayacak çalışma esas ve usullerinin belirlenmediği anlaşılmıştır. 

Öneri- 8 : Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıflar için belli ölçeklerde tip Çalışma Esas 
ve Usulleri Yönergesi çıkarılarak, vakıf yöneticilerinin sübjektif uygulamalar yapmaları 
önlenmelidir. 

Değerlendirme - 9 : Diyanet Vakfı'nın resmi senedinin 2 nci maddesinde yazılı amaçlar, aynı 
senedin 3 üncü maddesinde sıralanan faaliyetler ile " maksadını aşan bir boyuta " getirilmiştir. Vakıf 
senedinin 2 nci maddesinde yazılı amaçların harcamalar açısından çok dar bir çerçeve ile sınırlı 
olmasına karşın, aynı senedin 3 üncü maddesinde zaman içerisinde yapılan değişikliklerle dini ve 
hayri hizmet ağırlıklı olması gereken çalışmalar yerini ticari ağırlıklı çalışmalara bırakmıştır . 

Öneri - 9 : Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 26. 
maddesi hükmü doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yetkili asliye mahkemesine 
başvurularak, vakıf senedinin 3. maddesinde gösterilen amaca yönelik faaliyetlerden dini ve hayri 
hizmetle bağdaşmayanlar ayıklanmak suretiyle vakfın asli görevleri sınırına çekilmesi 
sağlanmalıdır. 
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Değerlendirme- 10 : Diyanet Vakfı yurtdışı kardeş kuruluşlar olarak nitelediği ve hep aynı 
kişilerin kontrolündeki Diyanet Türk İslam Birlikleri ( DİTİB ) ile Diyanet Vakıflarına sınırsız 
maddi yardımlarda bulunmaktadır. Bunların çoğu bağış biçiminde yapıldığından geri dönüşü 
olmayan yardımlardır. Oysa, belirtilen kuruluşlar tamamen kuruldukları ülkenin iç hukukuna tabi 
olup, T. C. Devleti denetim organlarının bunlar üzerinde herhangi bir denetim yetkisi veya yaptırım 
uygulama imkanı yoktur. Buralara gönderilen paraların ne şekilde harcandığı ve vakıftan yapılan 
yardımların akıbetinin ne olduğu da bilinmemektedir. 

Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 
(21.07.1989 tarih ve 89 / 14322 sayılı Kanun ile değişik ) Ek 2 nci maddesi hükmüne göre bu tür 
kuruluşlarla işbirliği yapılması Bakanlar Kurulu'nun iznine tabidir. Mevzuatın bu açık hükmüne 
rağmen, vakıf yönetimince Bakanlar Kurulu'ndan izin alındığına dair belge ibraz edilmemiştir. Bu 
izin için başvuru prosedürü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geçmekte olup, konu hakkında anılan 
birimin izin veya onayının da alınmadığı anlaşılmaktadır. 

Öneri - 10 : Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan 
Vakıflar Hakkında Tüzüğün ( 21.07.1989 tarih ve 89 / 14322 sayılı Kanun ile değişik) Ek 2 nci 
maddesi hükmüne aykırı hareket eden vakıf yöneticileri hakkında Tüzüğün 23. maddesi (e) fıkrası 
delaletiyle aynı maddenin (k) fıkrası son paragrafı hükmü doğrultusunda yetkili asliye 
mahkemesine başvurulmalıdır. Öte yandan, bu kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti denetim 
birimlerince doğrudan denetlenmesi olanağı bulunmadığından, bunlara ait iş ve işlemlerin geri 
plandaki yürütücüsü pozisyonundaki DİB Din Hizmetleri Müşavirliklerinin hizmet, iş, işlem ve 
hesaplarının denetimi sırasında söz konusu kuruluşlara ilişkin hizmet, icraat ve hesaplarının da 
denetlenmesi imkanı bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Değerlendirme - 11 : Vakıf yöneticileri; bütçe imkanlarından yararlanmak hususunda 
kendilerini kısıtlayıcı, vakıf kaynaklarını verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde sevk ve idare anlayışı 
içerisinde değildirler . 

Öneri - 11: Vakıf yöneticileri, Türk milletinin kutsal inancı gereği katıldığı Hac ve Umre 
Organizasyonu ile diğer dini ve hayri etkinliklerden sağlanan vakıf gelirlerinin sevk ve idaresinde 
basiretli bir idareci gibi hareket etmediklerinden, bu durumun giderilmesi için Türk Medeni Kanun 
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23 üncü.maddesi birinci fıkrasında 
belirtilen zorunluluğu yerine getirmeyen yöneticiler hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 
raporda belirtilen önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 12 : Vakıf yönetimi ile Diyanet işleri Başkanlığı arasında hizmetin 
yürütümüne ilişkin gerginlikler ve olumsuzluklar nedeniyle tam bir uyum bulunmadığı, bunun 
nedeninin büyük ölçüde vakıf yöneticilerinin mevcut parasal güçlerinin çok fazla olmasından ileri 
geldiği, vakıf mütevelli heyeti başkanı durumunda olan Diyanet işleri Başkanı'nın ise gelişmeler 
üzerinde etkili olamadığı, bu suretle Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıf ilişkilerinde gerginlikler 
yaşandığı anlaşılmıştır. 

Öneri- 12 : Vakfın yönetim yapısının değiştirilmesi gereği üzerinde durulurken bu husus da 
dikkate alınmalıdır. 

Değerlendirme - 13 : Vakfın hedefleri ve ana hizmet politikası belirlenmemiştir. Öte yandan, 
hizmetin uzun, orta ve kısa vadede nasıl görüleceğine ilişkin hizmet planlaması da 
bulunmamaktadır. 
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Öneri - 13: Mevcut şekliyle ticari faaliyetlerin geliştirilmesi yönünde harcanan gayretlerin ve 
vakıf kaynaklarının dini ve hayri hizmetlerin azami ölçüde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedef 
alınarak verimli bir biçimde kullanılması, buna yönelik standartların saptanması, bu hedeflere 
ulaşabilmek için uzun, orta ve kısa vadeli planlamalar yapılması (vakıf tarafından hazırlanan 
çalışma programlarının bu planlamaların alt metni niteliğinde olmasına özen gösterilmesi), vakfın 
harcama politikasının netleştirilmesi, belirlenecek ana hizmet politikası ile mevcut çalışma esas ve 
usullerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Vakıf genel merkezi hesap iş ve işlemlerine ilişkin değerlendirme ve öneriler bölümünde, 
Değerlendirme - 14 : Vakıf yöneticileri, vakfın mali kaynaklarını mutlak ve sınırsız bir 

biçimde harcanabilir kaynaklar olarak görmektedir. Öte yandan, vakıf harcamalarına ilişkin 
düzenleyici işlemler vakıf yöneticilerini sadece belge düzeni yönünden kısıtlamakta, harcamaların 
içeriği açısından herhangi bir kısıtlayıcı ölçüt bulunmamaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gelirleri 
hukuki bakımdan benzer statüde bulunan ve soy esasına göre yönetilen diğer mülhak vakıfların 
gelirlerinden farklı olup, kamu hizmeti gören Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet ve faaliyetleriyle 
alakalı işlerden sağlanan gelirlerdir. Bu nedenle söz konusu gelirlerin sarfında soy esasına göre 
yönetilen diğer vakıflardan farklı bir anlayışın yerleştirilmesi gerektiği açıktır. 

Öneri - 14 : Vakıf harcamalarının ağırlıklı olarak eski vakıf eserlerinin ihyası, fakir hastalar 
için sağlık tesisleri, huzurevleri, aşevleri inşası ve işletilmesi amaçlarına yöneltilmesi, öte yandan 
bu Raporda dile getirilen önerilerin gereğinin yapılarak, harcamaların içeriğine yönelik tereddüde 
düşülen hususlarda bundan sonraki işlemlere referans kaynağı olması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 15: Vakıf yöneticilerinin vakıf imkanlarıyla yurtiçi ve yurtdışı seyahat 
bağımlısı durumuna geldikleri, devlet katından gelen ve bu amaca hizmet edebileceğini 
düşündükleri her talebi derhal uygulamaya koydukları, bu vesileyle kendilerine yeni seyahat 
imkanları yarattıkları, görülmektedir. 

Öneri- 15: Vakfın temsilini gerektiren etkinliklere mütevelli heyetinin tüm üyelerinin ve çok 
sayıda vakıf görevlisi ile davetlinin götürülmesi uygulamasından vazgeçilmesi, zorunlu durumlarda 
vakfı temsil görevinin bir kişiyle sınırlandırılması, teknik bilgiyi gerektiren konularda ise sadece 
konunun uzmanı olan asgari sayıda teknik elemanın görevlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 16 : Vakfın Ankara'da ve taşrada çok sayıda misafirhanesi bulunmakta, 
ancak bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurullarınca 
denetlenmemektedir. Keza, vakıf genel merkezinin bitişiğindeki araç otoparkının ihale işlemleri de 
denetime konu edilmemektedir. Bu durum söz konusu faaliyetlerin suiistimaline zemin hazırlayıcı 
niteliktedir. 

Öneri - 16 : Vakfa ait tüm misafirhanelerin hesap iş ve işlemleri ile genel merkez bitişiğinde 
ihale edilmek suretiyle işletilen araç otoparkının hizmete sunulduğu tarihten itibaren tüm ihale 
işlemlerinin ilgili mevzuata ve bütçe kanunlarındaki yetkilerine dayanılarak anılan birimlerin 
denetim elemanlarınca yaptırılması, usulsüzlük veya yolsuzluk belirlenmesi halinde sorumluları 
hakkında yasal işlem tesisi sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 17 : Denetime tabi dönemde, vakfa ait yardım ve tahsilat makbuzlarına 
ilişkin denetimlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Diyanet işleri Başkanlığı Teftiş Kurullarınca 
yaptırılmadığı anlaşılmıştır. Konu bu yönüyle suiistimale açık bir durumdadır. 
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Öneri - 17 : Vakfın muhasebe müdürlüğü ile şubelerindeki tüm tahsilat makbuzları ile bağış 
ve yardım makbuzlarının tahsilat denetimlerinin ilgili mevzuata ve bütçe kanunlarındaki 
yetkilerine dayanılarak anılan birimlerin denetim elemanlarınca yaptırılması, usulsüzlük veya 
yolsuzluk belirlenmesi halinde sorumluları hakkında yasal işlem tesisi, sağlanmalıdır. 

Vakıf genel merkezi inşaat işleri ve hakediş ödemelerine ilişkin değerlendirme ve öneriler 
bölümünde, 

Değerlendirme - 18 : İşi geciktiren bazı yüklenicilerden vakıfça çeşitli gerekçeler öne 
sürülmek suretiyle gecikme cezası tahakkuk ve tahsil edilmediği, bazı yüklenicilere fazla ödemeler 
yapıldığı, bazı hakediş bedellerine KDV eklenmemesi gereken durumlarda bu hususa dikkat 
edilmeyerek vakıf zararına sebebiyet verildiği, ihale komisyonlarınca bazı ihalelerin uygun bedel 
takdirinde isabetsiz davranıldığı belirlenmiştir. 

Öneri - 18 : Tahakkuk ve tahsil edilmeyen gecikme zamlarının ve yapılan \ fazla ödemelerin 
yasal faizleri ile birlikte yüklenicilerden geri alınması, bu mümkün olmadığı takdirde Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce vakfın zararına sebebiyet verenlerden tazmini, aksine hareket edilmesi 
halinde vakıf idarecileri hakkında Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar 
Hakkındaki Tüzüğün 23.maddesi hükümlerinin uygulanması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 19 : Taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirmeyen 
yüklenicinin sözleşmesi feshedilmeyerek, karşılıklı anlaşmak suretiyle işin tasfiyesi yoluna 
gidilmektedir. 

Öneri - 19 : Raporun ilgili maddesinde belirtilen işin süresinde bitirilememesi , nedeniyle 
alınması gereken 5.250.000.000.- TL nın ilgili firmadan tahsili, bu mümkün olmadığı takdirde 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yanlış işleme sebebiyet verenlerden tazmini, aksine hareket edilmesi 
halinde vakıf idarecileri hakkında Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar 
Hakkında Tüzüğün 23 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması sağlanmalıdır. 

Vakfın hac ve umre organizasyonundaki görevlerine ilişkin değerlendirme ve öneriler 
bölümünde, 

Değerlendirme - 27 : Hac ve Umre ile ilgili mal ve hizmet alımlarında uygulanacak bir ihale 
ve Satın alma Talimatı veya Yönetmeliği bulunmamaktadır. Uygulamada, Hac İşleri Yüksek Kurulu 
bazı mal ve hizmetlerin alımı işini vakfa bırakmaktadır. Bu hallerde vakıf kendi ihale ve satın alma 
talimatını kullanmakta ve alımları kendi talimat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. 
Yetkinin vakfa bırakılmadığı ve kurul kararları ile mal ve hizmetlerin alındığı hallerde ise herhangi 
bir kural uygulanmamakta, istenen mal ve hizmet istenilen yerden, istenilen fiyata alınmakta ve 
faturası üzerinden de ödemesi yapılmaktadır. Her yönüyle suiistimale açık olan bu sistemin derhal 
değiştirilmesi gerekmektedir . 

Öneri - 27: Hac ve umre ile ilgili olarak Hac ve Umre ihale ve Satın alma Yönetmeliği ve 
ayrıca harcamalara ilişkin kamu harcama düzenine paralel bir Muhasebe ve Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği düzenlenmeli, söz konusu yönetmelikler yayımlanıncaya kadar geçecek zaman 
içinde yapılacak tüm mal ve hizmet alımlarının Türkiye Diyanet Vakfı İhale ve Satın alma 
Talimatı'na göre yapılması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 28 : Hacı adaylarından hac malzemeleri için alınan 135.- USD.nın yaklaşık 
yarısı ve çeşitli masraflar karşılığı olarak alınan 60 USD nın 50 USD lık bölümü fazladan 
alınmaktadır. 
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Öneri - 28 : Bundan sonraki yıllarda ya hacılara verilen malzemelerin kalitesinin 
yükseltilmesi yada gerçek masraf karşılığının alınması ile çeşitli masraflar karşılığı olarak 10 USD 
dan fazla para alınmaması, sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 29 : Hac ile ilgili hizmetlerde görevlendirilen Diyanet işleri Başkanlığı, 
diğer kurum ve kuruluşlar ile vakıf personeline belli bir sınıra tabi olmadan Hac İşleri Yüksek 
Kurulu kararları ile yolluk, fazla mesai ve yemek bedelleri ödenmekte, öte yandan Hac ile ilgili 
doğrudan veya dolaylı görev alan yerli ve yabancı personele müstahak oldukları ücretler dışında 
çeşitli ödemeler yapılmaktadır . 

Öneri - 29 : Söz konusu personele yukarıda belirtilen hizmetler karşılığında kamuda ödenen 
bedellerle paralellik içinde ödeme yapılması için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı, diğer 
taraftan Hac ile ilgili doğrudan veya dolaylı görev alan yerli ve yabancı personele müstahak 
oldukları ücretler dışında her ne ad altında olursa olsun ek ücret ödenmemelidir. 

Değerlendirme - 30 : Hac İşleri Yüksek Kurulu Kararlarıyla vergiler sigorta primleri ve trafik 
cezaları gibi bazı giderlerin hac hesabından ödendiği, Mekke ve Medine'de kiralanan ev ve 
otobüslerle ilgili kira sözleşmelerinin sadece Arapça olarak düzenlendiği, Mekke ve Medine'de 
kiralanan evlere yapılacak peşin ödeme miktarının sabit hale getirilmediği, merkez ve illerin hacla 
ilgili olarak yaptıklarını belirttikleri giderlere ilişkin belgeler arasında hacla ilgili olmayan birçok 
gider belgesinin bulunduğu, Hac ile ilgisi olmayan büro tefriş giderleri (özellikle yetkili durumda 
olan kişilerin bürolarının) olarak hac hesabından ödenme yapıldığı, yine bu hesaptan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hac Dairesi Başkanlığının temsil ve ağırlama giderlerinin karşılandığı belirlenmiştir. 

Öneri - 30 : Hac hesabından; vergi, sigorta primleri ve trafik cezaları gibi ödemelerin 
yapılmaması, merkez ve illerin sadece hacla ilgili giderlerinin karşılanması, Hac ile ilgisi olmayan 
büro tefriş giderlerinin yapılmaması, temsil ve ağırlama giderlerinin karşılanmaması, Mekke ve 
Medine'de kiralanan ev ve otobüslerle ilgili kira sözleşmelerinin Türkçe ve Arapça düzenlenmesi, 
Mekke ve Medine'de kiralanan evlere yapılacak peşin ödeme miktarının sabit hale getirilmesi, 
sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 31 : Yurtdışındaki bazı Din Hizmetleri Müşavirliklerinin vakfa borçlarının 
bulunduğu tespit edilmiştir. Diyanet işleri Başkanlığınca düzenlenen hac organizasyonuna ilgili 
ülkelerden katılan hacı adaylarından alınan paralar zamanında vakıf hesaplarına aktanlmamaktadır 

Öneri - 31 : Bu müşavirliklerin önceki yıllara ait hac borçlarının tamamını, izleyen hac 
organizasyon başlamadan önce vakfa ödememeleri halinde, söz konusu hizmetten yararlanmalarına 
izin verilmemelidir. 

Değerlendirme - 32 : Hac malzemelerinin ihale veya satın alınmasına ilişkin olarak herhangi 
bir mevzuat bulunmaması nedeniyle çeşitli uygulama farklılıklarına sebebiyet verildiği, bu 
malzemelerle ilgili olarak kalitenin değişmediği yıllarda fahiş fiyat artışlarının ihale sonucunda 
ortaya çıkması durumunda bunun nedeni belirlenmeden ihale yapıldığı, talep edilen hac 
malzemeleriyle ihale sonunda alınan hac malzemeleri arasında kalite farklılıkları oluştuğu, 
malzemelere ilişkin ihalelerin hemen hemen her yıl aynı firmalarda kaldığı, ilk ihaleye göre yeniden 
aynı malzemede alınmasına gerek duyulan hallerde ilave malzemelerin ihale bedeli üzerinden 
alınmadığı, belirlenmiştir. 
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Öneri - 32 : Hac malzemelerinin Türkiye Diyanet Vakfı İhale ve Satın alma Talimatına göre 
ihale edilmesi ve ihalelerinin rekabet ortamı içinde yapılması, kalitenin değişmediği yıllarda fahiş 
fiyat artışlarının ihale sonucunda ortaya çıkması durumunda bunun nedeni belirlenmeden ihalenin 
yapılmaması, her yıl alınan malzemenin istenilen niteliklerde olup olmadığının anlaşılabilmesi için 
resmi laboratuarlara test ettirilerek sonucuna göre ya malın tamamının reddedilmesi yada fark 
oranında nefaset kesintisi yapılması, ihalelerde tam rekabetin sağlanarak firmaların kendi aralarında 
anlaşmalarının engellenmesi, ilk ihaleye göre yeniden aynı malzemede alınmasına gerek duyulan 
hallerde ilave malzemelerin ihale bedeli üzerinden alınması ya da bunun sağlanamadığı hallerde 
yeniden ihale açılarak alımının yapılması, sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 33 : Her yıl hacla ilgili tüm gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı analizlerinin 
yapılmadığı ve bir sonraki hac dönemiyle ilgili karar alacak olan Hac Komisyonu ile Hac İşleri 
Yüksek Kurulu'nun değerlendirmelerine sunulmadığı anlaşılmıştır. 

Öneri - 33 : Her yıl hacla ilgili tüm gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı analizlerinin yapılarak, 
bu analiz sonuçlarının bir sonraki hac organizasyonuyla ilgili karar alacak Hac Komisyonu ile Hac 
İşleri Yüksek Kurulu'nun değerlendirmelerine sunulması sağlanmalıdır. 

Değerlendirme - 34 ; Hac ve Umre Organizasyonundan yıllık olarak yaklaşık 15.000.000 
USD civarında bir gelir elde edilmektedir. Vakıf yöneticileri bu muazzam ve sürekli kaynağı çoğu 
vakıf amaçlarıyla doğrudan irtibatlandırılamayacak işlere harcamak suretiyle israf etmekte, hac ve 
umre hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik herhangi bir çaba göstermemektedirler. Bu 
organizasyonun iş ve işlemlerine ilişkin olarak Raporun ilgili maddelerinde belirtilen yersiz işlem 
ve harcamaların denetimi konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından gereken hassasiyet de gösterilmemektedir. Bu nedenle hac ve umre hizmetleriyle alakalı 
olmayan işlere bu hesaptan para harcanmakta, diğer taraftan görevlendirilen elemanlara ödenecek 
ücretlerin takdirinde sübjektif kararlara imkan tanınmaktadır. 

Suudi Arabistan'daki mali sistemin disipline edilmemiş belge düzenine dayanması nedeniyle, 
vakıf görevlilerince yapılan harcamalar dönem sonunda denetimi hemen hemen imkansız bir 
yoğunlukta ve içerikte gerçekleşmektedir. Çoğu belgelerin Arapça düzenlenmesi sebebiyle, bunlar 
üzerinde sağlıklı bir denetim yapılması da güçleşmektedir. 

Vakıf yöneticilerinin yukarıda belirilen sakıncaları kaldırmaya yönelik kararlı ve tutarlı bir 
icraatı yoktur. Keza, aynı kişiler bu organizasyondan elde edilen gelirlerin harcanmasında da 
basiretli bir yönetici gibi davranmamaktadırlar. Uygulama yaygın olduğundan ayrıca örnek 
verilmemiştir. 

Öneri - 34 : Hac ve Umre Organizasyonu hesaplarının sevk ve yönetiminin bu iş için 
kurulacak ayrı bir döner serrnaye saymanlığına verilmesi ve gelirlerinin söz konusu organizasyonun 
geliştirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı için harcanması veya bu gelirin Diyanet İşleri 
Başkanlığı hizmetlerinde kullanılması kaydıyla genel bütçe içerisinde formüle edilmesi 
sağlanmalıdır. 

Vakfın bağlı kuruluş, işletme, iştirak ve şirketlerine ilişkin değerlendirme ve öneriler 
bölümünde; 

Değerlendirme - 41 : Vakıf yöneticileri tarafından vakıf gelirlerinin arttırılması gerekçesi 
altında, vakıf kaynaklan kullanılarak işletmeler ve şirketler kurulmakta veya kimi kuruluşlara 
iştirak olunmak suretiyle ortaklık ilişkisi tesis edilmektedir. Bunun gerçek nedeni, harcama disiplini 
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açısından vakfa göre daha avantajlı bulunan şirketlere vakıf bütçesinden kaynak aktarılarak, bu 
suretle şirketlerde biriken vakıf paralarının denetimden uzak bir biçimde harcanabilmesidir. Öte 
yandan, vakıf yöneticileri şirketlerinin yönetim organlarında görev alarak bu şirketlerden ek gelir 
de temin etmektedirler. 

Söz konusu kuruluşlara faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren vakıf genel merkezi 
bütçesinden USD bazında çeşitli adlar altında ( öz sermaye, yardım, bağış, ayni sermaye vb.) 
transfer edilen kaynaklar ile yine USD bazında bu kuruluşlardan çeşitli adlar altında alman (bağış, 
yardım vb.) miktarlar, vakıfça paranın TL cinsinden aktarıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'nın USD efektif alış kuru üzerinden hesaplanarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Çizelge-21: Vakıf işletme, iştirak ve şirketlerinin vakıf tüzel kişiliğiyle 
KURULUŞUN ADI 

Vakıf Yayınlan İşletmesi 
Yayın Mat. ve Tic. işletmesi 
DtVANTAŞ 
GÎNTAŞ 
KOMAŞ 
KOMAŞ Sigortacılık Ltd Şti 
TEMSAŞ 
VAKIF Fuarcılık Ltd. Şti. 
VETAŞ 
thlas Finans A.Ş. 
İhlas Sigorta A.Ş. 
Kuveyt - Türk Evkaf Finans 
İstanbul SEK Süt A.Ş. 
Kastamonu SAF Süt A.Ş. 
GIMAT 
TGPİLAM 

VAKIFÇA PARANIN 
VERİLDİĞİ DÖNEM 
06.06.1988-08.01.1993 
25.11.1987-16.03.1996 
01.02.1993-28.02.1994 
21.03.1983-10.06.1993 
26.02.1990-12.07.1996 
22.12.1995 
05.10.1989-30.05.1996 
15.10.1996 
08.04.1996-29.08.1996 
10.10.1995 
10.10.1995 
30.11.1988-15.11.1996 
21.06.1996 
30.06.1996 
21.06.1996 

VAKIFÇA 
VERİLEN (USD) 
2.229.056 
2.037.897 
1.488.364 
3.751.881 
10.179.303 
3.946 
1.321.344 
42.747 
355.283 
2.010.374 
402.075 
309.210 
62.036 
76.894 
186.108 
24.456.518 

mali ilişkileri. 
VAKIFÇA 
ALINAN (USD) 
710.354 
1.708.456 
111.623 
842.758 
2.061.029 

21.963 

46.619 
23.255 
96.515 

5.622.572 

Yukarıdaki çizelgeye göre Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi olarak vakfa ait işletme, şirket 
ve iştiraklere 01.01.1987 - 31.12.1996 tarihleri arasında 642.089.734.885.- TL karşılığı 24.456.518 
USD tutarında kaynak aktarılmış olmasına karşın, aynı kuruluşlardan belirtilen dönemde 
262.710.044.864.- TL karşılığı 5.622.572 USD tutarında gelir elde edilmiştir (bu çizelgede yer 
verilmeyen Özel Eğitim ve Öğretim İşletmesi tüm hak ve alacaklarıyla VETAŞ' a devredildiğinden 
bu şirket hesaplarına dahil edilmiş, 29 Mayıs Tıp Merkezi İşletmesi ise denetime tabi dönemde 
faaliyetine başlamadığından değerlendirmeye alınmamıştır). Buna göre vakıf tüzel kişiliğinin gelir 
temin etmek amacıyla kurmuş olduğu işletme ve şirketler ile hisse sahibi olduğu iştiraklerden 
önemli bir geliri bulunmadığı gibi, Amerikan Doları bazında 18.833.946 USD' lık bir kaybı da söz 
konusu olmuştur. 

Konuya, 31.12.1996 tarihi itibariyle işletmelerin ve şirketlerin varlıkları açısından 
bakıldığında; işletme ve şirketlerin kasa, banka, menkul kıymetler, maddi duran varlıklar 
(gayrimenkuller) ve alacaktan toplamı 7.497.836 USD' na baliğ olmaktadır. İştiraklerden sağlanan 
toplam 166.389.- USD tutarındaki gelir düşüldüğünde 5.622.572 - 166.389 = 5.456.183.- USD 
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tutarında işletme ve şirketlerin vakfa katkıda bulunduğu görülmektedir. İşletme ve şirketlerden 
sağlanan 5.456.183.- USD' lık gelire bunların 31.12.1996 itibariyle varlıkları toplamı olan 
7.497.836USD eklendiğinde 5.456.183 + 7.497.836 = 12.954.019 USD elde edilmektedir. 

Vakfa ait işletme ve şirketlerin 31.12.1996 tarihi itibariyle (Kasa, banka, menkul kıymetler, 
maddi duran varlıklar ve alacaklardan oluşan) varlıkları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Çizelge- 22: Vakıf işletme ve şirketlerinin kasa, banka, menkul kıymetler, maddi duran 
varlıklar ve alacakları. 

S.NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

KURULUŞUN ADI 
KOMAŞ 
GINTAŞ 
TEMSAŞ 
DIVANTAŞ 
VETAŞ 
KOMAŞ Sigortacılık Ltd. Şti. 
VAKIF Fuarcılık Ltd. Şti. 
Yayın ve Matbaacılık işletmesi 
Vakıf Yayınlan İşletmesi 
GENEL TOPLAM 

TOPLAM (TL) 
376.864.135.041.-

72.675.365.637.-
61.404.902.000.-
83.179.000.000.-
31.348.815.226.-

652.586.654.-
12.184.785.000.-

159.178.626.000.-
8.566.904.372.-

806.055.119.930.-

TOPLAM (USD) 
3.505.549 

676.019 
571.181 
773.722 
291.602 

6.070 
113.342 

1.480.662 
79.689 

7.497.836 

Tüm bu veriler bir arada değerlendirildiğinde; vakıf genel merkezi bütçesinden işletme ve 
şirketlere (iştirakler hariç ) yapılan yardım tutarı 21.548.751 USD olmasına karşın, bu kuruluşların 
menkul ve gayrimenkul tüm varlıkları ile vakfa yapmış oldukları nakdi ödemeler toplamı ancak 
12.954.019 USD düzeyinde kalmaktadır. Bu hesaba göre 21.548.751 - 12.954.019 = 8.594.732 
USD tutarındaki vakıf parası heba edilmiştir. 

Öneri - 41:Türkiye Diyanet Vakfı kuruluş dönemindeki amaçlarından uzaklaştırılarak, dini ve 
hayri hizmetler yapan bir kurum olmak yerine ticari bir müessese olma sürecine girmiştir. Vakfa ait 
işletmelerin çoğu, şirket ve iştiraklerin ise tamamı verimsiz hale gelmiştir. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin devlet bütçesi üzerindeki etkilerinin aynısı Diyanet Vakfı iktisadi Teşebbüsleri 
(DİVİT) olarak tanımlanabilecek bu kuruluşlar tarafından vakıf bütçesi üzerinde yapılır hale 
gelmiştir. Vakıf bütçesi üzerindeki bu gereksiz yüklerin kaldırılarak, vakfın hem mali külfetten 
kurtarılması hem de kuruluş dönemindeki hizmet felsefesine döndürülmesi, sağlanmalıdır. 

Vakıf gavrimenkullerine ilişkin değerlendirme ve öneriler bölümünde. 
Değerlendirme - 42 : Vakıf yönetimlerince, ihtiyaç bulunduğundan bahisle vakfa çok sayıda 

ihtiyaç harici taşınmaz mal satın alınmış ve bunlar için vakıf bütçesinden astronomik miktarlarda 
harcama yapılmıştır. Buna ilişkin örneklere Raporda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Öneri - 42 : Vakıf yönetimleri tarafından 1987 yılından itibaren satın alınmak suretiyle 
edinilen taşınmaz mallardan Raporda belirtilenlerin 2443 sayılı Kanun'un 6ncı maddesi uyarınca 
incelenerek; taşınmazların satın alınmasına ilişkin mülk sahipleri ile dönemin vakıf yöneticileri 
arasındaki ilişki kurgularının aydınlatılması, satın almalara ilişkin yöntemler ve ödenen bedellerin 
uygun yöntemler veya rayiç bedeller olup olmadığının açıklığa kavuşturulması, vakıf 
mülkiyetindeki taşınmazların edinilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin tüm süreçlerin esaslı bir 
biçimde irdelenerek, usulsüzlük veya yolsuzluğu belirlenecek vakıf yöneticileri hakkında yasal 
işlem yapılması, sağlanmalıdır. 
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Değerlendirme - 43 : Vakıf yönetimlerince, kaydı hayat şartıyla vakfa alınan taşınmaz mal 
bağışları karşılığında bağışçılara aylık ücret ödenmesi de dahil olmak üzere çeşitli yardımlar 
yapılarak, işin bağış mantığından uzaklaştırıldığı anlaşılmıştır. 

Konuyla ilgili bu denetim raporunda verilen çarpıcı örnekler işin boyutlarını gözler önüne 
sermektedir. Vakfın aldığı bağışların bir kısmının esasen" kendisi yardıma muhtaç yardımsever 
kişiler" tarafından yapıldığı, bunların vakıf yöneticileri ile doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin 
bulunduğu kanaatine varılmıştır 

Öneri - 43 : Hali hazırda vakfa kaydı hayat koşuluyla bağışlanmış olan taşınmaz malların 
hiçbir şekilde geriye iade edilmemesi, bağışçılara hangi gerekçeyle olursa olsun vakıf 
kaynaklarından yardım yapılmaması, bunların sonucunda hukuki sorunlar doğması halinde bu 
sorunlardan kaynaklanacak vakıf zararlarının, zarara yol açan mütevelli heyeti kararında veya idari 
işlem belgelerinde imzası bulunanlardan tazmini sağlanmalıdır. 

Denildiği, 
Raporun Sonuç bölümünde ise. 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının 10.09.1997 gün ve 232 

sayılı emri doğrultusunda yapılan bu inceleme ve denetlemede; vakfın şube, işletme, şirket ve 
iştiraklerine ilişkin iş, işlem ve hesaplarının denetimi görev emri kapsamı dışında kaldığından 
Rapora dahil edilmediğinin, 

Vakfın bağlı kuruluşu İslam Araştırmaları Merkezi'nin (ISAM) İstanbul'da olması nedeniyle 
bu kuruluşun iş, işlem ve hesaplarının denetiminin ise, 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu 
Kurulması Hakkındaki Kanun' un 6 ncı maddesi uyarınca Başbakanlıkça gereğinin yapılmasının 
uygun görüldüğünün, 

Kurulca, 1987 yılında yapılan denetim sonucunda düzenlenen 1998 / 4 sayılı Denetim Raporu 
üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir "İnceleme Komisyonu" oluşturularak, raporda yer 
verilen hususların gereğinin ifası yerine, söz konusu Raporun içeriğinin tartışmaya açıldığını ve 
bazı hususların bu İnceleme Komisyonu tarafından yerinde bulunmadığından bahisle 
uygulanmadığının belirlendiğinin, 

Düzenlenen bu Raporun da aynı akıbete uğratılmaması açısından, Raporda; incelenmesi, 
teftişi, tahkiki veya dava açılması istenilen konuların 2443 Sayılı Kanun' un 6 ncı maddesinde 
öngörülen süre içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlık Makamı'nca yetkili mercilere intikal 
ettirilerek, sonuçtan Başbakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına bilgi verilmesi gerektiğinin, 

Belirtildiği, 
2- Üniversite Vakıflarının Durumu, İşleyişi, Sorunları ve Çözüm Önerileri ile ilgili olarak 

Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 03.05.1996 tarih ve 1996/4 sayılı İnceleme ve 
Araştırma Raporunda, çeşitli üniversiteler bünyesinde kurulu 32 vakıfta inceleme yapıldığı 
belirtilmiş, söz konusu raporun sonuç ve öneriler bölümünde; 

"..Yapılan inceleme ve araştırma sonunda, üniversiteler bünyesindeki vakıfların üniversitelere 
bir rahatlık, esneklik, bir bakıma nispeten mali özerklik getirdiği söylenebilir. Üniversite vakıfları 
iyi değerlendirildiği, iyi yönetildiği ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce iyi denetlendiği takdirde 
üniversiteler açısından son derece faydalı olacağı kanısına varılmıştır. 

Aşağıda belirlenen hususlar dikkate alındığında üniversite vakıfları daha kontrollü olacağı gibi 
üniversiteye ve dolayısıyla ülkeye daha yararlı olacaktır. 
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1. Bazı üniversitelerde kurulan vakıfların rektörün bilgisi dışında kurulduğu tespit edilmiş olup 
bundan böyle üniversite bünyesinde kurulacak vakıflar rektörün izni alınarak, merkezde rektör ya 
da rektör yardımcılarından birini, (özellikle mali işlerden sorumlu olanı) fakültelerde ise dekanın 
başkanlığında kurulmasında fayda mülahaza edilmektedir. 

2. Vakıf yöneticiliği öğretim üyeleri arasında değişimli olmalıdır. 
3. Yükseköğretim Kurulu ile üniversite vakıfları arasında sürtüşmelerin önlenmesi için Yüksek 

Öğretim Kurulu Yasasının 36 ncı ve 38 inci maddeleri yoruma meydan vermeyecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 

4. Üniversiteler bünyesinde vakıf kurulduğunda YÖK'e bildirilmesi usul ittihaz edilmelidir. Bu 
takdirde YÖK tarafından 36 ve 38 inci maddelerin uygulanırlığı daha gerçekçi olabilecektir. 

5. Amacı doğrultusunda faaliyet göstermeyen vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
izlenerek, gerektiğinde fesih işlemlerinin yapılmasına teşebbüs edilmelidir. 

6. Söylentilere neden olan vakıfların bağış ve özellikle şartlı bağış gelirleri ve vakıf giderlerinin 
vakıf senedine uygunluğu Vakıflar Genel Müdürlüğünce daha yakından izlenmelidir. 

7. Vakıfların kurulması sırasında vakıf senedinin vakıf ve üniversite yapısına uygunluğu iyi 
tespit edilmeli ve bilahare yapılacak değişikliklerde bu amaç doğrultusunda olmalıdır. 

8. Vakıflarca kurulan ve işletilen, şirket ve işletmelerin gelir- giderleri, vakfa olan katkıları 
amaç doğrultusunda yararlılığı araştırılmalıdır. 

9. Üniversite vakıflarında, üniversiteye ve eğitime yarar sağlayacak tesislerinde yap- işlet 
devret modeli, üniversite malı olmak kaydıyla teşvik edilmelidir. 

10. Vakıf senedinde huzur hakkı olmadığı halde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Trakya 
Üniversitesi Vakıflarında yöneticilere ödenen huzur haklarının geri alınması için yasal işlem 
yapılmalıdır. 

11. 31.12.1994 tarihli mali tablolarında vergi muafiyeti şartlarına uymadığı anlaşılan Uludağ 
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı hakkında 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, Tüzüğün 37 nci 
maddesine göre işlem yapılması sağlanmalıdır. 

12. Türkiye Kardiyoloji Vakfı oluşumuna kadarki vakıf senetlerindeki değişikliklere 
müsamaha gösteren ve temyiz hakkı kullanmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ilgilileri hakkında 
Başbakanlıkça inceleme ve gerekirse soruşturma yapılmalıdır. 

13. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yardım amacı ile 1980 tarihinde kurulan 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Araştırma Yardım Vakfı bilahare senet değişiklikleri 
yapılarak isim değişiklikleri yapılmış ve son olarak Türk Kardiyoloji Vakfı adını alarak da amacı 
dışına çıkarıldığı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile tamamen ilişiğinin kesildiği ve kendi başına bir vakıf 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Vakıf senedinde yapılan 5 değişikliğin her ne kadar yargı kararından geçip kesinleşmişse de bu 
durumun Medeni Kanunun 903 sayılı Kanunla değişik 79 ve 80 inci maddelerine uymadığı, 
yönetim organları hatta kurucusu değiştirilen, amacı üniversiteye yardım olduğu için 1986 tarihinde 
vergi muafiyeti alan, Hükümetimiz ile Fransa Hükümeti arasında imzalanan mali protokol sonucu 
Hazine garantili 100.000.000 FF kredi temin edildikten sonra üniversiteyle ilişiği kesilen Vakfın 
yöneticileri hakkında halen İstanbul 6 ncı ve 3 üncü Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılama 
yapıldığı, yargılamanın İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Araştırma ve Yardım Vakfı ile 
bağlantılı olduğu yargılamanın halen devam ettiği, 
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Vakıf İşletmesi Florance Nightingale Hastanesinin yeri konusunda, İstanbul Üniversitesi ile 
Sağlık Bakanlığı arasında mülkiyet ve intifalara ilişkin sorun olduğu, Sağlık Bakanlığının 
Üniversiteye tahsis ettiği yerin Üniversite tarafından Bakanlığın rızası alınmadan kardiyoloji 
vakfına devredildiği anlaşılmıştır. 

Söz konusu vakfa ait senet değişiklikleri her ne kadar yargı kararından geçip kesinleşmiş ise 
de, iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğünün İade- i Muhakeme süresi de dikkate alınarak dava 
açması, Sağlık Bakanlığınca intifa hakkı Üniversiteye verilen, Üniversite tarafından da Türk 
Kardiyoloji Vakfına verildiği anlaşılan Florance Nightingale Hastanesi yeri Bakanlıkça gözden 
geçirilmelidir. 

14. Tüm vakıfları denetlemekte görevli ve sorumlu olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye 
genelindeki 3400 vakfı ve bunların şubelerini mevcut yapısı ile yürütebilecek yeterlikte olmadığı 
bir gerçektir. Bu nedenle adı geçen Genel Müdürlüğün yeniden yapılanması üzerinde önemle 
durulmalıdır. 

15. Bazı vakıfların öğrencilerden ve üniversite hastanelerine gelen hastalardan çeşitli şekillerde 
yardım aldıkları izlenmiştir. 

Öğrencilerden ve hastalardan mecbur bırakılarak bağış alınmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. 
16. Üniversitelerde görevli personelin, vakıflarda veya bunlara bağlı işletmelerde fiilen 

çalışmaları kanunen mümkün olmadığından, bunların vakıf ve işletmelerine ait iş yerlerinde 
istihdam edilmemesine gereken özen gösterilmelidir..." 

Denildiği, 
5.2- BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULUNA AİT RAPORLAR 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından 15.04.2004 tarih ve 17 sayılı yazı ile inceleme, 

araştırma soruşturma raporları istenilmiş, 26.04.2004 tarih ve 090/0704 sayılı gönderilen cevabi 
yazı ekinde yer alan raporda özetle aşağıda tespitlerde bulunulmuştur. (Ek: 9a/, 9/b) 

1- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Sümer Holding A.Ş' nce kamu kurum ve 
kuruluşlarından, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 71. maddesine göre ihalesiz olarak alınan işlerin bir kısmının herhangi bir 
üretim tesisi bulunmayan % 40 hissesi Sümer Holding A.Ş' ne % 60 hissesi Sümer Holding 
Çalışanları Vakfına ait Sümer Tekstil A.Ş' ne (SÜTİ A.Ş) verilmesi ve bu şirketin de aldığı işleri 
belli firmalara yaptırması " hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 03.12.2001 tarih ve 
25/01- 16 sayılı Soruşturma Raporunda; 

"Sümer Holding A.Ş. nin 1.1.1996 - 31.5.2001 tarihleri arasında, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 71. maddesine göre, ihalesiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, özellikle Milli 
Savunma Bakanlığından (Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç malzemeleri olan bot, askeri elbise, 
mühimmat yeleği v.s.), Emniyet Genel Müdürlüğünden (polis elbisesi ve ayakkabısı v.s.) Holding 
bünyesinde (bağlı ortaklıklarında, işletmelerinde) üretilmek üzere alınan ve yapılan sözleşme ve 
protokollerde de bu şekilde hükümler bulunan (bir kısmının da iştiraklerde üretiminin mümkün 
olacağı kabul edilmiştir) işlerin, bir kısmının 2886 sayılı yasanın 71 inci maddesine aykırı olarak 
SÜTİ' ye verilerek yaptırıldığı anlaşılmıştır. " denildiği, 

2- Yukarıdaki maddede tespiti yapılan durum üzerine görevlendirilen Sümer Holding A.Ş 
Başmüfettişlerine teknik rapor tanzim ettirilmiş, tanzim olunan teknik raporda; 
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- Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınan siparişlerden SUTİ kanalıyla yaptırılan işlerin 
tümünün Holding' in Organizasyon yapısında bulunan uzman birimler ve İşletmeler aracılığıyla 
üretilmesi veva doğrudan, aracısız, ilk elden daha geniş kapsamlı ihalelerle, daha uygun fiyatlarla 
ürettirilmesi va da satın alınması mümkündür. Holding Genel Müdürlüğünde bu işleri yapabilecek 
ve organize edebilecek birimler mevcuttur. Bu birimler: 

- Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Sanayi 
Müdürlükleri (Tekstil ve Deri Kimya) 

- İstanbul'da Pazarlama İşletmesi (PAİ): Bu işletmenin Pazarlama (Mağazalarda satılan 
İşletmelerde üretilen ürünler ile Dışarıdan Satın alınan Proje Mallarının Seçimi, Alımı ve 
Satılması) ve Satınalma (Holding İşletmelerinin ihtiyaç duyduğu ve mahallinden uygun şartlarla 
temin edilemeyen iç ve dış alıma konu her türlü emtia ve malzemenin satın alınması) Müdürlükleri 
bu konularda çok geniş repertuara ve uzman kadrolara sahiptir. 

- Üretici işletmelerin ticari ve teknik birimlerin faaliyet alanları bu konuları kapsamaktadır. 
- SÜTİ' nin iş yaptırdığı fasoncu firmalara zaman zaman Manisa Mens. A.Ş. ve Kayseri 

tarafından iş verilmiştir. Bu durum SÜTİ' nin aracılığına gerek olmadığını kanıtlamaktadır. 
- Bu firmalardan birinin Kayseri işletmesine iş yapmak üzere Kayseri işletmesi içerisinde 

tahsis edilen yerde faaliyet gösteren fasoncu firmalardan biri olduğu bilinmektedir. 
- SUTİ' ve verilen işlerin önemli bir kısmı bilahare SUTi A.Ş. 'nce. ihaleye iştirak eden. 

ancak yüksek fiyat vermiş olmaları nedeniyle tercih edilmeyen diğer katılımcı firmalara 
yaptırılmıştır. 

sonuçlarına ulaşıldığı, 
3- SUTİ kanalıyla temin edilen ürünlerin Çanakkale İşletmesinde laminasyon işlemlerinin 

yapılmasının mümkün olduğu, yine SÜTİ kanalıyla satın alman 90.433 çift bot kılıfına ait dış 
kumaşın ve laminasyon işleminin Kayseri ve Çanakkale işletmelerinde yapılmasının kapasitelerine 
göre müsait olduğu, bu ürünün daha önce SÜTİ aracı edilmeden Holding işletmelerince, kısmi 
üretimi yapılmak suretiyle temin ve teslimatının gerçekleştirildiğinin belirlendiği, 

4- AKSANTAŞ' in Sümer Holding bünyesinde, ağır gramajh kumaşları üretmesi, hafif 
gramajh kumaşları Sümer Holding bünyesinde diğer işletmelere ürettirmesi gerekirken, hafif 
gramajh kumaşları ürettiği, 17.293.000 $ tutarında ağır gramajh kumaşı piyasadan temin ettiği, 
halbuki ağır gramajh kumaşları üretip, hafif gramajh kumaşları diğer işletmeleri ürettirmesi 
durumunda söz konusu paranın Holding bünyesinde kalacağının, saptandığı, 

5- Dönemin Sümer Holding A.Ş. Kayseri İşletme Müdürünün 21.11.2001 tarih 1246 sayılı 
yazısında; 1994, 1995 ve 1996 yıllarında Kayseri İşletmesinde üretimi mümkün olan, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün siparişi iş elbisesinin Genel Müdürlüğün yazılı talimatları gereğince 
SÜTİ' ye verildiğini, SÜTİ' nin ise, aldığı işleri 1995 ve 1996 yıllarında işletmeleri bünyesindeki 
konfeksiyon atölyesinde faaliyet gösteren fasoncu firmalara ucuz fiyatlara diktirdiğini, 1997 
yılından sonra tekrar bu işlerin kendilerine verildiğini, SÜTİ' nin zam talebi doğrultusunda % 20 
zamlı ödeme yapıldığını bildirdiği, 

6- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca, Sümer Holding A.Ş. ile ilgili olarak 
düzenlenen; 

- 1995 yılı raporunda, teknik imkansızlıklar, kapasite yetersizliği nedeniyle topluluğa dahil 
işletme ve bağlı şirketlerde gerçekleştirilme imkanı olmayan ve fason olarak piyasaya yaptırılması 
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gereken hizmetlerin, Holding iştiraki olan SÜTİ aracılığıyla yaptırılması uygulamalarına son 
verilerek, fasoncu firma seçimi ile fason işlerin doğrudan doğruya ilgili işletme ve bağlı şirketler 
tarafından yaptırılmasının istenildiği, 

- 1999 yılı raporunda, Sümer Holding A.Ş. nin kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı 
siparişlerin ihalesiz olarak SUTİ' ye verilmesinin bu şirkete kaynak aktarımı niteliğinde olduğu, bu 
uygulamanın durdurulması, ihalesiz sipariş verilmemesi, serbest rekabetin sağlanması, ihale 
yoluyla uygun fiyat ve şartların sağlanması koşuluyla siparişin verilmesinin temenni edildiğinin 
görüldüğü, 

7- Sümer Holding A.Ş' nce aracı katılmaksızın doğrudan üretici firmalara yaptırılması gereken 
işlerin herhangi bir üretim tesisi bulunmayan SÜTİ' ye verildiği ve anılan Şirketçe de bu işlerin 
genelde belli firmalara düşük ıskontolarla yaptınldığmın tespit olunduğu, oysa Teknik Rapor ile söz 
konusu işlerin tamamının aracı katılmaksızın Sümer Holding A.Ş.' nce üreticilere doğrudan 
yaptırılmasının mümkün olduğu ve bir kısım işlerin de aracı katılmaksızın doğrudan üreticilere 
yaptınldığmın tespit edildiği, bu nedenle, her işte SUTİ 'ce Sümer Holdingden alınan toplam ücret 
ile taşerona ödenen ücret arasındaki farkın. Sümer Holding A.Ş. nin her bir işteki zarannı 
oluşturduğu, çünkü, taşeron fiyatına Sümer Holding A.Ş. nin işleri doğrudan aynı taşerona 
yaptırması mümkün olduğundan, aradaki farkın Teknik Raporda da tespit edildiği üzere haksız yere 
SÜTİ A.Ş 'ye ödendiği, SÜTİ' den alınan bilgilere göre, daha önce düzenlenen raporda, bu şekilde 
SUTİ 'ye gereksiz yere ödenen komisyon tutarının 9.395.960 $ olduğu hesaplanmış ancak, SÜTİ 
Tasfiye Kurulunca aynı konuda söz konusu bilgilerin düzeltildiğine ilişkin yeni tablo sunulduğu, bu 
tablodaki veni düzeltilmiş bilgilere göre. SÜTİ' ve 1996 yılında 503 milvar TL r6.188.408 S 
ortalama döviz kurları esas alınarak hesaplanmıştır^ 1997 yılında 157 milyar TL (989.537 SV 1998 
yılında 720 milvar TL (2.673.995 SI 1999 yılında 614 milvar TL fl.441.537 Sİ 2000 yılında 1.356 
milyar TL (2.138.103 $̂  olmak üzere yaklaşık toplam 13.431.580 $ komisyon ödendiği (kaynak 
aktanldığı-). mevcut bilgilerin ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, daha önce Manisa 
Pamuklu Mensucat A. Ş. ne yaptırıldığı bildirilen işlerin, Manisa'daki fasonculara yaptınldığmın 
anlaşıldığı, diğer konularda ise rakamsal düzeltmelerin olduğunun görüldüğü, ancak, konunun 
esasında tespit edilen zararın Müfettişlikçe tespit edilen tutarın çok üzerinde olduğunun 
hesaplandığı, kesin rakamlann belirlenmesinin ancak, şirket nezdinde yapılacak birebir belge 
incelenmesi ile mümkün olacağının düşünüldüğü dolayısıyla, Tasfiye Kurulunca verilen bilgilere 
dayanılarak yeni bir çalışma yapılmasına gerek görülmediği, Sümer Holdingce SÜTİ' ye verilen 
işlerde, ihale yapılarak açıklık ve rekabetin sağlanması durumunda, söz konusu ürünlerin çok daha 
ucuz fiyatlara alınmasının mümkün ve Holding lehine önemli kazançlar sağlanmış olabileceğinin 
değerlendirildiği, bunun yanında bir kısım ürünlerin de kısmen veya tamamen Holding bünyesinde 
üretimi mümkün iken üretimi yapılmayarak, dışanya yaptınlmak suretiyle ayrıca Holdingin zarara 
uğratıldığı, bu tutarların yukarıda hesaplanan zarar tutanna ilave edilmesi durumunda oluşan zarar 
tutarının daha da büyüyeceğinin tahmin edilmekte olduğu, 

8- Sümer Tekstil A.Ş. nin (SÜTİ) 1996- 2001 yıllarında faaliyetleri sonucunda, sadece 1997 
yılında temettü dağıttığı, bu yılda Sümer Holding A. Ş. ne 1.770.510.000 TL temettü ödendiği, 
dolayısıyla. Sümer Tekstil A.S. ne yaptırılan işler sonucunda aktarılan kârların Sümer Holding A.Ş. 
ne temettü olarak da geri dönmediğinin anlaşıldığı, 

9- Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş' ince SÜTİ' ye ihale sonucunda verilen işlerden örnek 
olarak seçilen iki dosya ve ayrıca başka ihalelere ait SÜTİ' ye ait iki teklif mektubundaki yazılann 
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aynı elden yazıldığı intihası edinildiği, bu nedenle yaptırılan kriminal incelemede, iki ihale 
dosyasına ait teklif mektuplarındaki yazıların tamamının aynı elden çıktığının belirlendiği, SÜTİ 
A.Ş 'nin yapılan bu düzmece ihaleyi kazandığı, daha sonra aldığı işi bu ihaleye teklif veren bir 
kısım firmalara daha ucuz fiyata yaptırdığının belirlendiği, 

10- Müfettişlilikçe Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş' ince ihale ile SUTİ' ye verilen ihale 
dosyalarından örnek olarak seçilen, Jandarma Genel Komutanlığının 2000 yılı ihtiyacı olan 50.000 
adet artı % 30 fazlası olan 15.000 adet rüzgar ceketi siparişi ile ilgili işlemlerin incelenmesi 
sonucunda, 15.000 adet rüzgarlık ceket için ihtiyaç duyulan 45.000 metre kışlık kamuflaj parkalık 
kumaşın Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. tarafından 12.9.2000 tarih 2269 sayılı faks yazısı ile 
AKSANTAŞ 'tan istenildiği, Sümer Holding bağlı ortaklığı AKSANTAŞ' m 14.9.2000 tarih 2448 
sayılı yazısında, boş kapasite olmamasından dolayı istenilen kumaşın belirtilen tarihte 
verilmeyeceğinin bildirildiği, Manisa Pamuklu Mensucat AŞ. tarafından durumun Sümer Holding 
A.Ş. Genel Müdürlüğüne bildirildiği, Genel Müdürlükçe 25.9.2000 tarih 7739 sayılı yazı ile imalat 
için gerekli kumaşın piyasadan tedarikinin uygun görüldüğü. Manisa Pamuklu Mensucat AŞ. nce 
50.000 adet malzemeli, 15.000 adet malzemesiz rüzgar ceketi için 28.9.2000 tarihinde firmalardan 
teklif istenildiği, ancak bu teklif isteminden önce Manisa Pamuklu Mensucat AŞ Genel Müdürlüğü 
ile SUTÎ arasında akdedilen 18.8.2000 tarihli "Giyim Eşyası Dikim Şartnamesi/Mukavelesinde. 
50.000 adet Jandarma Rüzgar Ceketinin kumaş astar Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 'ye. diğer 
malzemeler SUTİ' ye ait olmak şartları dahilinde. 5.500.000.- TL/Ad. bedelle dikim işinin SUTİ 
AŞ.'ye yaptırılması ile ilgili hususlarda anlaşma yapıldığı, yine aynı şekilde 27.09.2000 tarihli 
benzer bir protokolde de 15.000 adet Jandarma Rüzgar Ceketinin kumaş, astar ve diğer 
malzemelerin SUTÎ tarafından temin edilmesi şartları dahilinde 14.742.300.- TL/Ad. bedelle SUTİ 
'ye yaptırılması ile ilgili anlaşma yapıldığı, bu protokollerden önce de 28.08.2000 tarihinde SUTİ 
ile fason giyim firma arasında 50.000 adet kamuflajlı Rüzgar Ceketinin 1 adedi 2.550.000.- TL'na 
yapılması hususunda anlaşma yapıldığı. Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. Genel Müdürlüğünce 
12.10.2000 tarihinde teklif mektuplarının açıldığı, SÜTİ' nin 50.000 adet rüzgar ceketi için 
malzemeli 5.500.000.- TL, 15.000 adet rüzgar ceketi için malzemesiz 14.742.000.- TL teklif 
verdiği, bu ihaleye teklif veren fasoncu giyim firmasının 50.000 adet Rüzgar Ceketini malzemeli 
6.100.000.- TL, 15.000 adet rüzgar ceketini malzemesiz 15.200.000.- TL' na yapmayı teklif ettiği, 
işin 12.10.2000 tarihinde en ucuz teklifi veren SÜTİ' ye teklif fiyatı ile verildiği ancak ihale konusu 
malın 50.000 adetinin ihaleden 7 gün önce 05.10.2000 tarihinde. 15.000 adedinin ihaleden üç gün 
önce 09.10.2000 tarihinde teslim edildiği ve bedellerinin bu tarihlerde ödendiği. SUTİ' nce 50.000 
adet malzemeli işin 2.550.000.- TL'na. 15.000 adet rüzgarlık ceketin malzemesiz 13.450.000 TL'na. 
fasoncu giyim firmasına yaptırıldığı oysa SUTİ' ye daha ucuz fiyata işi yapan fasoncu giyim 
firmasının Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. ne SÜTİ' ye verdiği teklifin üzerinde yukarıda belirtilen 
fiyatı teklif ettiği, bu iş nedeniyle Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. nce SÜTİ 'ye 222.608.730.000.-
TL ödendiği, SÜTİ A.Ş' ince de fasoncu giyim Firmasına 203.095.000.000.- TL ödendiği, ancak 
bu işle ilgili teslim edilen 15.000 adet rüzgar yeleğinin Jandarma Genel Komutanlığınca şartnameye 
uygun olmadığından reddedildiği, ürünün halen Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin depolarında 
beklediği, bu ihalenin Manisa Pamuklu Mensucat AŞ. Yönetim Kurulunca 30.10.2000 tarihinde 
onaylandığının anlaşıldığı, 
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Teknik Komisyonca; SÜMER Holding A.Ş. nin bağlı ortaklığı olan AKSANTAŞ' in bu işte 
gerekli olan kumaşı; stokunda bulunmasına rağmen, Manisa Mensucat A.Ş. ne Ocak 2001 tarihinde 
verebileceğini bildirdiği, daha sonra Manisa Pamuklu Mensucat AŞ. nce kumaşın temini için ihale 
açıldığı ve açılan ihaleyi SÜTİ A.Ş 'nin kazandığı, SÜTİ A.Ş. 'nin ihtiyaç duyulan kumaşı üretim 
tarihinden sonra, 26.10.2001 tarihinde. 15.11.2000 tarihinde sevk edildiğine ilişkin belge 
düzenlendiğinin tespit edildiği. 

Oysa, bu işle ilgili kumaş bedelinin SUTİ A.Ş ince fasoncu giyim Firmasına ödendiği, 
dolayısıyla kumaşın AKSANTAŞ' tan imalattan sonra alınmış gibi gösterilmesinin ve bedelinin, 
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. ince SÜTİ A.Ş. 'nin hesabına mahsuben ödenmesinin çelişki 
olduğu, anılan işte iki kere kumaş alındığı sonucunun çıktığının anlaşıldığı, ilgililer tarafından 
yapılan açıklamalarda ihalenin şekil şartlarını tamamlamak için bu işlemin yapıldığının beyan 
edildiği, yapılan ihalenin düzmece olduğu, dolayısıyla. Manisa Pamuklu Mensucat A.S. nin zarara 
ygratıldığmın belirlendiği,. 

11- Genel olarak, iş yaptırılan fasoncu firmalar ile SÜTİ arasında alman işler konusunda, daha 
işler resmi olarak alınmadan Ortak Girişim Beyannamesi düzenlendiği, bu beyannamelerde işlerin 
türü, pilot firmanın SÜTİ olduğu, SÜTİ tarafından yapılacak işlemlerin bütün ortaklarca imza 
edilmiş sayılacağının kabul edildiği, işlerin daha sözleşmeleri imzalanmadan Ortaklık Girişim 
Beyannamesinin ve Ortaklık Sözleşmesinin imzalandığı dolayısıyla, işler daha SÜTİ' ye 
verilmeden alt yapısının hazırlandığı ve bilgisinin verildiğinin anlaşıldığı, işlerin dağıtıldığı 
firmalar incelendiğinde işlerin büyük bir kısmının iddia edildiği gibi fasoncu firmaya Firmasına 
verilmiş olduğunun görüldüğü, kalan kısımların ise genelde; yine iddia da yer aldığı gibi diğer 
fasoncu firmalara verildiği, 

Oysa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71 inci maddesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ile 
sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya 
mahalli idarelere ait kuruluşlardan yapılacak alımlarda ihale işlerinin kıymet takdiri suretiyle 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak verileceği, ancak, ihale konusu mal ve hizmetlerin o 
kuruluşlar tarafından üretilmesinin ve yapılmasının zorunlu olduğu hükmüne rağmen, bu şekilde 
Sümer Holding tarafından alınan işlerin bir kısmının; Holdingin yarıdan azına. (% 40'na) sahip 
olduğu ve herhangi bir üretim tesisi bulunmayan SÜTİ A.S' ne verildiği ve SÜTİ' A.Ş' nce alınan 
işlerin d<? Özel şirketlere ihalesiz yaptırıldığı, dolayısıyla 2886 sayılı Yaşanın 71, maddeşinç aykırı 
işlemler gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı. 

12- Sümer Holding Başmüfettişlerince düzenlenen 30.10.2001 tarih 16/5 sayılı Teknik 
Raporda; Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş' ince Kara Kuvvetleri Komutanlığının SÜTİ aracılığıyla 
fasoncu firmalara diktirilen 80.000 adet kamuflajlı parka işi 29.12.1997 tarihinde 30 gün geç. 
teslimat ve konfeksiyon hataları nedeniyle doğan nefaset farkı dolayısıyla tahakkuk eden toplam 
81.027.674.000.- TL tutarındaki cezanın SÜTİ ve diğer üretici firmalara rüc' u edilmeyerek 
sorunun kumaş hatasından kaynaklanmış gibi gösterilerek, bu bedelin (zararın) sorumlusu SÜTİ ve 
üretici firmalar verine kumaş hatası bulunmamasına rağmen kumaş üreticisi AKSANTAŞ' a dekont 
edildiği, dolayısıyla zararın Sümer Holding A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ayrıca Holdingce bu konuda 
Müfettişliklerine verilen bilgilerde 80.000 adet siparişin 76.800 adet gösterilerek yanıltıcı bilgi 
verildiği hususunun tespit olunduğu, 
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13- Teknik Komisyonca düzenlenen 17.08.2001 tarih 5/1 sayılı raporda, Milli Savunma 
Bakanlığının 2000 yılı siparişlerinden olan 50.000 adet kamuflajlı soğuk iklim rüzgar ceketi. 31.000 
adet soğuk iklim parkası isinde kullanılan kumaşların Goreteks olduğu Türkiye'de üretilmediği. 
ithal edildiği, bu işin SUTİ' ye verildiği. SÜTİ' nin de firmaya işi verdiği, ancak firmanın işi 
zamanında bitirememesi nedeniyle, kumaşların kaplama ve membran laminasyon işlemlerinin 
gerçeğe aykırı olarak Çanakkale'de yapıldığı ve elektrik kesintileri voltaj değişmelerinin üretimi 
aksattığı belirtilerek 90 gün ek süre istenildiği, halbuki ek süre talebine konu kumaşların hiçbirine 
Çanakkale işletmesince herhangi bir işlem yapılmadığı, böylece gerçek olmayan gerekçe ve 
beyanlar ileri sürülerek fasoncu firmanın gecikme cezası ödemekten kurtarıldığının belirlendiği, 

14- Tekstil sektöründe önemli makineler arasında bulunan ve Türkiye'de sınırlı sayıda olduğu 
öğrenilen kaynak bandı makinelerinden 9 adedinin Manisa Pamuklu Mensucat AŞ.' nce SÜTİ A.Ş 
'ye günlük 2.500.000 TL' na olmak üzere aylık 75.000.000.- TL. na kiraya verildiği, SÜTİ' ce bu 
makinelerin ise aylık 300.000.000 TL bedelle diğer firmalara kiraya verildiğinin öğrenildiği, 
kiralama işleminin 08.9.2000 tarihinde bir firmaya yapıldığı ve 30.1.2001 tarihinde makinelerin 
geri alındığı, teslim edilen bu makinelerde arıza ve eksik parçaların olduğunun anlaşıldığı, anılan 
makinelerin 31.1.2001 tarihinden itibaren 2 aylığına fasoncu firmaya aynı koşullarda kiralandığı, 
dolayısıyla SUTİ A.Ş.'ne Sümer Holding Makineleri ucuza kiraya verilerek kaynak aktarıldığı, 

15- Sümer Holding AŞ. ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan protokollerde genel 
olarak; "Müteferrik Hususlar" başlığı altında, "Satıcı, imal edeceği her türlü kıyafetin dışarıya 
sızmasını önleyecek tüm önlemleri almakla yükümlü olacaktır. " şeklinde yer alan hükme rağmen, 
işlerin bir kısmının özel firmalara verildiğinin belirlendiği, yine, Sümer Holding A.Ş. ile Milli 
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokollerde genel olarak "Müteferrik 
Hususlar" başlığı altında, "Protokolde yer alan malzeme satıcının kendi veya iştiraki olan 
işletmeler ve imalathanelerde yapılmış olacaktır" hükmüne rağmen, işlerin bir kısmının özel 
firmalara yaptırıldığının saptandığı, 

16- Sümer Holding AŞ. (Eski) Genel Müdür Yardımcısının 20.11.2001 tarihli ifadesinde 
raporda anılan tüm işlemlerde Genel Müdürün onayının alındığını ifade ettiği, 

17- Sümer Holding A.Ş. ince resmi kurumlardan alınan siparişlerin alınması, alınan bu 
siparişlerin SÜTİ A.Ş' ne verilmesi ve SÜTİ A.Ş' nin işleri hangi firmalara verdiğine ilişkin yapılan 
işlemler ile ilgili olarak; 

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile Sümer Holding A.Ş. arasında yapılan protokollerde, görev 
yaptıkları tarihlere göre, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının imzalarının olduğunun 
anlaşıldığı, 

b) Sümer Holding A.Ş. ince alınan işlerin bir kısmının doğrudan Sümer Holding Genel 
Müdürlüğünce SÜTİ A.Ş' ne verildiği, bir kısmının da bağlı ortaklık veya işletmelerce doğrudan 
veya yapılan ihaleler ile SÜTİ A,Ş ne verildiği, SÜTİ Genel Müdürünün 04.06.2001 tarihinde 
verdiği ifadesinde, "...Ortak girişim gurubu şirketi. Sümer Holding Genel Müdürlüğünde 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ile yaptığımız görüşmeler ile birlikte belirlenir... " demek 
suretiyle, SÜTİ A.Ş' nin ihaleleri verdiği firmaların Sümer Holding Genel Müdürlüğünce 
belirlendiğini ifade ettiği, 

c) SÜTİ A.Ş' ince Sümer Holding A.Ş. nden alınan işlerin hangi firmalara verileceğine dair 
kararların; 
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- 1996 yılında genel olarak; dönemin SÜTİ A.Ş Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı 
Denetleme Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi (Sümer Holding Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanı) ve Genel Müdür tarafından alındığı, 

- SÜTİ ile özel firmalar arasındaki protokollerde genel olarak dönemin Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyesinin imzalarının bulunduğu, 

Sümer Holding ile SÜTİ arasında yapılan protokollerde SÜTİ tarafında, dönemin Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürün, Holding tarafında ise Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür 
Yardımcısının imzalarının bulunduğu, 

- 1997 yılında SÜTİ A.Ş' nce Sümer Holding A.Ş den alınan işlerin hangi firmalara 
verileceğine dair kararların genel olarak; dönemin SÜTİ Muhasebe Finansman Müdürü, Ticaret 
Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür tarafından 
alındığı, ayrıca kararların bir kısmında Genel Müdür Yardımcısının imzasına da rastlanıldığı, 

- 1998 yılında SÜTİ A.Ş' nce Sümer Holding A.Ş den alınan işlerin hangi firmalara 
verileceğine genel olarak; dönemin SÜTİ Ticaret Müdürü, Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu 
Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün karar verdikleri, 

- 1999 yılında SÜTİ A.Ş' nce Sümer Holding A.Ş. nden alınan işlerin hangi firmalara 
verileceğine dair kararların genel olarak dönemin SÜTİ Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, 
Yönetim Kurulu Üyesi (Sümer Holding AŞ. Pazarlama Müdürü), Genel ve Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından alındığı, 

SÜTİ ile firmalar arasında yapılan anlaşmalarda Ticaret Müdürü, Genel Müdür ile firma 
yetkililerinin imzalarına rastlanıldığı, 

- 2000 yılında ise Holding ile SÜTİ arasında yapılan protokollerde genel olarak, dönemin SÜTİ 
tarafında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları; Holding tarafında iki Genel Müdür 
Yardımcısının imzalarının bulunduğu, 

tespitlerinin yapıldığı ve bu tespitler ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise; 

A- Raporun asıl nüshasının ekleriyle birlikte gereğinin takdiri için Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına iletilmesi, 

B- Raporun bir örneğinin; 

a)- Mali sorumluluk açısından, zararların sorumluluğu görüleceklere sorumlulukları 
nispetinde tazmini yoluna gidilmesi mümkün olduğundan bu yönde yapılacak işlemin 
değerlendirilmesi, 

b)- Haklarında kamu davası açılacak olanlardan aktif görevlerde bulunanların, yargılamanın 
sağlıklı yapılabilmesini teminen yargılama sonuçlanıncaya kadar pasif görevlerde istihdam 
edilmesi, 

c)- Sümer Holding A.Ş. nce Jandarma Genel Komutanlığına yapılan 15.000 adet rüzgarlık 
ceketinin reddi nedeniyle, halen Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. deposunda bekleyen ve her geçen 
gün özelliğini kaybeden, söz konusu ürünün özelliğini kaybetmeden, varsa depolarda mevcut 
benzer ürünler ile birlikte ücretsiz olarak değerlendirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığına 
öneride bulunulması, 
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d)- Yine, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğüne Polis Parkası yapılmak üzere 1995 yılında 
alındığı şifahi olarak bildirilen, ancak daha soma Teknik Şartnameye uygun olmadığından Manisa 
Mensucat Pamuklu A.Ş. deposunda bekletilen büyük miktardaki kumaşın çürümeye terk edildiği 
görüldüğünden, ücretsiz olarak değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne öneride 
bulunulması, 

e)- Sümer Holding Başmüfettişi tarafından AKSANTAŞ ile ilgili düzenlenen 2.3.1999 tarih 1 
sayılı soruşturma raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesinde yarar 
görüldüğü bildirildiğinden, Sümer Holding A.Ş. nce anılan raporun gereğinin takdiri için Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, ayrıca Sümer Holding A.Ş. Müfettişlerince 
raporumuzdaki tespitlerde dikkate alınarak AKSANTAŞ' in tüm satın almalarının ve camia 
işletmelerince talep edilen siparişlerden karşılanmayanların yerindeliğinin incelenmesi ile 
sonuçlarına göre yasal gereğinin yapılması, 

f)- Sümer Holding A.Ş' inde, bu konularla daha önce ilgisi olmayan Sümer Holding 
Müfettişlerinden ve konuyla ilgili uzmanlardan oluşturulacak bir Komisyonca; 

1- Sümer Holding A.Ş. ne intikal eden şikayet dilekçeleri, ihbarlar ile ilgili olarak daha önce 
ne gibi işlemler yapıldığı, düzenlenen raporların, gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin; 

2- Kamu Kurum ve kuruluşlarından alınan siparişlerden deri ve kundura grubuna giren işlerin 
de ayrıca iddialar da dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmesi ile sonuçlarına göre yasal 
gereğinin yapılması, 

Hususlarının değerlendirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu 
Devlet Bakanlığına gönderilmesinin, 

C- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71 nci maddesine aykırı işlemler yönünden 
değerlendirilmek üzere, raporun bir örneğinin (eksiz) Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına 
intikal ettirilmesinin 

D- Raporun bir örneğinin bilgi için TBMM KİT Komisyonu Başkanlığına, bilgi ve 
değerlendirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, bir örneğinin bilgi ve 
gereği için Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderilmesinin, 

Uygun olacağı kanaat ve sonucuna varıldığı, 
5.3- SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT RAPORLAR 
T.C. Sayıştay Başkanlığından 14.4.2004 tarih ve 10 sayılı yazı ile inceleme ve araştırma 

raporları istenilmiş, gönderilen 07.5.2004 tarih ve 478924/2628 sayılı cevabi yazı ekinde 
komisyona intikal eden raporlarda özetle aşağıdaki tespitlerde bulunulduğu görülmüştür. (Ek: 10/a, 
10/b) 

1- Sayıştay Başkanlınca Trakya Üniversitesinde Yapılan Denetim Sonucunda; 
Trakya Üniversitesinin mülkiyetinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul üzerindeki büfe, 

kantin, kafeterya, otopark gibi gelir getirici yerlerin, Trakya Üniversitesi Vakfı ve Tıp Fakültesi 
Vakfı tarafından, üniversite tüzel kişiliği ile herhangi bir kira sözleşmesi olmadan, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanuna aykırı olarak Rektörün sözlü izni ile işletildiği ve bir özel hukuk tüzel kişiliği 
olan vakıflar tarafından işletilen ticari işletmelerin elektrik, su ve yakıt bedellerinin bütçeden 
karşılandığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 



— 215 — 

Ayrıca üniversite mülkiyetinde bulunan 600 dönümlük arazinin, 2886 Devlet İhale Kanununa 
aykırı olarak, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yapılan gizli anlaşma ile kiralandığı ve söz konusu 
Enstitünün kira bedeli olarak verdiği 29.000 kg ayçiçeği ve 75.500 kg hububatın yetkisiz kişilerce 
satılarak gelirlerinin vakıf bütçesine bağış olarak yatırıldığı, 

tespitlerinin yapıldığı, bahsi geçen tespitlerin ışığında Sayıştay 6. Dairesinin 23.12.1999 Tarih 
ve D6/99- 53/MÜ.5156 sayılı Kararı aldığı, adı geçen kararda: 

Yukarıda özet olarak belirtilen işlemler nedeniyle, "Üniversite Rektörünün 2886 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 35 inci, 4318 sayılı 1998yılı Katma Bütçeli İdareler Kanunu' nun 9. maddesinin 
(g) bendi ile Ayniyat Talimatnamesi hükümlerini ihlal ettiği ve bu sebeple bu fiili ile Türk Ceza 
Kanunu' nun 240, maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma suçunu işlediği kanaatine 
varılarak, 

1- Yukarıda belirtilen yasalara aykırı işlemlerden dolayı Üniversite Rektörü hakkında 2547 
sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu' nun 53. maddesi gereğince soruşturma açılması için Yüksek Öğ
renim Kurulu Başkanlığına yazılmasına, 

2- Üniversitelerin kendilerine ait taşınmaz mallarını ve diğer kaynaklarını bedelsiz veya düşük 
bedelle bünyelerinde kurdukları vakıflara tahsis etmeleri veya devretmeleri, kamu kaynaklarını 
Katma Bütçe ve Döner Sermaye Mevzuatı dışında özel hükümler çerçevesinde keyfi olarak kullanıl
ması sonucunu doğurduğu ve mali disiplinin bozulmasına neden olduğu belirtilerek, diğer üniver
sitelerdeki uygulamaların da bir komisyon marifetiyle incelenmesi gerektiğine " 

karar verildiği, 
İlgili daire kararının Sayıştay Başkanlığınca gereği yerine getirilmek üzere Yüksek Öğrenim 

Kuruluna bildirildiği, ancak Yüksek Öğrenim Kurulunun "ilgili rektör hakkında soruşturma açıl
masına gerek olmadığı" yönündeki Kararı üzerine dosyanın herhangi bir işlem görmeden kaldırıl
dığı, 

2- Sayıştay Başkanlığı Denetçilerince, Üniversitelerde Bulunan Sosyal Tesislerin İşletil
mesi, Vakıf Ve Derneklerin Faaliyetleri Ve Üniversitelerce Sağlanan Çeşitli Hizmetler Kar
şılığında Tahsil Edilen Ücretlerin Değerlendirilmesi Konularında Saptanan Aksaklıklar Hak
kında Düzenlenen Değerlendirme Raporunda; 

A) Ülkemizdeki devlet üniversitelerinde bulunan sosyal tesis, büfe, kantin, kafeterya, otopark, 
misafirhane, vb. gibi gelir getirici birimlerin işletilmesinde hangi aksaklıkların bulunduğu, 

B) Üniversite mensuplarınca kurulan vakıf ve derneklerin üniversitelerde ne tür faaliyetlerde 
bulundukları ve bunlara üniversitelerce hangi imkanların sağlandığı, 

C) Üniversitelerin öğrenci, personel ve halka sunmuş oldukları çeşitli hizmetler (sınav, kurs, 
formasyon eğitimi, refakatçi odası, kırtasiye, vb.) karşılığında tahsil etmiş oldukları ücretleri nasıl 
değerlendirdikleri, 

hususlarının 2547 sayılı Kanun, 1050 Sayılı Kanun ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununu kap
samında incelendiği, 

Değerlendirme Raporunda. Araştırma Komisyonumuzun ilgi alanında ki Üniversite bün
yelerinde kurulan vakıf ve derneklerin faaliyetleri ilgili olarak: 

A- Günümüzde üniversitelerin, sunmuş oldukları bir takım hizmetler karşılığında öğrenci , 
personel ve vatandaştan çeşitli adlarla bazı ücretler (bağış adı altında bile olsa; ön kayıt/kayıt 
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yenileme ücreti, herhangi bir sınav ücreti, öğretmenlik formasyon eğitimi ücreti, proje/araştırma/in-
celeme ücreti, hasta refakatçi kartı ücreti, hasta özel oda ücreti, kırtasiye ücreti, özel kurs ve eğitim 
ücreti, trafik cezası, vb.) tahsil ettikleri, tahsil edilen bu ücretlerin, yürürlükteki mevzuat hükümleri 
ve niteliklerine göre, Bütçe Dairesi Başkanlığı veya ilgili Döner Sermaye Saymanlığı hesaplarına 
kaydedilmesinin gerektiği, 

Üniversitelerden alınan bilgilere göre; bu şekilde tahsil edilen ücretlerin 2000 yılındaki toplam 
tutarının (sadece beyan edilenler): 144.525.264,541.122- TL'nı bulduğu, bunlardan 
140.964.670.952.012.- TL'lık kısmının, ilgisine göre belli bir saymanlık hesabına kaydedildiği 
görülmekte ise de; 3.146.320.588.721.- TL'lık kısmının hiç bir yasal dayanağı olmadığı halde 
üniversitedeki vakıf veya demeklere aktarıldığı, ayrıca 414.273.000.389.- TL nın ise, üniversite 
tarafından açılan müstakil bir banka hesabında toplanarak, rektörlük veya ilgili okul yönetimi 
tarafından gayrı resmi usullerle üniversite ihtiyaçlarına kullanıldığı, 

2000 Yılında tahsil edilen ücretlerin genel toplamı 
Saymanlık hesaplarına yatırılanlar 
Vakıf veya derneklere aktarılanlar 
Üniversiteye ait ayrı bir hesapta toplananlar 

144.525.264.541.122.-TL 
140.964.670.952.012.-TL 

3.146.320.588.721.-TL 
414.273.000.389.-TL 

Üniversitelerimizin tamamında, üniversite mensuplarınca kurulmuş olan ve toplam sayısı 338'e 
ulaşan demek ve vakıf bulunduğu, üniversitelerde vakıf ve demeklere çeşitli gerekçelerle tahsis 
edilen toplam 157 taşınmaz malın sadece 17 tanesinden kira alındığı, geri kalan 140 tanesinden ise 
hiçbir kira alınmadığı, söz konusu taşınmazların 12 tanesinin mevzuata uygun bir ihale sonucunda 
kiraya verildiği, geriye kalan 145'inin ise çeşitli şekillerle yürürlükteki mevzuata aykırı olarak, vakıf 
ve demeklere veya bunlara ait şirketlere tahsis edilmiş bulunduğu, bu durumun, temel amacı üniver
siteye yardım olan vakıf ve demeklerin üniversitelerdeki ticari faaliyetlerinin boyutunu gösterdiği, 

Üniversitelerdeki derneklerin toplam sayısı 
Üniversitelerdeki vakıfların toplam sayısı 
Dernek ve Vakıfların genel toplamı 
İdare merkezi şeklinde faaliyette bulunanlar 
Şube şeklinde faaliyette bulunanlar 
Ticari faaliyette bulunanlar 
Vakıf veya derneklere bağlı şirketlerin toplam sayısı 
Vakıf, dernek ve bağlı şirketlere tahsis edilen taşınmazların toplamı 
Yasalara uygun olarak kiraya verilenler 
Yasalara aykırı bir şekilde kiraya verilenler 
Kira alınan taşınmazlar 
Kira alınmayan taşınmazlar 
Vakıf ve derneklerden 2000 yılında tahsil edilen kira toplamı 

266 
72 
338 
286 
21 
31 
58 
157 
12 
145 
17 
140 

47.818.398.000.-TL 

Şeklindeki verilere ulaşıldığı, 
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B- Vakıf, Dernek Ve Diğer Müstecirler Tarafından Üniversite Sosyal Tesislerinin İşletilmesin
de Karşılaşılan Problemlerin, 

1 - İhale Usulü 

Her şeyden önce bazı üniversite sosyal tesislerinin yasal düzenlemeye aykırı bir şekilde müstecire 
verildiğinin görüldüğü, üniversitelerce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 51/g maddesinde yer 
alan esaslar çerçevesinde yapması gereken kira ihalesinin hiç yapılmayarak, idarenin belirlediği bir 
müstecire tamamen keyfi kararlarla kiraya verildiğinin görüldüğü, ihalesiz olarak devredilen bu tür iş
letmelerin daha çok vakıf ve derneklerin kullanımına bırakılan yerler olarak dikkati çektiği, üstelik 
vakıf ve derneklere ihalesiz devredilen bu işletmelerin bazılarından kira da alınmadığı, (Örneğin 
Abant İzzet Baysal (3 tesis), İstanbul Teknik (4 tesis), 9 Eylül (1 tesis), Dicle (2 tesis), İstanbul (1 tesis) 
ve Çukurova (6 tesis) Üniversitelerinde bu uygulamalara yoğun olarak rastlanmıştır.) 

2- İhale Makamı 

Üniversiteye ait olan taşınmazlardaki tesislerin, Rektörlük dışında, yetkisiz organlarca (Dekan
lık, Y. Okul Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı, vs.) kiraya verilmelerinin sıkça rastlanılan 
hatalı uygulamalardan olduğu, ayrıca mülkiyeti hazineye ait olup da üniversitenin kullanımına tah
sis olunan taşınmazların da, defterdarlık veya kaymakamlıkça kiraya verilmesi gerekirken, yer yer 
üniversite idaresi tarafından kiraya verilmiş olduğunun görüldüğü, 

3- Kiralanan şeyin devri: Usulüne uygun olarak yapılmış bir kira ihalesi sonucunda kiraya verilen 
bazı işletmelerin, müstecir tarafından idareden izin alınmadan bir başkasına devredildiğinin görüldüğü, 
halbuki Devlet İhale Kanunu' nun 66'ncı maddesine göre ancak ita amirinden yazılı izin alınması halin
de yapılan devir işlemi geçerli olabileceği, (İstanbul Teknik Üniversitesinde 4 adet, Kocatepe Üniver
sitesinde 2 adet, S. Demirel Üniversitesinde 1 adet tesisin vakfa kiralanmasından sonra, vakıf tarafın
dan izinsiz olarak başkasına kiraya verilmesi bunun örneklerinden sadece birkaçıdır.) 

4- Tahsil edilen kiraların değerlendirilme şekilleri: Yürürlükteki mevzuata göre Bütçe Dairesi 
Başkanlığı hesaplarına yatması gereken bazı işletmelerin kira bedellerinin: 

a- Müstakil bir banka hesabında toplanarak, üniversite idaresince keyfi olarak üniversite ih
tiyaçları için kullanıldığının (Örneğin Marmara Üniversitesinde 5 milyar ve Akdeniz Üniversitesin
de de 5,25 milyar lira bu şekilde kullanılmıştır), 

b- Üniversiteye bağlı bir döner sermaye veya fon saymanlığı hesaplarına yatırıldığının (Ör-
nek.Selçuk , ODTÜ, Dumlupınar ve Van 100. Yıl Üniversiteleri), 

c- Üniversite elemanlarınca kurulan bir vakıf veya dernek hesaplarına aktarıldığının (buna ör
nek uygulamalar ise; Dicle, 9 Eylül, M.Kemal, Celal Bayar, Atatürk, 18 Mart ve Cumhuriyet 
Üniversitelerinde görülmüştür), 

tespit olunduğu, 
Yapılan bu hatalı uygulamaların, gerek 1050 Sayılı Kanunun 17 ve 21. maddeleri, gerekse 832 

sayılı Kanunun 42'nci maddesi hükümleri gereğince, cezai ve mali sorumluluğa yol açan sonuçlar 
doğurmakta olduğu, 

5- Vakıf ve Dernek Kiracılar: Rastlanılan bir başka hatalı uygulamanın ise, Sayıştay Genel 
Kurulunun 21.10.1996 tarih ve 4863/1 sayılı Karannda da dikkat çekilmesine rağmen, İhale Yasasının 
6. maddesinin 1 .bendinde sayılan üniversite personelinin, karar organlarında yer aldıkları vakıf ve der
neklerin kira ihalelerine katılması ve bazı taşınmazları da kiralaması uygulamasının olduğu, 
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Daha önce de bahsedildiği gibi kurucuları ve kuruluş amaçlan ne olursa olsun hiçbir vakıf ve 
derneğin diğer özel hukuk tüzel kişiliklerinden farkı ve ayrıcalığının bulunmadığı, dolayısıyla kira 
ihalelerinde vakıf ve derneklerin diğer isteklilerle aynı şartlarda değerlendirilmesi ve onlara im
tiyaz tanınmamasımn gerektiği, ayrıca Sayıştay Genel Kurul Kararında dikkati çekilen vakıf ve der
neklerin ise, kira ihalesinden tamamen men edilmesinin gerektiği, (Örneğin, Başkanlığını Rektör 
veya Rektör Yardımcılarının yapmış olduğu; Gazi Üniversitesi Vakfı üniversitede bulunan 41 adet 
tesisin 23 tanesinin kirasız işletmekte, Marmara Üniversitesi Vakfı üniversite içindeki otoparkı, 
Mersin Ün. Geliştirme Vakfı bir adet kantini, Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı üniversite 
içindeki bir adet market ve pastaneyi vb. kiralayarak işletmektedir. Benzer örneklere bir çok üniver
sitede rastlanmış olup, özellikle başkanlığını fakülte dekanları, başhekimler yüksek okul müdür
lerinin- ki her üçü de üniversite ihalelerinin hazırlanışı, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denet
lenmesi aşamalarında görev alabilecek ve ita amirliği görevini üstlenebilecek pozisyondaki 
idareciler olması nedeniyle 2886/6.madde kapsamına girmektedirler) neredeyse 53 üniversitenin 
tamamında, Başkanlığını Rektör veya Rektör Yardımcılarının yapmış olduğu; vakıf ve derneklerin, 
üniversitenin tesis kiralama ihalelerine katıldıkları ve bazı tesisleri kiraladıklarının anlaşıldığı, 

6- Kira bedellerinin tespiti ve tahsilatı: Aynı üniversitenin farklı okullarında bulunan ve benzer 
özelliklere sahip sosyal tesislerin kiralan arasında çok büyük farklann olduğunun görüldüğü, bu 
durumun, objektif kriterlere göre, ticari teamüllere ve rayiçlere uygun bir kira bedelinin tespiti için 
isabetli davranılmadığı kuşkusunu uyandırdığı, özellikle vakıf ve derneklere yapılan kiralama işlem
lerinde uygulanan kira bedellerinin, emsallerine nazaran daha düşük olduğunun müşahede edildiği, 

Öte yandan tespit olunan kira bedellerinin tahsilatında da problemlerin yaşandığı, sözleşmelerin
de öngörülen ödeme planına uyulmayarak, tahsilatlarda genellikle gecikmeler yaşandığı, hatta bazı iş
letmelerden hiç kira tahsilatı yapılamadığının da görüldüğü, (Ankara Üniversitesinde 13 tesis, 
Çukurova Üniversitesinde derneğe kiralanan 6 tesis, Gazi Üniversitesinde toplam 25 tesis, İTÜ'de 4 
tesis, devlet üniversitelerinde oldukça sık rastlanan bu duruma verilebilecek birkaç örnektir.) 

7- Kira sözleşmeleri: Yasaya uygun bir ihale yöntemi uygulanmış olsa da, kiracı ile idare 
arasında düzenlenen kira sözleşmelerinin muhteva yönünden bir çok konuyu düzenlemediği, sadece 
kiranın başlangıç- bitiş tarihi, kira bedeli, kiracının kimliği gibi bazı temel ve basit hususları içer
diğinin görüldüğü, oysa sözleşmelerin gerek idarenin gerekse kiracının haklı menfaatlerinin korun
ması açısından son derece önemli oldukları, bu nedenle de sözleşmelerde her hususun aynntılı ve 
açık olarak düzenlenmesi, idarenin ve kiracının bütün yükümlülükleri ve haklarının belirtilmesi, 
kiralanan şeyin şimdiki ve sözleşme bitimindeki fiziki özellikleri ile bina müştemilatının gösteril
mesinin gerektiği, 

şeklinde tespit olunduğu, 

C- Vakıf Ve Derneklerin Üniversitelerdeki Faaliyetlerinde Saptanan Mevzuata Aykırı Uy
gulamaların; 

1 - Her şeyden önce bazı vakıf ve derneklerin, üniversiteye ait taşınmazlar içindeki bir odayı 
veya bölümü, herhangi bir kiralama işlemi olmaksızın ve önceki bölümde örnekleriyle açıklandığı 
üzere kira ödemeksizin çeşitli amaçlarla kullandıklarının görüldüğü, Vakıf veya derneğin idare mer
kezi şeklinde kullanılan odaların yanında, vakfa veya derneğe ait bir teşhis veya tedavi kliniğinin 
ticari faaliyet yaptığı büyük mekanların da özellikle dikkati çektiği, ayrıca bu mekanların, üniver
sitenin elektrik, su ve ısınma imkanlarından da istifade ettikleri, 
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2- Bunun yanında, usulüne uygun bir kiralama işlemi sonucunda ve kira bedeli ödeyerek 
üniversite içinde faaliyet gösteren demek ve vakıfların da bulunduğu; ancak bunlardan çoğunun, 
Sayıştay Genel Kurul Kararında dikkati çekilen demek ve vakıf şeklinde olduklarının görüldüğü, 
dolayısıyla üniversite ihalelerine girmeleri açıkça yasak olan vakıf ve demeklerin ihale mevzuatını 
açıkça çiğnedikleri sonucunun ortaya çıktığı, 

3- Bir başka hususun ise, üniversitede faaliyet gösteren vakıf ve demeklere ücretsiz ve kirasız 
olarak, üniversiteye ait çeşitli demirbaş eşya ve taşıt araçlarını kullanma imkanının sunulması ol
duğu, halbuki devletin mülkiyetinde ve ayniyat saymanının zimmetindeki hiçbir araç, gereç ve eş
yanın, kamu görevlileri ve kamu hizmetleri dışında, başka kişi veya kuruluşlarca ve başka amaçlar
la kullanılmasının mümkün olmadığı, (Örneğin, Hacettepe Üniversitesinde bir Derneğe fotokopi 
makinesi; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Uşak Eğitim Fakültesinde faaliyet gösteren "Uşak 
Eğitim Fakültesi Koruma Derneği" ne de, idare tarafından; telefon, muhtelif büro mobilyası, uydu 
anteni, fax, radyatör gibi toplam 49 kalem çeşitli malzeme tahsis edilmiş olduğu görülmektedir.) 

4- Bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak izah edileceği üzere, üniversite döner sermaye say
manlığı hesaplanna kaydedilmesi gereken bir takım ücretlerin, "bağış" adı altında demek veya vakıf 
hesaplanna aktanlmış olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla 1050 sayılı Kanunun 17 ve 21'nci maddeleri 
ile 832 sayılı Kanunun 42'nci maddesi hükmüne açıkça aykınlığın bu bölümde de ortaya çıkması, 

şeklinde tespit olunduğu, 
D- Üniversiteler Tarafından Sunulan Çeşitli Hizmetler Karşılığında Tahsil Edilen Ücretlerin 

Değerlendirilmesinde Saptanan Aksaklıkların; 
En dikkat çekici hususun, bazı üniversitelerimizde bu şekilde yapılan tahsilatların, üniversite 

bünyesindeki bir vakıf veya demeğin hesabına bağış adı altında yatırılması olduğu, halbuki sunulan 
hizmet ile, demek veya vakfın hiçbir ilgisinin bulunmadığı, dolayısıyla üniversite tarafından 
sunulan ve bu nedenle de üniversite saymanlıklanndan ilgilisi olanın hesaplarına yatırılması 
gereken bu paraların demek veya vakıf hesaplanna yatırılıyor olmasının, kanunlara açıkça aykmlık 
teşkil ettiği, rapor eki İcmal Tablo- IV de görüleceği üzere, bu duruma ülkemizdeki üniversitelerin 
çok büyük bir kısmında rastlanıldığı, bu şekilde vakıf ve demeklere aktanlan paraların toplam 
tutarının 3 Trilyon lirayı geçtiği, 

şeklinde tespit olunduğu, 
Raporda spz konusu hfrtah uygylamalann gçnçl nedenleri; 
Bu nedenlerden belki de en önemlisinin, mali mevzuat kurallarının üniversitelerce yeterince 

özümsenmemiş olmasından kaynaklandığı, bunda üniversitelerin yarı özerk yapılarının da etkisinin 
bulunduğu, bunun dışında konuyla ilgili mevzuat eksikliğinin en çok, üniversiteye ait taşınmazların 
kiralanması, trampası, yap- işlet modeliyle bir başkasına devredilmesi vs. hususlarında görüldüğü, 

2886 sayılı Kanunun 5l/g maddesinin, üniversitelere çok geniş yetkiler verdiği, Üniversiteye 
ait bir taşınmazın, sırf "kullanılışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği..." neden
lerinden dolayı; kapalı veya açık teklif yöntemiyle ihale edilmeden ve pazarlık usulünde tanınmış 
bulunan büyük kolaylıklardan istifade edilerek, ilan yapmadan ve komisyonca gerekli görülen is
teklilerden sözlü teklif alınarak ihaleye verilmesinin, çeşitli hatalı ve keyfi uygulamalara yol 
açabilecek bir yöntem olduğu, üstelik şehir merkezlerinde bulunan ve rant değeri son derece yük
sek olan taşınmazlar için de, bu yöntemin, hiç bir tavan limit ile sınırlandırılmaksızın, üniversiteler 
tarafından rahatlıkla uygulanabildiği, kanaatimizce ihale mevzuatında yapılacak bir değişiklik ile 
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devlete ait taşınmazların kiraya verilmesinde uygulanacak pazarlık usulü için, 5 l/a maddesindeki 
gibi parasal üst sınır getirilmesi veya bu usulün uygulanacağı ihalelerde muhammen bedelin sağ
lıklı olarak tespit edilmesi yönünde ilave düzenlemelerin getirilmesinin, son derece önemli ve 
aciliyet gerektiren bir durum olduğu, 

Mevzuat ile ilgili olarak ortaya çıkan bir başka sorunun ise, bir üniversite bünyesinde bir çok 
saymanlığın (Katma Bütçe, Fon Saymanlıktan, Döner Sermaye Saymanlığı) faaliyet göstermesi ol
duğu, bu durumun, bir gelirin tahsil edilmesinde veya giderin yapılmasında hangi saymanlığın yet
kili olacağı konusunda sık sık karışıklıklara yol açtığı, bunun yanında bir fakültenin hangi giderinin 
döner sermayeden, hangisinin ise katma bütçeden karşılandığı hususunun zaman zaman bir sorun 
olarak ortaya çıktığı, 

Ayrıca, bu raporun ana konusunu oluşturan ve temelde 'öğrencilere' hizmet veren kantin, 
kafeterya, çay ocağı gibi gelir getirici birimlerin işletilmesiyle ilgili olarak 2547 sayılı Yasa' da ve 
esas ve usullerde yeterince hüküm bulunmasına karşılık, özel olarak 'personele ve halka' hizmet 
vermek maksadıyla kurulmuş bulunan gelir getirici birimler (öğretim üyeleri kafeteryaları, personel 
misafirhanesi, kamp, otel, otopark vs.) hakkında 2547 sayılı Yasada bir düzenleme bulunmadığı, an
cak bu konudaki boşluğun, özellikle son yıllarda yayımlanan genel ve katma bütçe kanunlarında yer 
alan (örneğin 2001 yılına ilişkin kanunlar): 

- Kamu kurumlarınca işletilen hiçbir sosyal tesisin giderlerine bütçeden katkı yapılamayacağı, 

- Bu gibi yerlerde çalıştırılmak üzere ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlen-
dirilemeyeceği, 

- Bu gibi tesislerin işletilmesinde uygulanacak ücretleri ve muhasebe usul ve esaslarını belir
lemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, 

- Üniversite veya hazineye ait olan taşınmazların kiraya verilmesi veya işletilmesinden elde 
edilen gelirlerin tamamını, ilgili üniversitenin her çeşit cari (personel hariç) ve yatırım har
camalarında kullanılmak üzere bir yandan özel gelir, diğer yandan özel ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanının yetkili olduğu, 

şeklindeki düzenlemelerle ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla doldurulduğu, 

Nitekim İstanbul Üniversitesince işletilen; Baltalimanı Sosyal Tesisleri, Enez Kampı, Profesör
ler Evi, Çapa Sosyal Tesisleri gibi personele hizmet veren tesisler ile ilgili olarak, Sayıştay 2. 
Dairesince alınan ve YÖK Başkanlığına yazılan 1999/69 sayılı Kararda, söz konusu tesislerin her 
yıl yayımlanan bütçe uygulama talimatları ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde işletilmesi ve 
bu tesislerden elde edilen paraların milli bankalarda açılacak hesaplarda tutulması gerektiğinin ifade 
edildiği, 

Ancak kanaatimizce, öğrenciye hizmet veren sosyal tesisler dışındaki diğer tesisler için, yılı 
Bütçe Kanunlarıyla ve bütçe uygulama talimatlarıyla düzenleme yapmanın kalıcı bir çözüm getir
mediği, Bütçe Kanunlarında, 2547 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinden farklı düzenlemelerin yer 
aldığı, buna karşılık aynı bütçe kanunlarının "Kısmen Veya Tamamen Uygulanmayacak Kanun 
Hükümleri" bölümünde, söz konusu 46'ncı maddenin uygulanmayacağı belirtilmediği, Bütçe 
Kanunlarında herhangi bir düzenleme yer almaması ihtimali ortaya çıktığı taktirde, konuyla ilgili 
mevzuat boşluğunun da yeniden ortaya çıkacağı, 
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Bunun yanında mülkiyeti hazineye ait olan sosyal tesislerin kiralanması sonucu elde edilecek 
kira gelirlerinin ne şekilde değerlendirileceği konusunda, 2547 ve 1050 sayılı Kanunlarda bir 
düzenleme yapılmaması ve bu konudaki eksikliğin, yılı katma bütçeli idareler kanunları ve bütçe 
uygulama talimatları ile giderilmeye çalışılmasının da, uygulamada kanşıklıklara yol açabilecek 
durumlardan birisi olduğu, 

Öte yandan üniversitelerce kurulan vakıf ve dernekler ile ilgili olarak, gerek kendi özel kanun
larında gerekse Türk Medeni Kanununda her türlü düzenlemenin yapılmış bulunduğu, ayrıca 
kanunla kendisine verilen yetkiye dayanılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünce çıkartılan Tebliğler
de, Başbakanlık Genelgesinde (1998/28) ve Bütçe Uygulama Talimatlarında, ilave düzenlemelerin 
getirilmiş bulunduğu, dolayısıyla üniversiteler ile vakıflar ve dernekler arasındaki ilişkilerin sınır
larının, bu mevzuat düzenlemeleri ile gayet sarih bir şekilde belirlenmiş bulunduğu, 

Bunun yanında 21.10.1996 tarihli Sayıştay Genel Kurul Kararında da, vakıfların üniversite 
ihalelerine katılabilmesi için, bunların karar organlarında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 
6'ncı maddesinde zikredilen üniversite personelinin görev almamış olması gerektiğinin vurgulan
dığı, bu kararı dernekler için de genişletmenin mümkün olduğu, 

Dolayısıyla mevcut mevzuatta, dernek ve vakıfların üniversitelerdeki faaliyetlerinin esaslarını 
belirleyen yeterli hüküm bulunmadığı, ancak bütün bunlara rağmen, önceki bölümde de açıklan
dığı üzere, vakıf ve derneklere üniversite idaresince tanınan ve hiçbir yasal dayanağı bulunmayan 
ayrıcalıkların en büyük problem olarak karşımıza çıktığı, 

Konunun bir başka boyutunun da, rapora konu teşkil eden ve 4 ana başlıkta incelenen faaliyet
lerin, asıl amaçlarından çıkarak, oldukça büyük hacimlere ulaşması ve bu eğilimin de giderek art
ması olduğu, bu yönüyle, üniversitelerin kanunlarla kendilerine verilen asli görevlerin yanında, bu 
tür faaliyetlerin daha çok ön plana çıkmış göründüğü ve üniversitelerin bir ticari müessese 
hüviyetine bürünmesine yol açtığı, özellikle çeşitli sosyal tesisler (kamp, otel, restaurant, gibi) ile 
vakıf ve derneklerin hangi şekillerde üniversitenin bilimsel faaliyetine katkıda bulunduğu 
hususunun tartışmaya açık olduğu, zira bu tür tesisler ile dernek ve vakıfların faaliyetlerinin niteliği, 
büyüklüğü, şekli, hitap ettikleri kitle, vs. dikkate alındığında, bunların "sadece üniversite mensup
larının ve üniversitenin zaruri ihtiyaçlarını (bilimsel, fiziki vb.) giderme" amacını aşarak, bir işlet
me şeklinde gittikçe büyüyen bir ticari faaliyete dönüşmüş olduğu izlenimini uyandırdığı, hatta 
bazen kamuoyunda, bir üniversitenin vakfının veya derneğinin, o üniversitenin tüzel kişiliğinin 
önüne geçtiği, üniversite ile ilişkide bulunmak isteyen bazı kuruluşların, bu vakıflar ve dernekler ile 
yazışma yapmak durumunda kaldıkları veya o vakıf veya derneğe belli bir bağışta bulunulmadığı 
taktirde, üniversitedeki işlemlerin aksaması ihtimalinin bile ortaya çıktığı, (örneğin günümüzde 
üniversite hastanelerinin birçoğunda, üniversite bünyesindeki bir vakıf veya derneğe bağış yapıl
madan; özel oda, refakatçi, gibi hastane hizmetlerinden yararlanmak neredeyse imkansız hale gel
miştir.) Bu ve benzeri durumların ise, hem üniversitelerin asli faaliyetleri ile ilgilenmeleri noktasın
da problemler doğurduğu, hem de kontrol edilemeyen bu geniş faaliyetler nedeniyle mevzuata ay
kırı ve keyfi uygulamaların ortaya çıkmasına neden olduğu, 

Şeklinde sıralanmış ve Rapor kapsamında elde edilen veriler sonucunda: 
1- 2886 sayılı Kanun' un 51/g maddesinde yer alan ve idarelere çok geniş yetkiler tanıyan, 

pazarlık ihalesiyle gayrı menkul kiralanması yönteminin ya tamamen kaldırılması, ya da ancak 
belirli limitler dahilinde uygulanabilir hale getirilmesi; 
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2- Bununla beraber kira bedellerinin tespiti çalışmalarında kullanılmak üzere, daha etkin ve 
şeffaf yöntemlerin uygulanması (Örneğin, mülkiyeti üniversiteye ait taşınmazların kira bedel
lerinin de, Milli Emlak Müdürlüklerince belirlenmesi); 

3- Üniversiteye ait taşınmazların kiralanması veya yap- işlet- devret modeliyle işletmeye veril
mesi konularını düzenleyen bir yönetmeliğin çıkartılması veya mevcut Yönetmelik kapsamına Kat
ma Bütçeli kuruluşların da alınması; 

4- 22.01.2002 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan ve 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' nun 11'inci maddesindeki: "İhaleyi yapan idare bünyesinde 
bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar 
ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar" 
hükmünün, 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan üniversiteye ait taşınmazların kiraya verilmesi 
konusunu da kapsayacak şekilde genişletilmesi; 

5- Kamu personelince kurulan vakıf ve derneklerin, tüzüklerinde belirtilen ana kuruluş amaç
larıyla ilgili alanlar dışında ticari faaliyette bulunmalarının yasaklanması; 

6- Mülkiyeti hazineye ait olup da üniversitenin kullanımına tahsis edilmiş bulunan taşınmaz
ların kiralanması sonucunda elde edilen kira gelirlerinin; tahsili, muhasebeleştirilmesi ve kullanıl
ması gibi konuların, her yıl yayımlanan Bütçe Kanunları veya Bütçe Uygulama Talimatları yerine, 
ana kanunlarda yapılacak düzenlemelerle belirlenmesi; 

7- Üniversitelerde bulunan ve münhasıran personele hizmet veren sosyal tesislerden elde 
edilen işletme gelirlerinin; tahsili, muhasebeleştirilmesi ve kullanılması gibi konuların, her yıl 
yayımlanan Bütçe Kanunları veya Bütçe Uygulama Talimatları yerine, tıpkı öğrenci sosyal tesis 
gelirleri gibi, ana kanunlarda yapılacak düzenlemelerle belirlenmesi; 

yönünde teklifler getirildiği, 

5.4- BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU'NA AİT RAPORLAR 
Başbakanlık Yüksek denetleme Kurulu Başkanlığından 15.4.2004 tarih ve 15 sayılı yazı ile eki 

inceleme raporları istenmiş, 21.4.2004 tarih ve 599 sayılı cevabi yazı ile gönderilen inceleme ve 
denetleme raporlarında özetle aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. (Ek: 1 l/a, 1 l/b) 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Grup Başkanlıkları tarafından çeşitli tarihlerde yapılan 
denetimler sonucunda düzenlenen raporlarda KİT'lerin bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve san
dıklar hakkında çeşitli tespitlerin yapıldığı, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; 

"...1. Grup Başkanlığının 113 Sayılı Raporunda, (18.12.2003 tarihi itibariyle) 

T.C. Ziraat Bankası ile Personeli Vakfı arasında imzalanan sözleşme uyarınca hizmet binaları 
ve sosyal tesislerde yardımcı hizmetli olarak vakıf elemanlarının istihdam edildiği, bu işler karşılığı 
vakfa, bankanın diğer taşeronlar vasıtasıyla işçi görevlendirmesinde uygulanan bedel ödemesi ben
zeri uygulama da bulunulduğu, 

Başak Sigorta A. Ş. bünyesinde Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı vakıf senedinin 28'inci mad
desi uyarınca üyelerden alınan % 3 oranında kesenek karşılığı yanında şirket tarafından da vakfa 
% 3,5 oranında doğrudan kaynak aktarıldığı, 
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2. Grup Başkanlığının 84 Sayılı Raporunda, (23.12.2003 tarihi itibariyle) 
Türkiye Halk Bankasınca, Personel Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla personel ve hizmet temin 

edildiği, Kasım 1999 tarihi itibariyle vakfın istihdam ettiği personel sayısının 455 olduğu, banka 
tarafından, bu çalışanlara sağlık hizmeti verildiği gibi yol gideri de ödendiği, İstanbul ili Eminönü 
ilçesindeki banka gayri menkulü olan binanın ihalesiz ve rayiç bedel esas alınmadan, İzmir ili 
Konak ilçesindeki Banka gayri menkulü olan binanın da bir defa yapılan ilan ile müracaat eden ol
maması sonucu, yine ihalesiz olarak ve rayiç bedel esas alınmadan vakfa satıldığı, 

Banka personelince emekli ve yardım sandığı, özel sosyal güvenlik hizmetleri veya sosyal yar
dım ve dayanışma adlarında vakıflar kurulduğu, bu vakıfların ticari şirket ve ortaklıkları bulunduğu, 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası A. O.' nın personel vakıfları ile birlikte 
gerçekleştirdikleri iştiraklerinin mevcut olduğu, 

3. Grup Başkanlığının 39 Sayılı Raporunda, (19.12.2003 tarihi itibariyle) 
Özelleştirme İdaresi ile Özelleştirme İdaresi Personel Vakfı arasında personelin yiyecek ve 

tabldot yönetimi için iş anlaşması yapıldığı ve 2002 yılı itibariyle bu iş için Vakfa 85,5 milyar öden
diği, ayrıca kuruma ait Ankara'daki bir arsanın 1997 yılından bu tarafa aynı vakfa kiralandığı, bu 
arsanın Haziran 2003 tarihi itibariyle üç aylık kira bedelinin 5.033.164.000.-TL olduğu, 

4. Grup Başkanlığının 24 Sayılı Raporunda, (22.12.2003 tarihi itibariyle) 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ait Ankara'daki kurum çay ocağının TAEK Yardımlaşma Vak

fınca işletildiği, yine İstanbul'daki ÇNAEM Otopark ve ÇNAEM spor tesislerinin vakıfça işletildiği, 
5. Grup Başkanlığının 26 Sayılı Raporunda, (18.12.2003 tarihi itibariyle) 
TEDAŞ bünyesinde, Türkiye Elektrik Personeli Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifi (TEP-

KO), Türkiye Elektrik Kurumu Çalışanları Vakfı (TEK- Vakfı), TEK Personeli Biriktirme ve Yar
dım Sandığı (TEİSAN), TEK Köycülük Personeli Artırma ve Yardımlaşma Sandığı (TEK- KÖY), 
Türkiye Elektrik Kuruluşları Emeklileri Dayanışma Derneği (TEK- EMDER), ve Elektrik Personeli 
Yardımlaşma Sandığının (EL- PER- SAN) bulunduğu, 

Bu sosyal kuruluşların TEDAŞ bünyesindeki muhtelif yerlerde ve Gölbaşı Sosyal Tesislerinde 
faaliyette bulunduğu, ancak bu mekanların anılan kuruluşlara TEDAŞ tarafından tahsisi ile ilgili 
yazılı belge bulunmadığı, 

TEP- KO ve TEK- Vakfı tarafından kullanılan ve bu kuruluşlarca çeşitli kişilere kiraya verilen 
reyonlarla ilgili olarak TEDAŞ' a herhangi bir kira bedeli ödenmediği gibi bunların elektrik, su gibi 
giderlerinin de TEDAŞ tarafından karşılandığı, 

6. Grup Başkanlığının 20 Sayılı Raporunda, (22.12.2003 tarihi itibariyle) 
Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesinde, TKİ Mensupları Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 

TKİ Spor Kulübü, SS Sosyal Yardım ve İşletme Kooperatifi, ELİ Yardımlaşma Sandığı, Kömür İş
letmeleri Dayanışma Vakfı ve Seyitömer Mensupları Tüketim Kooperatifinin bulunduğu, 

Bu sosyal kuruluşlara kurumca yer tahsisi yapıldığı halde, 13.10.2003 tarih ve 2003/6287 sayılı 
BKK ile yürürlüğe giren KİT ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının 10. 
maddesine göre düzenlenen, Hazine Müsteşarlığı 2004 yılı Genel Yatırım ve Finansman Prog
ramına ilişkin Esas ve Usullerin 16. maddesine aykırı olarak rayiç bedel üzerinden kira ücreti alın
madığı, Kurum tarafından Spor Kulübüne para aktarımı yapılıp yapılmadığı hususunun YDK 
raporunda yer almadığı, 
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7. Grup Başkanlığının Çeşitli Raporlarında, (22.12.2003 tarihi itibariyle) 

a) Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde, TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı, TMO 
Spor Kulübü Derneği, Ankara TMO Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneği ve Yardım San
dığı, TMO Merkez ve Ankara Bölgesi Mensupları Yardımlaşma Derneği, TMO Afyon Bölge 
Müdürlüğü Personeli Yardımlaşma Derneği Yardımlaşma Sandığı, TMO Diyarbakır Bölge Çalışan
ları Yardım Derneği, Alkaloid Spor Kulübü, Alkaloid Fabrikası Memur ve Hizmetlileri Yardım
laşma Derneği ve Alkaloid Fabrikası Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma Sandığının bulunduğu, 

Kurum tarafından, 

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfına; 

Genel Müdürlük binası altındaki lokal ve bahçe piknik alanı, Bahçelievler 16'lı lojmanlar al
tındaki market alanı, Ankara Şubesindeki ekmek fırını, Sincan'daki işyeri deposu, İzmir- Umurbey-
deki market satış büfesi ile Konya- Feritpaşa Caddesindeki Marketin, 

TMO Spor Kulübü Derneği 'ne 

Ankara Güvercinlik' teki 18 m2 çalışma odası ve 49 m2 erkek sporcu soyunma odasının, 

Kiraya verildiği ancak; raporda kiraya verilen bu yerlerden, 2003/6287 sayılı BKK ile yürür
lüğe giren KİT ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının 10. maddesine 
göre düzenlenen Hazine Müsteşarlığı 2004 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 
Esas ve Usullerin 16. maddesi gereği rayiç bedel üzerinden kira ücreti alınıp alınmadığının belir
tilmediği, 

Ayrıca, TMO Spor Kulübü'ne 2002 döneminde 54,4 milyar para aktarıldığı, 

b) Et Ve Balık Ürünleri A.Ş. bünyesinde, Personel Vakfı ve Spor Kulübünün bulunduğu, 

Kurum ile Vakıf arasında et satışları ile ilgili bayilik sözleşmelerinin mevcut olduğu ancak 
raporda bu ilişki hakkında teferruatlı bilgi bulunmadığı, Kurumca Spor Kulübü'ne Genel Müdürlük 
oluru ile muhtelif tarihlerde yardım yapıldığı, (Raporda yardım miktarları ve yardım için Başbakan
lık oluru alınıp alınmadığı hususunun belirtilmediği,) 

c) ÇAY- KUR bünyesinde, Personel Vakfı ile biri amatör biride profesyonel olmak üzere iki 
Spor Kulübünün bulunduğu, 

Kuruluşça, spor kulüplerine spor malzemesi verildiği, kurum sosyal tesislerinden yararlandırıl-
dığı, sporcu- yönetici adı altında kuruluştan aylık alan işçilerin çalıştırıldığı, reklam adı altında 
ödeme yapıldığı, dolayısıyla doğrudan ve dolaylı yollardan yardım edildiği, (Raporda Kulüplere 
para yardımı yapılıp yapılmadığı hususunun belirtilmediği,) 

8. Grup Başkanlığının 24 Sayılı Raporunda, (22.12.2003 tarihi itibariyle) 

a) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde, Şeker Sanayi Mensupları Yardımlaşma Vakfı, 
Şeker Sanayi Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği ve Şeker Spor Kulübü Der
neğinin bulunduğu, 

Kurumca Spor Kulübü'ne bütçeye konan ödenek dahilinde yardım yapıldığı, (Raporda yardım 
miktarları ve yardım için Başbakanlık oluru alınıp alınmadığı hususunun belirtilmediği,) 

b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdür
lüğü Mensupları Yardım Vakfının bulunduğu, 
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Vakfın; Döner Sermaye İşletmesi, Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TİVAK A.Ş.), 
TİGEM Vakfı Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TİVMAŞ) ve Sigorta Aracılık Hiz
metleri Limited Şirketinin sahibi olduğu, 

Vakıf ve işletmelerinde 24 Genel Müdürlük personeli ile 33 işçinin çalıştığı, 

Kurumun Ankara AOÇ mevkiindeki Merkez İmalat ve İkmal İşletmesindeki taşınmazları rayiç 
bedeller esas alınmadan, Vakıf ve şirketlerine kiraya verdiği, 

Ağustos 2002 tarihi itibariyle TİGEM Vakfına kiraya verilen yerler ve kira bedellerinin; 

- 1194 m2 büyüklüğünde, depo ve büro olarak kullanılan kapalı alanın kira bedelinin aylık 
339.384.128.-TL + KDV, 

- TİVMAŞ tarafından hipermarket olarak kullanılan 1485 m2 ' lik kapalı alanın aylık kira 
bedelinin 1.539.402.200.-TL + KDV, 

- 265 m2 büyüklüğünde kapalı alana sahip olan yemekhanenin aylık kira bedelinin 
170.500.000.-TL + KDV, 

- 27.765 m2 büyüklüğünde olan otopark, fast- food ve yeşil alanın aylık kira bedelinin 
2.474.128.000.-TL + KDV, 

- TİVAK A.Ş.' ne kiralanan 460 m2 cam sera ve 12.000 m2 fidanlığın aylık kira bedelinin 
307.977.115.-TL + KDV olduğu, 

Ayrıca her işletmede personel ihtiyaçlarına göre tahsis edilen kantinler bulunduğu, 
9. Grup Başkanlığının 66 Sayılı Raporunda, (10.12.2003 tarihi itibariyle) 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde, DMO Mensupları Vakfının (DEMOV) 

bulunduğu, 
DMO'nun 2 müessese ve 22 Bölge Müdürlükleri ile ilgili her türlü madde ve malzeme nak

liyesi ve sigortasının vakfın iştigal konuları arasında olduğu, 
11. Grup Başkanlığının 30 Sayılı Raporunda, (16.12.2003 tarihi itibariyle) 
Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde, Makina ve Kimya Mensupları Vakfının 

bulunduğu, 

Vakfa ait MAKVASAN A.Ş. adlı şirketin mevcut olduğu, Vakıfla ilgili faaliyetlerin; halı saha 
işletmesi, MKE Kurumu Genel Müdürlük binası zemin katındaki bedelsiz Ankara Market İşlet
mesi, Kırıkkale lojman binasının zemin katında bulunan yerin Kamu Konutları Genelgesine göre 
kira karşılığı market olarak işletilmesi, kira bedeli olarak onarım, bakım, çevre düzenleme kar
şılığında Kırıkkale Aile Çay Bahçesinin işletilmesi ve brüt gelirin % 35' i Kuruma kira bedeli 
olarak ödenmek şartıyla (MKE Yönetim Kurulunun 13.02.1992 tarih ve 41 sayılı kararı ile yürür
lüğe giren ve her yıl yenilenen protokol esasları dahilinde) Atış Poligonunun işletilmesi (2002 
yılında poligon kirası karşılığı brüt gelirin % 35'i olan 28,3 milyar gelire karşılık, yaklaşık 39,8 mil
yar harcama yapılmıştır) olduğu, 

12. Grup Başkanlığının 30 Sayılı Raporunda, (17.12.2003 tarihi itibariyle) 

a) TPAO bünyesinde TPAO Personel Vakfının bulunduğu, 
Yüksek Planlama Kurulunun 10.09.1993 tarih ve 93/T- 67 sayılı kararıyla TPAO Ana statüsüne 

eklenen geçici madde ile, ana statü yürürlüğe girmeden önce TPAO Genel Kurul Kararı ile Vakfa 
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taahhüt edilen yükümlülüklerin devamına karar verildiği, TPAO tarafından vakıf giderlerine 
katılım amacıyla her yıl belli bir miktar ödendiği ve 2002 yılında TPAO tarafından vakıf giderlerine 
katılım amacıyla ödenen miktarın 191.356.000.0000. TL olduğu, 

b)PETKİM bünyesinde, PETKİM Spor Kulübünün bulunduğu, 

PETKÎM Spor Kulübünün, Kuruma ait bina ve tesisleri kullanmakta olduğu, 

13. Grup Başkanlığının 21 Sayılı Raporunda, (23.12.2003 tarihi itibariyle) 

a) YURT- KUR bünyesinde YURT- KUR Vakfının bulunduğu, 

Genel Müdürlük hizmet binalarının temizlik, çamaşırhane ve kalorifer hizmetlerinin vakıf şir
keti olan YUVAŞ A.Ş.' ne kıymet takdiri ile verildiği, Bölge ve Yurt Müdürlükleri ısı merkezi 
yakıt ihalelerinin de bu şirkete verildiği, sözleşme hükmü gereği hizmet alımlarının 2003 yılında 
da devam ettirildiği, 

b) Milli Piyango Genel Müdürlüğü bünyesinde, Milli Piyango İdaresi Memur ve Müstahdem
leri Yardım Vakfı ve Spor Kulübünün bulunduğu, 

Vakfın, Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 7 baş bayiinden biri ve Hemen- Kazan bileti baş 
bayii olduğu, baş bayii olarak bilet satışlarından % 1,5 komisyon aldığı, Ankara, İstanbul ve İzmir 
illerinde İdarenin mekanlarının bedelsiz kullanıldığı, ayrıca Spor Kulübüne 07.11.2003 tarihli 
Maliye Bakanı onayı ile sponsor olarak (forma reklamı karşılığı) 200.000.000.000.- TL ödemede 
bulunulduğu, 

14. Grup Başkanlığının 93 Sayılı Raporunda, (19.12.2003 tarihi itibariyle) 

a) Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde, her biri ayrı tüzel kişilik olarak (173'ü sağlık tesis
lerinde 77'si de idari tesislerde olmak üzere) tek tip tüzükle kurulan toplam 251 adet dernek ile per
sonelce oluşturulmuş SİYAV Vakfı ve Voleybol Spor Kulübünün bulunduğu, 

Derneklere, Kurumun Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen kira bedeli karşılığında yer tahsisi 
yapıldığı ancak; 25.04.2001 tarih ve 24383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SSK Taşınmaz Mal
lar Yönetmeliği değişikliği ile derneklere ve kulübe doğrudan ve ücretsiz yer tahsisi imkanı getiril
diği, derneklerin kurum personelinden teşekkül edildiği, 

Derneklerin, kurum hizmetiyle bağlantılı olarak tıbbi tahlil, tetkik ve galoş satımından büfe, 
kantin, çay ocağı, otopark işletmeciliğine kadar çeşitli konularda faaliyet gösterdikleri, SSK'nın, 
derneklerle ilgili 2001 raporunda; özel odaların hastalardan bağış alınmak şartı ile dernekler tarafın
dan varlıklı hastalara tahsis edildiği ifadesine yer verildiği, 

Kurum personeli tarafından yürütülmesi gereken asli ve sürekli işlerin dernek personelince 
yürütüldüğü, 

b) BAĞ- KUR Genel Müdürlüğü bünyesinde. Bağ- Kur Personeli Yardımlaşma Vakfının bulun
duğu, 

Vakıf tarafından, Bağ- Kur Personeli Yardımlaşma Vakfı Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret ve 
Sanayi İşletmesinin kurulduğu, Vakıf İşletmesince bazı medikal malzeme satan firmalarla an
laşılarak temin edilen tıbbi malzemenin sağlık kurumlarının ihtiyaç gösterdiği sigortalı ve hak 
sahiplerine intikal ettirildiği ve bedelinin Kurum'a fatura edildiği, işletmeye Kurumca sıra dışı 
ödemelerde de bulunulduğu, 
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Adana, İçel, Hatay Bağ- Kur İl Müdürlüklerince İşletme kanalıyla ibraz edilen medikal mal
zeme satan firmalara ait faturaların sıra dışı olarak erken ödendiği, (Diğer firmalara üç ayda öden
diği halde İşletmeye bir ayda ödenmiştir.) medikal firmalar tarafından İşletmeye % 8- 15 oranında 
komisyon ödenmesinin sağlandığı, bu konuda Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca 03.02.1999 tarih 
ve 1 sayılı inceleme raporu hazırlandığı, 

Aynı konuda Ankara İl Müdürlüğü'nde de incelemede bulunulduğu ve 14.05.1999 tarih ve 2 
sayılı inceleme raporu düzenlendiği, 

Kurum Teftiş Kurulu'nca düzenlenen raporlarda sorumlular ve sorumluluklarının belirlenmesi 
yerine, vakıf ve yöneticisi konumundaki personelin savunulmasına yönelik ifadelerin yer alması 
üzerine, bahse konu usulsüzlüklerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kumlu Başkan
lığınca yeniden rapor düzenlenerek (02.06.2000 tarih ve 6 sayılı rapor) sonucunun Bakan Oluru ile 
Kurum'a bildirildiği, Bakan Oluru gereği Kurum'ca yapılması istenen soruşturmalar sonucu sorum
lular hakkında disiplin kovuşturması yanında cezai ve idari gerekli işlemlerin yapıldığı ve Teftiş 
Kurulu Başkanı, Ankara, Adana, Hatay İl Müdürlerinin görevlerinden alındığı, 

c) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bünyesinde, T.C. Emekli Sandığı Mensupları Sosyal 
Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfının bulunduğu, 

Vakıf mülkiyetinde şirketlerin mevcut olduğu, Vakfın Şirketleri arasındaki ilişkiler hakkında Yük
sek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunca 14.08.2001 tarihli İvedi ve 09.12.2003 tarihli Özel İnceleme 
Raporu düzenlendiği, Kurulca konunun birde Kurumun bağlı olduğu Bakanlık olan Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulunca incelenmesinin talep edildiği, (İlgili Raporlar Komisyonumuza intikal ettirilmiştir.) 

İvedi Durum Raporunda; Sandığa ait huzurevlerinin, 5434 sayılı Kanunun Ek 41. maddesi 
gereği Kurumca işletilmesi gerekirken (Bu konuda İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2001/332 sayılı 
kararı da mevcuttur.) Kanunun anılan maddesi hükmüne aykırı olarak yapılan (10.10.2000 tarihli 
24196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) yönetmelik değişikliği ile Vakfın ESA adlı şirketine iş-
lettirildiğinin belirtildiği, 

Özel İnceleme Raporunda da; Sandığa ait Emek Otellerinin yenilenmesi ve modernizasyonu ile 
otel zincirleri eliyle işletilmesi projesine ilişkin yürütülen iş ve işlemlerde; ilgili mevzuata aykırı uy
gulamalar yapılması, Vakfa ait Emek Proje Yönetimi, Danışmanlık, Denetim ve Turizm İşlet
meciliği Tic. Ltd. Şti. ne ayrıcalıklı ve muvazaalı işlemlerle bazı hak ve menfaatlerin sağlanması 
ve Kurum zararına sebebiyet verilmesi hususlarında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca ivedilikle 
soruşturma yapılmasının talep edildiği, 

15. Grup Başkanlığının Çeşitli Raporlarında, (19.12.2003 tarihi itibariyle) 
TEKEL bünyesinde, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı, Tekel Memur ve Emeklileri Yardım

laşma Derneği ve Tekel Spor Kulübünün bulunduğu, 
Vakfın, TEKEL' in İstanbul Cevizlibağ Kampüsünde yer alan barakada faaliyet gösterdiği, 

TEKEL' in 39 dağıtım şirketine % 1- 10 oranlarında iştirakçi olduğu gibi, REYTEK Tütün Sanayi 
ve Ticareti A.Ş. ninde % 1 hisse ile ortağı olduğu, 

Spor Kulübünün giderlerine TEKEL bütçesinden de katkıda bulunulduğu gibi, Tekel işyer
lerindeki kantin ve çay ocağından elde edilen gelirlerinde bu kulübe aktarıldığı, Kulübe Başbakan
lık oluru ile 2000, 2001, 2002 yılında aktarımlarda bulunulduğu, bu aktarımların miktarının 2001 
yılında 97,5 milyar, 2002 yılında 51,3 milyar lira olduğu, 2003 yılında ise (Başbakanlık izni alın
madan) 26,5 milyar aktarımda bulunulduğu, 
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16. Grup Başkanlığının 21 Sayılı Raporu (17.12.2003 tarihi itibariyle) 
TÜGSAŞ' a ait çay ocakları, kantin, kuaför, halı saha ve kültür merkezlerinin Kurum bünyesin

de kurulu çeşitli Spor Kulüplerine düşük bedelle kiraya verildiği, 

17. Grup Başkanlığının 89 Sayılı Raporunda, (18.12.2003 tarihi itibariyle) 
DHMÎ Genel Müdürlüğü bünyesinde, DHMİ Mensupları Yardımlaşma Vakfının bulunduğu, 
Vakfa ait şirketlerin mevcut olduğu ve 2003 yılından önceki yıllarda, Kuruma ait otopark iş

letmeciliğinin Vakfa tahsis edildiği, 

18. Grup Başkanlığının 73 Sayılı Raporu (18.12.2003 tarihi itibariyle) 
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde, RTÜK Çalışanları Sosyal Yardımlaşma Vak

fının bulunduğu, 
Vakfın, işletmesi kanalıyla Kurulun Bilkent'te bulunan merkez hizmet binası, iki misafirhane 

ve İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Van Müdürlükleri hizmet binaları ile misafirhanelerin temiz
lik işlerini yürüttüğü, İşletmenin Başak Sigorta Acenteliğini yanında kuaför, berber, spor salonu, 
kafeterya işletmeciliği de yaptığı, 

b) TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde, TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Vakfının bulunduğu, 

Vakıf tarafından işletmeler kurulduğu, merkez ve taşra binalarındaki yer kiralanmasının Vakıf 
tarafından yapıldığı, Kuruma ait spor tesislerinin Vakıf Kantin İşletmesine kiralandığı, hizmet 
binalarının temizlik ve çevre bakım işleri ile Lara tesislerindeki pastane, büfe, market ve çay bah
çesinin işletilmesi işinin Vakfın Ratelvak adlı şirketince yapıldığı,, (raporda bu işlerin bedelleri hak
kında bilgiye yer verilmemiştir.) 

c) Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı ve 
Spor Kulübünün bulunduğu, 

406 sayılı Kanunun ek 23. maddesi gereği Türk Telekom'un her yıl bütçesine konan personel 
aylıkları karşılığı tutarın % 0,1 oranında meblağın Sandığa gelir olarak aktarıldığı, Sandığa 2002 
yılında 756,7 milyar lira, 2003 yılında ise 945,9 milyar lira aktarıldığı, Sandık işlemlerinin İdari ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğü, 

Spor Kulüplerine Başbakanlık oluru ile 2000 yılında 600 milyar lira 2001 yılında 1.050 mil
yar lira, 2002 yılında 2.000 milyar lira ve 2003 yılında da 2.000 milyar aktarıldığı, (raporda spor 
kulübünün amatör olduğu belirtilmesine rağmen futbol kulübü 2. ligde faaliyet göstermektedir.) 

d) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde, TCDD' yi Geliştirme ve TCDD Per
soneli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı, 10 adet Dernek ve 1 adet Sandığın bulunduğu, 

TCDD'yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ait Ulaşım ve 
EM- DE adlı şirketler bulunduğu, 

Ulaşım Ltd. Şti. nin TCDD Ankara Garında kiralanan yerde faaliyet gösterdiği ve 2003 yılı 
kirasının 258.000.000.- TL olduğu, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de bulunan TCDD gar ve istasyon
larında bilet ücretinin % 5'i oranında komisyon karşılığı gişe ve rezervasyon hizmetlerini yürüttüğü, 

EM- DE Ltd. Şti. nin İstanbul Sirkeci' de bulunan otoparkı, Eminönü Hizmet Vakfı ile beraber 
işlettiği ve cirosunun % 60'ını kira olarak TCDD'ye ödediği, 
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Ankara Gazi İstasyonundaki açık alanlı lokal ve bahçenin 20 yıllığına Vakfa yap- işlet- devret 
modeli ile ihalesiz 500 milyona kiraya verildiği ve Vakfın işletmeyi YETUR adlı şirkete devrettiği, 

Ankara Gar sahasında bulunan akaryakıt istasyonunun 20 yıllığına Vakfa kiralandığı, Vakfın
da söz konusu istasyonu özel bir firmaya kiraladığı, Kasım 2003 tarihinde 25 milyar kira ödediği, 

İzmir- Alsancak' ta bulunan otoparkın belli istekliler arasında teklif alma yöntemiyle Vakfa 
kiraya verildiği, Ekim 2003 tarihinde aylık kirasının 16.000.000.000.- TL olduğu, 

TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile 10 adet Dernek ve 1 adet San
dığın Kurumla doğrudan ilişkisinin bulunmadığı,...." 

tespitlerinde bulunulduğu ve 1998/28 no lu Başbakanlık Genelgesinin uygulanması 
hususu kurumlara bildirilmiştir. 

5.5- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULUNA AİT RAPORLAR 

İçişleri Bakanlığından, 15.05.2004 tarih ve 18 sayılı yazı ile vakıf, dernek ve yardımlaşma san
dıkları hakkında düzenlenen İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Raporları istenilmiş olup, 
13.05.2004 tarih ve 2222 sayılı cevabi yazı ekinde kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu der
nek ve yardımlaşma sandıkları ile ilgili olarak Mülkiye Teftiş Kurulunca yapılmış olan İnceleme, 
Araştırma ve Soruşturma Raporlarındaki bilgiler liste halinde gönderilmiştir.(Ek- 12/a, 12/b) Bu 
bilgilerde özetle; 

1- Bakanlık Makamının 15.03.1999 tarihli onay emri üzerine Mülkiye Başmüfettişince yapılan 
inceleme sonucunda düzenlenen 20.05.1999 gün ve 132/23 sayılı Fezlekede; 

İzmir İlinde Emniyet Teşkilatında mevzuat gereğince yürütülen işlemler karşılığında İzmir 
Emniyet Teşkilatına Yardım Derneğine alınacak bağış miktarlarını bir tarife ile belirlemek, bu 
tarifeyi vali adına onaylamak, işi olan her vatandaştan tarifede belirtilen miktarda yardımın alın
masını zorlamak, vatandaşların yardım yapmaya zorlanmaması hususunda Bakanlık ve Valilikçe 
verilen talimatlara uymamak, 

İddialarıyla ilgili olarak, İzmir İl Emniyet eski Müdürü ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı hak
kında MMHK nun 5'inci maddesi ve CMUK un 163'üncü maddesi gereğince Lüzumu Muhakeme 
kararı verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmış olup, gereği için Emniyet Genel Müdür
lüğüne, bir örneğinin de Hukuk Müşavirliğine gönderilmiş olduğu, 

2- Bakanlık Bakamının 11.06.1999 tarihli onay emri üzerine Mülkiye Başmüfettişleri tarafın
dan yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 29.09.1999 gün ve 36/40, 56/49 sayılı Fezlekede; 

"Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunun 05.11.1997 tarih ve 6/18, 
29.12.1997 tarih ve 8/24 sayılı kararlarında Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olduğundan 
bahisle (60) adet Kaza Kırım ve Kurtarma Aracı alınmasına ve bu iş için 270.000.000.000. TL yar
dım yapılmasına karar verildiği, ancak alımların gerçekleştirilmesine ilişkin satın alma işleminin 
Emniyet Genel Müdürlüğü satınalma komisyonu marifetiyle şartname düzenlenmek, teklif mektup
ları alınmak ve ayrıca da pazarlık yapılmak suretiyle satın alma işleminin gerçekleştirilmesi şartları 
öngörülmesine rağmen, satın alma işleminin Vakıf Yönetim Kurulu Kararına aykırı yapılmış olması 
ve satınalmanın gerçekleştirildiği şirketin nihai teklifini vermeden satınalma işleminin yapılmış ol
ması" 
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İddialarıyla ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürü ve Vakıf Genel Başkanı, Emniyet Genel 
Müdür Yardımcıları, İkmal ve Bakım Daire Başkanı ve TPTG Vakfı Muhasebe Müdürü haklarında 
Türk Ceza Kanununun 240'ncı maddesi hükmü uyarınca yargılanmak üzere Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanunu Muvakkat'in 5'inci maddesine göre Lüzum- u Muhakeme Kararı verilmesi 
gerektiği kanaat ve sonucuna varılmış olup, gereği için Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere 
Hukuk Müşavirliğine, bir örneğinin de Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu, 

3- Bakanlık Makamının 29.06.2000 tarihli onay emri üzerine Mülkiye Başmüfettişi tarafından 
yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 10.08.2000 gün ve 117/76 sayılı Tevdi Raporunda; 

"Rize İl Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerini Destekleme Derneğinden, Dernek Tüzüğüyle belir
lenmiş amaçlara aykırı harcamalar yapıldığı" 

İddiasıyla ilgili olarak, Rize İl Emniyet Müdürünün TCK nun 508 inci maddesiyle düzenlen
miş "emniyeti suiistimal" suçu kapsamında değerlendirilebilecek eyleminden dolayı hakkında 
soruşturma yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılan rapor gereği için Rize Cumhuriyet Baş
savcılığına tevdi edilmiş, bir örneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu, 

4- Bakanlık Makamının 13.08.1997 tarihli onay emri üzerine Mülkiye Başmüfettişleri tarafın
dan yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 27.10.1997 gün ve 70/33, 135/43 sayılı Tevdi 
Raporunda; 

NÜ- VA Müdürü ile Veznedarının dipkoçanlarını gizledikleri bir kısım Tahsil Fişi ile vakıf 
üyelerinden tahsil ettikleri paralardan, bu aşamada tespit edilebilen 6.934.150.000.- TL sini vakıf 
kasasına intikal ettirmeyerek mal edinmeleri konusu ile ilgili olarak, 

Haklarında TCK'nun 510 ve 80' inci maddelerine göre işlem yapılmak üzere Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına tevdi edilen rapor Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu, 

5- Bakanlık Makamının 21.05.2001 gün ve 34- 2/2940- 59 sayılı onay emri üzerine, Mülkiye 
Başmüfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda, İstanbul Trafik Vakfına ait çekici ile otoparka 
çekilen araçtan alınan çekici ücreti karşılığında İstanbul Trafik Vakfına ait olmayan sahte bir fış 
verilmesi konusu ile ilgili olarak düzenlenen 22.01.2003 gün ve 138/5 sayılı Tevdi Raporunda, 

4.4.2001 günü saat 12-13 sıralarında, 34 MLC 88 plakalı UNO marka araç, Bayrampaşa Ver
gi Dairesi karşısına yasak yere park ettiği sırada, İstanbul Trafik Vakfına ait 34 MIY 37 plakalı 
çekici vasıtası ile Bayrampaşa/BİLGE otoparkına çekildiği, 

Aracını almak için Bilge otoparkına giden araç sürücüsünden 23.000.000.- TL. alındığı, kar
şılığında 3.000.000.- TL yazar kasa fişi ile 20 milyon TL lik çekici ücreti bedeli karşılığında ise İs
tanbul Trafik Vakfı ile ilgisi olmayan sahte bir makbuz verildiği anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak adli soruşturma yapılmadığı, soruşturma yapma yetkisinin adli makam
lara ait olması karşısında evrakın yetkili Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmesi gerektiği, kanaat ve 
sonucuna varılan tevdi raporu gereği için Bayrampaşa Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş ol
duğu, 

İfade edilmiştir. 
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5.6- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA AİT 
RAPORLAR 

İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığına gönderilen 15.05.2004 tarih ve 12 sayılı yazı 
ile Daire Başkanı Komisyona davet edilerek, kamu bünyesinde kurulu vakıf, demek ve yardımlaş
ma sandıkları ile ilgili sorunların çözümü için alınması gereken önlemler hususunda bilgi veril
mesi istenmiştir (Ek- 13/a). Demekler Dairesi Başkanı tarafından komisyona arz edilen bilgilere 
göre (Ek- 13/b), İçişleri Bakanlığı Demekler Denetçilerince, 2000 yılından sonraki dönemde, kamu 
kurum ve kuruluşlarını desteklemek amacıyla kurulmuş 54 demeğin denetiminin yapıldığı, denet
lenen bu demeklerden 25'i hakkında, demek parasının başkasının menfaatine sarf edilmiş olması 
veya mevzuatta belirtilen esas ve usullere uyulmadığı iddiasıyla adli veya idari işlem yapılması is
tenildiği anlaşılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı Demekler Denetçilerince, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kumlu 
bulunan demeklerle ilgili düzenlenmiş olan ve komisyona intikal ettirilen raporların sonuç bölüm
lerinde özetle aşağıda belirtiler hususlara yer verilmiştir. 

A- Dernek Parasının Başkasının Menfaatine Sarf Edilmesi ve Mevzuatta Belirtilen Esas ve 
Usullere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle Adli veya İdari İşlem Yapılması İstenilen Dernekler 

Mardin Devlet Hastanesi Koruma Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- 4.271.400.000.- TL tutarındaki demek parası başkasının menfaatine sarf edildiğinden, Der

nekler Kanununun 85/2'nci maddesi gereğince, 
2- Bütçe kesin hesap- bilanço defteri tutulmayarak yönetim kumlu hakkında Demekler 

Kanununun 62/5'inci maddesi; olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak yönetim 
kumlu hakkında Demekler Kanununun 20'nci maddesi; demek tarafından kamu kurumunda izinsiz 
faaliyet gösterildiğinden yönetim kurulu hakkında Demekler Kanunun 66/2'nci maddesi; yetki bel
gesiz gelir toplanarak Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında 
Yönetmeliğin 9' uncu maddesi ihlal edildiğinden, yönetim kumlu hakkında Demekler Kanunun 
86'ncı maddesi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında, 
Demeğin denetim kurulunca denetim görevi yapılmayarak Demekler Kanununun 29/2'nci 

maddesi ihlal edildiğinden Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğince, 
Denetleme kumlu hakkında, 
Adli işlem yapılması, 
Balıkesir İli Emniyet Teşkilatının İhtiyaçlarını Temin ve Karşılama Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- 27.850.252.000.- TL tutarındaki demek parası başkasının menfaatine sarf edildiğinden, 

yönetim kumlu hakkında Demekler Kanununun 85/2'nci maddesi gereğince Adli işlem yapılması, 
Antakya Devlet Hastanesini Güzelleştirme Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- Eski ve yeni saymanlar arasında devir teslim yapılmayarak ve yetki belgesiz gelir toplan

mak suretiyle Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönet
meliğin 9 ve 11'inci maddeleri ihlal edildiğinden, Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğince, 
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2- 585.372.000.- TL tutarındaki demek parası başkasının menfaatine sarf edildiğinden, Der
nekler Kanununun 85/2'nci maddesi gereğince, 

Yönetim kurulu hakkında adli işlem yapılması, 
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünü Güçlendirme Derneği 

Denetim Yılı: 2000 

1- Noter tasdikli olarak tutulması gereken bütçe kesin hesap bilanço defteri tutulmayarak ve 
gelir- gider defteri usulüne uygun işlenmeyerek Demekler Kanununun 62'nci maddesi ihlal edil
diğinden, Demekler Kanununun 85/1 'inci maddesi gereğince, 

2- Alındı belgeleri usulüne uygun doldurulmayarak, alındı belgesi ile toplanan bağışlar 
zamanında bankaya yatırılmayarak Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Bel
geleri Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi ihlal edildiğinden, Demekler Kanunun 86 ncı mad
desi gereğince, 

3- Bir cilt alındı belgesi ibraz edilmediğinden, Demekler Kanununun 85/2'nci maddesi 
gereğince, 

4- Demeğin bazı gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilmeyerek Kanunun 63/1 'inci maddesi ih
lal edildiğinden, Demekler Kanununun 86'ncı maddesi gereğince, 

5- 4.852.592.166.- TL 27.850.252.000.- TL tutarındaki demek parası başkasının menfaatine 
sarf edildiğinden, Demekler Kanununun 85/2'nci maddesi gereğince, 

6- Demek organlarına seçilenler mülki amirliği bildirilmeyerek Kanunun 30'uncu maddesi ih
lal edildiğinden, Demekler Kanununun 78/3'üncü maddesi gereğince, 

7- Kamu kurumunda izinsiz faaliyet gösterildiğinden, Demekler Kanununun 79/2'nci mad
desi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında, 
Demeğin denetim kurulunca denetim görevi yapılmayarak Demekler Kanununun 29/2'nci 

maddesi ihlal edildiğinden Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğince, 

Denetleme kumlu hakkında, 
Adli işlem yapılması, 

Ayrıca, kanun ve tüzüklere aykırı olarak genel kurul toplantısı yapıldığından genel kurul top
lantısının iptali, Demekte sigortasız işçi çalıştırıldığından SSK Hatay İl Müdürlüğüne bildirim 
yapılması, 

SSK Bursa Bölge Hastanesini Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği 

Denetim Yılı: 2001 
1- Yetki belgesiz gelir toplanarak, Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Bel

geleri Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle Demekler Kanununun 
86'ncı maddesi gereğince, 

2- 236.950.000 TL demek parasının demeğin amacı dışında (başkasının menfaatine sarf edil
mesi) harcanması nedeniyle de Demekler Kanununun 85/2'inci maddesi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında adli işlem yapılması; 
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Hatay Emniyet Müdürlüğü İhtiyaçlarını Temin ve Karşılama Derneği 
Denetim Yılı: 2001 
Demeğin, 106.591.899.605.- TL tutarındaki parasının başkasının menfaatine sarf edildiği tes

pit edildiğinden, demek yöneticileri ve ilgili kişiler hakkında Demekler Kanunun 85/2 nci maddesi 
gereğince adli işlem yapılması, 

Ayrıca, Demek tüzüğünün 2'nci maddesinin Hatay Valiliğince yeniden incelenmesi, demek 
tarafından, Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen demirbaşların ayniyat makbuzu karşılığında teslim 
edilmesi, Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğe 
uygun hareket edilmesi, demeğin bilanço esasına göre defter tutması, demek 106.591.899.605.- TL 
zarara uğratıldığından bu zararın sorumlulardan tahsil edilmesi, demeğin ödemesi gereken bazı ver
gileri ödemesi, demeğin sigortasız çalıştırdığı işçilerin SSK'ya bildirilmesi, demeğin amaç ve çalış
maları için ihtiyacından fazla olan taşınmaz malların paraya çevrilmesi konularında Hatay Valiliğin
ce ilgili birimlere bildirim yapılması, 

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalkındırma ve Sosyal Yardım Derneği 
Denetim Yılı: 2002 

1- 285.103.192.308.- TL tutarındaki demek parası başkasının menfaatine sarf edildiğinden 
Demekler Kanununun 85/2'maddesi gereğince, 

2- Demeğin yevmiye defteri açık ve düzenli olarak işlenmeyerek Demekler Kanununun 62'nci 
maddesi ihlal edildiğinden Demekler Kanununun 85/1 'inci maddesi gereğince, 

Yönetim kurulu hakkında adli işlem yapılması, 
Ayrıca, Demeğin bazı işlemleri ve iktisadi işletmesinde görülen eksikliklerin giderilmesi için 

Ankara Valiliğince Demek Yönetim Kuruluna bildirim yapılması, 

Ordu İli Emniyet Müdürlüğü Polis Karakolları ve Lojmanları Yaptırma, Donatma, Ar
sa Alım, Araç Tamir ve Temini, Her türlü İhtiyacı Yerine Getirme Derneği 

Denetim Yılı: 2002 
1- Olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 20' nci mad

desi ihlal edildiğinden Demekler Kanununun 85/2'inci maddesi gereğince, 
2- Demeğin defter ve belgelerinin kaybedilmesi nedeniyle Demekler Kanununun 85/1'inci 

maddesi gereğince, 

Yönetim kurulu hakkında adli işlem yapılması; 
Ayrıca, 7.365.239.847.- TL tutarındaki denek giderinin şahsi nitelikte harcama olduğu tespit 

edildiğinden, belirtilen paranın yasal faizi ile birlikte yönetim kurulunca demeğe ödenmesi, aksi 
halde Demekler Kanununun 85/2'inci maddesi gereğince işlem yapılacağı konusunda Ordu 
Valiliğince Demek Yönetim Kumluna bildirim yapılması, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul Tarım İl Müdürlüğü Çalışanları Dayanışma, Yar
dımlaşma ve Hizmet Derneği 

Denetim Yılı: 2002 
Demek tüzüğünün 2'nci maddesine dayanılarak kurum kreşi ve kurumda çalışan personel için 

yemek gideri olarak aktarılan toplam 50.536.208.000.- TL tutarındaki demek parasının mevzuata 
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aykırı olduğu tespit edildiğinden, bu paranın yasal faizi ile birlikte demek yönetim kurulunca der
neğe geri ödenmesi için İstanbul Valiliğince Demek Yönetim Kuruluna bildirim yapılması ve ay
rıca, 27.367.800.- TL tutarındaki harcamanın da demeğin amacına uygun olmadığından geri ödet-
tirilmesinin sağlanması, aksi halde Demekler Kanununun 85/2'inci maddesi gereğince yönetim 
kumlu hakkında adli işlem yapılması, 

Ayrıca, dernek tüzüğünün bazı maddelerinin Demekler Kanununa aykırı olması nedeniyle, 
Demek tüzüğünün İstanbul Valiliğince yeniden incelenmesi, 

Trabzon Emniyet Teşkilatı Yardım Derneği 
Denetim Yılı: 2003 
1- Demek tarafından tahsil edilen 802.000.000,- TL tutarındaki gelirin gelir ve gider defterine 

kaydedilmemesi ve emniyet müdürlerinin 3.514.030.000,- TL şahsi harcamalarının, Kanuna ve der
nek tüzüğüne aykırı olarak demek hesabından ödenmesi nedeniyle, Dernekler Kanununun 85/2'nci 
maddesi gereğince, 

2- Derneğin alındı belgesi kayıt defterine kayıtlı bir miktar alındı belgesi cildi ile Trabzon Def
terdarlığı Muhasebe Müdürlüğü kayıtlarında derneğin üzerinde görülen 40 cilt alındı belgesinin ib
raz edilememesi nedeniyle, Demekler Kanununun 85/1 'inci maddesi gereğince, 

3- Gelir ve gider defteri usulüne uygun tutulmayarak, Dernekler Kanununun 62/4 maddesi ih
lal edildiğinden, Demekler Kanununun 86'ncı maddesi gereğince, 

Yönetim kurulu hakkında adli işlem yapılması, 
Ayrıca, Emniyet Müdürlerinin cep telefonu, ev telefonu, uçak bileti ve digitürk aboneliği 

faturalarının ödemeleri 3.514.030.000,- TL'nin şahsi nitelikte harcama olması nedeniyle, bu har
camaların demek giderlerinden çıkartılması ve bu şahsi harcamaların yasal faizi ile birlikte, demek 
yönetim kumlu üyelerinden demeğe geri ödettirilmesi hususunda, Trabzon Valiliğince demeğe bil
dirimde bulunulması, 

Gülnar Kadastro Müdürlüğü Hizmetlerini Geliştirme ve Güçlendirme Derneği 
(3.12.2003 tarihinde genel kurul kararı ile feshedilmiştir.) 
Denetim Yılı: 2004 
1- Demek tarafından, kamu kurumunda izinsiz faaliyet gösterildiğinden Demekler Kanununun 

66/2'nci maddesi; gelir ve gider defteri usulüne uygun işlenmeyerek ve tutulması zorunlu olan en
vanter defterinin tutulmayarak Demekler Kanununun 62'nci maddesi; bazı harcamalar Demek 
Yönetim Kurulu kararı alınmadan yapılması nedeniyle Demekler Kanununun 27'nci maddesi; bazı 
demek gelirleri için alındı belgesi düzenlenmediğinden Demekler Kanununun 63'ncü maddesi; bazı 
kişiler demeğe üye olmaya zorlanarak, bazılarının ise üyelikten istifa etmesi engellenerek Dernek
ler Kanununun 18'inci maddesi ihlal edildiğinden yönetim kumlu hakkında Dernekler Kanununun 
86'ncı maddesi gereğince, 

2- Denetleme kumlu tarafından denetim görevi yerine getirilmeycrek Demekler Kanununun 
29/2'nci maddesi ihlal edildiğinden denetleme kumlu hakkında Demekler Kanununun 86'ncı mad
desi gereğince, 

3- 23.944.328.293.- TL tutarındaki demek parası başkasının menfaatine sarf edildiğinden, 
yönetim kumlu hakkında Demekler Kanununun 85/2'nci maddesi gereğince, 

Adli işlem yapılması, 
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Ayrıca, kamu hizmetlerine karşılık olarak zorla demeğe bağış toplandığı ve bazı memurların 
demek hizmetlerinde çalıştırıldığı tespit edildiğinden, ilgili kişiler hakkında genel hükümler ile il
gili ceza ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılması, 

B- Mevzuatta Belirtilen Esas ve Usullere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle Adli veya 
İdari İşlem Yapılması İstenilen Dernekler 

Yozgat Doğumevi Hastanesi Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği 
(17.03.2004 tarihinde genel kurul kararı ile fesih edilmiştir) 
Denetim Yılı: 2000 

1- Demeğin, olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 
20/1'inci; Bütçe Kesin- hesap ve Bilanço Defteri, Üye Kayıt Defteri ve Gelir ve Gider Defteri 
usulüne uygun tutulmayarak Demekler Kanununun 62'nci; yetki belgesiz gelir toplanarak Demek
ler Kanununun 63/5'inci; Maliye Bakanlığından alındı belgesi temin edildiği halde, demek tarafın
dan bastırılmış gelir makbuzları ile gelir toplanarak Demekler Kanununun 63'üncü; Demek Alındı 
Belgelerinin doldurulmasında usule uyulmayarak Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak 
Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 8'inci; maddeleri hükümleri ihlal edildiğinden, Yönetim 
kumlu hakkında Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğince, 

2- Denetleme kumlu tarafından denetim görevi yerine getirilmeyerek Demekler Kanununun 
29/2'nci maddesi ihlal edildiğinden denetleme kumlu hakkında Demekler Kanununun 86'ncı mad
desi gereğince, 

Adli işlem yapılması, 
Ayrıca, Demeğin olağan genel kumlunun toplantıya çağrılması için, Demekler Kanununun 

50/2'nci maddesi hükmü gereği Yozgat Valiliğince Demek Başkanlığına ihtarda ve Demeğin Yoz
gat Doğumevi Hastanesi içerisinde faaliyette bulunabilmesi için Hastane Başhekimliğinin 
muvafakati ve Yozgat Valiliği'nin onayının alınması gerektiği hususunda, Valilikçe Demek Başkan
lığına uyarıda, 

Bulunulması, 

Yozgat Devlet Hastanesi Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- Demeğin, Bütçe Kesin- hesap ve Bilanço Defteri, Üye Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt 

Defteri ve Gelir ve Gider Defteri usulüne uygun tutulmayarak Demekler Kanununun 62'nci; yetki 
belgesiz gelir toplanarak Kanunun 63/5'inci; Demek Alındı Belgelerinin doldurulmasında usule 
uyulmayarak Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönet
meliğin 8'inci; maddesi hükümleri ihlal edildiğinden, yönetim kumlu hakkında Demekler Kanunun 
86'ncı maddesi gereğince, 

2- Denetleme kumlu tarafından denetim görevi yerine getirilmeyerek Demekler Kanununun 
29/2'nci maddesi ihlal edildiğinden denetleme kumlu hakkında Demekler Kanununun 86'ncı mad
desi gereğince, 

Adli işlem yapılması, 

Ayrıca, Demeğin olağan genel kurul toplantılarını demek tüzüğünde belli edilen zamanlarda 
yapması, demek hastane içerisinde faaliyet gösterdiği halde, demek adresi demek tüzüğünde has-
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taneden başka yer olarak gösterildiğinden tüzüğün adres maddesinin değiştirilmesi ve demeğin 
hastane içerisinde faaliyette bulunabilmesi için Hastane Başhekimliğinin muvafakati ve Yozgat 
Valiliği'nin onayının alınması gerektiği hususunda, Yozgat Valiliğince Demek Başkanlığına uyarıda 
bulunulması, 

Giresun İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- Demekte, yetki belgesiz gelir toplanarak Demekler Kanunun 63/5'inci ve Demek Gelir

lerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi ihlal 
edildiğinden, Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğince 

2- Öğrenci pansiyonu izin almadan açılarak Demekler Kanunun 41 inci maddesi ihlal edil
diğinden, Demekler Kanunun 80'inci maddesi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında adli işlem yapılması, 
Çaydamar İmam Hatip Lisesi Yaptırma Yaşatma Derneği 
(30.3.2001 tarihinde genel kurul kararı ile fesih edilmiştir.) 

Denetim Yılı: 2000 
1- Olağan genel kurul toplantıları tüzüğünde belli edilen zamanda yapılmayarak Demekler 

Kanununun 20'nci ve genel kurul toplantısında organlara seçilenler mülki amirliğe bildirilmeyerek 
Demekler Kanununun 30'uncu maddesi ihlal edildiğinden, Demekler Kanunun 78/1'inci ve 78/3 
üncü maddeleri gereğince, 

2- Demeğin adres değişikliği mülki amirliğe bildirilmeyerek, Demekler Kanununun 13'üncü 
maddesi ihlal edildiğinden, Demekler Kanunun 86' ncı maddesi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında adli işlem yapılması, 

Yozgat Lisesi Öğrencilerini Koruma Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- Demeğin, olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 

20/1 'nci; Bütçe Kesin- hesap ve Bilanço Defteri, Üye Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Gelen ve 
Giden Evrak Kayıt Defteri usulüne uygun tutulmayarak Kanunun 62'nci; Demek Alındı Bel
gelerinin doldurulmasında usule uyulmayarak Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak 
Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 8'inci; maddeleri hükümleri ihlal edildiğinden, Dernekler 
Kanunun 86'ncı maddesi gereğince yönetim kumlu hakkında adli işlem yapılması, 

2- Denetleme kumlu tarafından denetim görevi yerine getirilmeyerek Demekler Kanununun 
29/2'nci maddesi ihlal edildiğinden denetleme kumlu hakkında Demekler Kanununun 86'ncı mad
desi gereğince, 

Adli işlem yapılması, 
Endüstri Meslek Lisesi Koruma Derneği 
Denetim Yılı: 2000 
1- Devlet okulunda faaliyet gösteren demek, okulun yetkili amirinin muvafakatini ve mülki 

amirin iznini almayarak, Demekler Kanununun 66/2'nci maddesi ihlal edildiğinden, aynı Kanunun 
79' ncı maddesi gereğince, 
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2- Bütçe Kesin- hesap ve Bilanço Defteri tutulmayarak Demekler Kanununun 62/5'inci ve 
Alındı Belgesi Kayıt Defterine alındı belgelerinin bir kısmı kaydedilmeyerek Demek Gelirlerinin 
Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 6/2'inci maddesi hükümleri 
ihlal edildiğinden, Demekler Kanunun 85/1 'inci maddesi gereğince, 

3- Olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 20/1'inci 
maddesi hükmü ihlal edildiğinden aynı Kanunun 86'inci maddesi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında, 

4- Denetleme kumlu tarafından denetim görevi yerine getirilmeyerek Demekler Kanununun 
29/2'nci maddesi ihlal edildiğinden Demekler Kanununun 86'ncı maddesi gereğince, denetleme 
kumlu hakkında 

Adli işlem yapılması, 

Ayrıca, Demeğin kamu kurumunda faaliyet gösterilebilmesi için yetkili mercilerden izin alın
ması konusunda Valilikçe Demek Yönetim Kumluna bildirimde bulunulması, 

SSK Adana Hastanesini Koruma Hizmetlerini Geliştirme Derneği 

Denetim Yılı: 2000 

Demeğin olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 20 nci 
maddesi ihlal edildiğinden, yönetim kumlu hakkında, Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğin
ce adli işlem yapılması, 

Tokat Doktor Cevdet Aykan Devlet Hastanesini Destekleme Güzelleştirme ve Personeli 
Yardımlaşma Derneği 

Denetim Yılı: 2001 

1- Olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 20'nci mad
desi ihlal edildiğinden Demekler Kanunun 86'ncı maddesi gereğince, 

2- Kamu kurumunda izinsiz faaliyet gösterilerek Kanunun 66/2'ncı maddesi ihlal edildiğin
den, Demekler Kanunun 79'uncu maddesi gereğince, 

Yönetim kumlu hakkında adli işlem yapılması; 

Tokat İli Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerini Koruma ve Okullarını Geliştirme Derneği 

Denetim Yılı: 2001 

Demeğin, alındı belgesi kayıt defteri tutulmayarak Demek Gelirlerinin Toplanmasında Kul
lanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi ihlal edildiğinden, Demekler 
Kanunun 85'inci maddesi gereğince işlem yapılması, 

Ordu Devlet Hastanesine Yardım ve Güzelleştirme Derneği 

Denetim Yılı: 2000 

Demeğin, olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayarak Demekler Kanununun 20'nci 
maddesi ihlal edildiğinden, Demek Yönetim Kumlu hakkında Demekler Kanununun 86'ncı mad
desi gereğince işlem yapılması, 
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Ankara Onkoloji Hastanesi Kanserli Çocuklar Derneği 
Denetim Yılı: 2001 

Demekte, izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunularak, Yardım Toplama Kanununun 6 ve 
10'uncu maddelerinin ihlal edildiğinden, Yardım Toplama Kanunun 29'uncu maddesi gereğince 
demek yönetim kurulu hakkında adli işlem yapılması, 

Ayrıca, demeğin döviz gelirleri gelir ve gider defterine Türk Lirasına çevrilmeden kay
dedilerek, Türk Ticaret Kanununun 66 ve 75'inci maddelerine aykırı davranıldığından, döviz gelir
lerinin Türk Lirasına çevrilerek gelir ve gider defterine kaydedilmesi gerektiği hususunda, Valilik
çe Demek Başkanlığına bildirimde bulunulması, 

İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Yaptırma, Yaşatma ve Geliştirme Derneği 
(5.6.2003 tarihinde genel kurul kararı ile fesih edilmiştir.) 
Denetim Yılı: 2004 

Demeğin defter ve belgeleri saklanmayarak Demekler Kanununun 63'üncü maddesi ihlal edil
diğinden, Demekler Kanununun 85/1'nci maddesi gereğince yönetim kurulu hakkında adli işlem 
yapılması, 

SSK Trabzon Bölge Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği 
Denetim Yılı: 2002 
1- Demekte, alındı belgesi kullanılmadan gelir toplanarak Dernekler Kanununun 63'üncü ve 

yetki belgesi olmadan gelir toplanarak Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Bel
geleri Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi hükmü ihlal edildiğinden, Dernekler Kanunun 86 
ncı maddesi gereğince, 

2- Demeğe ait kayıtlar tutulmayarak Demekler Kanununun 62'nci maddesi ihlal edildiğinden, 
Demekler Kanunun 85'inci maddesi gereğince, 

Yönetim kurulu hakkında adli işlem yapılması, 

Ayrıca, 1999 yılından önce, Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Vakfının 10.399.751.450,- TL 
tutarındaki mal varlığı ve kuruluş masraflarının demek mamelekinden karşılanması nedeniyle, 
mevcut yönetim kurulu üyelerinin veya demek üyelerinden birisinin demeğe ait paranın söz 
konusu paranın faizi ile birlikte iadesi konusunda talep ve dava etme haklarının bulunduğu, tüzüğün 
bazı maddelerinin yönetim kurulu kararı ile düzeltilmesinin kanuna aykırı olduğu, demeğin 
yapacağı her iş ve işlemleri ayrı ayrı karar altına alması ve karar defterine kaydetmesi gerektiği, 
demirbaşların hibe edildiği ve kullanıldığı yerlerin defterde gösterilmesi, imha edilen demirbaşların 
yönetim kurulu kararı ile belirlenmesi ve terkinin yapılması, olağan genel kurul toplantılarının 
tüzükte belirtilen zamanlarda yapılması gerektiği hususlarının, Valilikçe Demek Yönetim Kuruluna 
bildirimde bulunulması, 

İstenilmiştir. 

5.7- MALİYE BAKANLIĞINA AİT RAPORLAR 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından 15.04.2004 tarih ve 14 sayılı yazı ile inceleme 

Raporları istenmiş, 04.05.2004 tarih ve 560 sayılı cevabi yazı eki ile gönderilen raporlarda tespit 
edilen hususlar özetle aşağıda yer almaktadır. (Ek 14/a, 14/b) 
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1-) Maliye hazinesi adına kayıtlı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına tahsis
li arsalar üzerinde Bilkent Üniversitesi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına tahsisli arsalar üzerinde YÖK bütçe ödenekleri ile inşa edilen bina ve 
tesislerin bedelsiz olarak Bilkent Üniversitesinin kullanımına bırakılması ve Bilkent Üniver
sitesine Devlet yardımı yapılması raporun konuları ile ilgili olarak Maliye Teftiş Kurulu müfet
tişince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 12.09.2000 tarih ve 4 sayılı Basit Raporda, 

1- Maliye Bakanlığınca, YÖK Başkanlığına tahsis edilen gayri menkuller (arsalar), Bilkent 
Üniversitesinin kuruluşundan sonra, Çankaya Belediyesince 1988, 1990 ve 1995 yıllarında 
75890/1, 75890/3 ve 75890/4 no lu planlarla sürekli parçalandığı, bu şekilde Bilkent Üniversitesine 
tümünün mülkiyetine sahip olduğu bağımsız parsellerin üretildiği; plan değişikliklerinden sonra 
YÖK'e tahsisi devam eden ve tamamına yakın ölçüde Maliye Hazinesi'nin sahip olduğu gayri men
kuller üzerinde Bilkent Üniversitesinin hissedar olmaya devam ettirildiği, plan değişiklikleriyle 
Hazinenin sahip olduğu hisselerin Bilkent Üniversitesi, YÖK ve ÖSYM hizmet binalarının bulun
duğu alan sınırları dışına çıkarıldığı, böylece Çankaya Belediyesince rant değeri yüksek olan yer
lerde (ki bu yerlerin yol, köprü, su ve elektrik tesisleri şeklindeki alt yapısı 1982 yılında başlanan 
YÖK site inşaatı çerçevesinde bütçe ödenekleriyle yapılmıştır) Bilkent Üniversitesi'ne hisseli ol
mayan bağımsız parselli arsaların kazandırıldığı, 

Plan değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan duruma, Maliye Bakanlığınca Çankaya Belediyesi 
nezdinde herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve yapılan işlemlerin kesinleştiği, konuya ilişkin 
olarak, Maliye Bakanlığı merkez ve taşra" (Ankara Defterdarlığı) teşkilatı yetkililerinin bu fiil
lerinin Türk Ceza Kanunu' nun 230 uncu maddesi çerçevesinde görevi ihmal olarak nitelenmekle 
birlikte, zamanaşımı nedeniyle yapılacak işlemin bulunmadığı, 

2- YÖK Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığı hizmet binalarının bulunduğu tahsisli Hazine mül
kiyetindeki gayri menkullerin Çankaya Belediyesince 75890/1, 75890/3 ye 75890/4 no lu plan uy
gulamaları ile sürekli olarak parçalandığı, tahsisli arazilerin bütünlüğü bozulup, Bilkent Üniver
sitesine hisseli olmayan, bağımsız arsalar üretildiği, Bilkent Üniversitesinin çok küçük miktarlarda 
hisseli olduğu arsalardaki Hazine hisselerinin ilgisi olmayan yerlere kaydırılarak, adı geçen Üniver
siteye sahip olduğunun ötesinde fiili alanlar yaratıldığı ve değişiklikten sonra oluşturulan parsellerin 
üzerinde Bilkent Üniversitesinin hisselerinin aynen korunduğu, ağaçlandırılacak alan olarak Hazine 
mülkiyetinde olan arsaların parçalanarak Bilkent Üniversitesine müstakil parseller oluşturulduğu bu 
parsellerin biri üzerinde, aynı üniversite Shell Benzin istasyonu tesis edildiği, Çankaya Belediyesin
ce yürütülen bu İmar planı değişiklikleri ve imar uygulamalarının İçişleri Bakanlığınca ayrıca in
celemeye tabi tutulmasının gerektiği, 

3- Maliye Bakanlığınca site alanı yapılmak üzere YÖK Başkanlığına tahsis edilmiş bulunan 
arsalar üzerinde tahsis işlemlerini kaldırılmadan Bilkent Üniversitesi lehine irtifak hakkı tesis edil
diği, üzerinde YÖK Başkanlığı ve ÖSYM hizmet binalarının bulunduğu tamamı Maliye Hazinesi 
ne ait olan gayrimenkulun imar planıyla parçalanmasına malik sıfatıyla itirazda bulunulmadığı, 

1986 yılında YÖK'e tahsis edilen 14463 ada 3 parsel numaralı ve 189066 m2 yüzölçümlü ar
sanın Hazine hissesi olan 164071 m2 sinin ilgili Yönetmelik hükmüne aykırı olarak Maliye Bakan
lığı ve YÖK ilgililerinin çabaları sonucunda bedelsiz olarak Bilkent Üniversitesi'nin kullanımına 
bırakıldığı, Tahsis işleminin genel, katma ve özel bütçeli kamu idare ve kurumlarına yapılması 
gerektiği, bu kurumlar dışında, bedelsiz kullanımın kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı ol
duğu, bu konuda da zamanaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç atfının mümkün 
bulunmadığı, 
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164463 ada, 3 parsel no lu taşınmazın plan uygulamaları ile parçalandığı, böylece oluşturulan 
ada ve parseller arasında olan 26080 ada 5 parsel numaralı taşınmazın (egemen hissesi Maliye 
Hazinesine aittir) yeniden uygulamaya tabi tutulması ile Bilkent Üniversitesine sahip olduğu 13170 
m2 lik hissesinden (bu hissede Hacettepe Üniversitesi'nin bütçe ödenekleriyle kamulaştırdığı alan
lardandır ve 1991 yılında m2 si 140 liradan Bilkent Üniversitesi'ne satışı yapılmıştır) daha büyük 
miktarlarda 26080 ada, 22 parsel ve 20270 m2 yüzölçümlü bağımsız bir parselin üretildiği, 26080 
ada 5 parselin kalan kısmında da Bilkent Üniversitesinin eski hissesinin de devam ettirildiği, 

4- a) 26080 ada 27 parsel numaralı, 48739 m2 yüzölçümlü arsanın üzerinde YÖK ve ÖSYM 
hizmet binalarının bulunduğu, YÖK'e tahsisli bu arsanın 4.10.1990 tarih ve 75890/3 no lu imar uy
gulaması ile oluşturulduğu, bu değişiklikten önce, 1988 yılında bu kısım üzerinde YÖK Konukevi 
inşaatının tamamlandığı ve aynı yılda Bilkent Üniversitesi'ne ait Bilintur A.Ş. ne, YÖK tarafından 
kiraya verildiği, YÖK Konukevinin tamamen YÖK bütçesinden yapılan harcamalarla inşa edildiği, 

Arsanın üzerinde konukevi bulunduğu ve inşaatının tamamlanıp Bilkent Üniversitesine bağlı 
Bilintur A.Ş. ne kiraya verildiğinin YÖK Başkam (onaylarda ita amiri olarak imzası yer almaktadır) 
tarafından tereddüde yer vermeyecek şekilde kesin olarak bilindiği, arsanın üzerindeki tesislerle bir
likte Bilkent Üniversitesi lehine irtifak hakkı tesisini talebeden YÖK Genel Sekreterinin konuda 
Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) bilgilendirildiği, YÖK Konukevinin, üzerinde 
bulunduğu arsanın Bilkent Üniversitesinin 49 yıl süreyle kullanımına bırakılması hususunun, 
Maliye Bakanlığı yetkililerinin Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı (aynı zamanda YÖK 
Başkanı) ile müştereken veya münferiden düzenledikleri resmi evrak üzerinde gösterilmediği ve 
böylece Hazine zararına yol açıldığı, 

İrtifak hakkı tesis işlemlerinde imzası bulunmayan Ankara Defterdar Yardımcısının 21 Mayıs 
1993 tarih ve 65350 sayılı yazıyla irtifak hakkı tesisinden (15.5.1991) önce arsa üzerinde Otelcilik 
Eğitim Merkez binası bulunduğunu işaret ederek yapılacak işlemin olup olmadığının bildirilmesini 
Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istediği, dönemin Milli Emlak Genel Müdürünce imzalı yazıda 
söz konusu binanın tesis edilen irtifak hakkı kapsamında değerlendirilmesinin talimatlandırıldığı, 

b) 28080 ada 25 parselde kayıtlı 35519 m2 yüzölçümlü arsanın YÖK Başkanlığına site alanı 
olarak tahsis edilen 310569 m2 lik alanın bağımsız bir parselini oluşturduğu, 4.10.1990 tarih ve 
75890/3 no lu uygulama ile 26080 ada 25 parsel olarak tescil edildiği, arsa üzerinde 1988 yılında 
YÖK bütçe ödenekleriyle bir blok derslik (lisan eğitim merkezi) inşaatına başlandığı, irtifak hakkı 
tesis edildiği sırada (23.11.1991) tamamlanmış olan inşaatın geçici kabulünün 1992 yılında yapıl
dığı, YÖK bütçe ödenekleriyle yapılan bir büyük blok derslik binasının irtifak hakkı tesisi sırasın
da Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Bilkent Üniversitesi adına YÖK Başkanı tarafından müştereken 
veya münferiden düzenlenen Bakan Onayı, tutanak, taahhüt senedi, resmi senet adı altındaki resmi 
vesaikte gösterilmediği ve Hazine zararına neden olunduğu, 

c) İrtifak hakkı tesis edilen 26054 ada 6, 26080 ada 4 ve 6 parseller numaralı gayri menkuller
den 26054 ada 6 no lu parsel üzerinde bir blok dersliğin (lisan eğitim merkezi), 26080 ada 6 parsel 
üzerinde de 10 blok lojmanın (YÖK Konaklama Üniteleri) YÖK Başkanlığı bütçe ödenekleriyle 
yapıldığı, tahsisli arsaların üzerindeki binaların resmi evrakta gösterilmeyerek Bilkent Üniver
sitesinin bedelsiz kullanımına bırakıldığı, böylece Hazine zararına sebep olunduğu, bu zararın 
halen devam ettiği, konukevi, derslikler ve lojmanların Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine ay
kırı olarak Bilkent Üniversitesinin bedelsiz kullanımına bırakılması konusunun ve fiillerinin Türk 
Ceza Kanunu yönünden değerlendirilmesinin ayrı bir raporla yapılacağı, 
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5- 16850 ada 15 parselin Bilkent Üniversitesince stadyum ve çim saha olarak kullanılmasında 
olduğu gibi gerek YÖK Başkanlığına tahsisli olan gerekse tahsisli olmayan, büyük hissedar Maliye 
Hazinesinin Bilkent Üniversitesi ile müştereken malik olduğu gayri menkullerin ağaçlandırma ya 
da tesis yapılması suretiyle adı geçen Üniversitenin fuzuli işgaline maruz bırakıldığı, tahsisli olan 
gayri menkullere vaki tecavüzlerin YÖK Başkanları, tahsisli olmayanlara yönelik olanların ise 
Maliye Bakanlığınca önlenme yoluna gidilmediği, 

YÖK' e tahsisli olan arsalardan 26080 ada 13 parselin 15.2.1995, 26080 ada 29 parselin 
5.7.1995, 26080 ada 30 parselin 15.2.1997,'26080 ada 31 parselin 15.2.1997,26085 ada 15 parselin 
5.7.1995 tarihlerinde ağaçlandırma veya yeşil alan olarak düzenlenmek suretiyle işgale maruz 
bırakıldığı, Bilkent Üniversitesinin çeşitli tarihlerde bu arsalar üzerinde irtifak hakkı ve kiralama 
taleplerinde bulunduğu, Maliye Hazinesi ile hissedar olduğu arsalar üzerinde, Bilkent Üniver
sitesinin satış taleplerinin halen Maliye Bakanlığınca incelendiği, 

6- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, kâr amacı gütmemesi gereken Bilkent Üniver
sitesinin, Hacettepe Üniversitesinden veya imar plan değişiklikleri ve parselasyon uygulamaları ile 
Maliye Hazinesinden edindiği arsalar üzerinde ticari yapılaşma gerçekleştirdiği, İmar uygulamaları 
ile oluşturulan 27593/2 parsel (ki bu parselin bulunduğu arsa değişiklikten önce Maliye Hazinesi 
adına tescillidir) üzerinde Shell benzin istasyonunu, Hacettepe Üniversitesinden edindiği arsalar 
üzerinde de Bilkent Center adıyla ticaret merkezini ve rant değeri yüksek olan çok sayıda villa in-
şaa ettirdiği, 

7- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, kâr amacı gütmemesi gereken Bilkent Üniver
sitesinin, halihazırda 80 trilyon lira sermayeyi kontrol eden Bilkent Holding A.Ş. nin sahibi olduğu, 
adı geçen Holdingin çok sayıda A.Ş. den oluşan dört ayn şirketler grubunu kontrol ettiği, bunlar 
arasında Tepe grubu ve Meteksan grubu şirketlerinde yer aldığı, böylece Bilkent Üniversitesinin 
sahip olduğu Bilkent Holding A.Ş. adlı ticari organizasyonla çok sayıda anonim şirketi kontrol 
ederek ticari faaliyet yürüttüğü ve kâr amacı güden bir kuruluş hüviyetinde olduğu, 2547 sayılı 
Kanunda yapılan değişiklikle 1991 yılında Bilkent Üniversitesinin kamu tüzel kişiliğini haiz kılın
dığı, sahip olduğu devasa ticari organizasyon nedeniyle, diğer üniversitelerle " haksız rekabet" 
durumunu önlemek üzere, genel bütçeden Bilkent Üniversitesine yapılmakta olan devlet yardımının 
sona erdirilmesinin gerektiği, Bilkent Üniversitesinin 1999 yılında aldığı devlet yardımının 2.1 tril
yon lira olduğu dikkate alındığında, bu miktar kaynakla pek çok üniversitenin ödenek yetersizliği 
nedeniyle gerçekleştiremediği faaliyetleri finanse edebileceği, 

tespitlerinde bulunulduğu, söz konusu raporun sonuç bölümünde ise. 

Maliye Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı evrakı üzerinde yapılan araştırma, inceleme ve mahal
linde yaptırılan tespitler neticesinde, 

1- Mülkiyeti hazineye ait olup YÖK Başkanlığına tahsisli arsalar üzerinde Bilkent Üniversitesi 
lehine irtifak hakkı tesisi sırasında tespit edilen tahmini bedellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğün
ce ilk yıl kullanım bedelleri yönünden yeniden incelenmesi ve Hazine zararının varlığı halinde il
gililerden tahsil edilmesi, 

2- YÖK Konuk evi (8579 m2 lik kapalı alan ve tesisleri), derslikler (18000 m2 lik kapalı alan) 
ve lojmanların (12000 m2 lik kapalı alan ) Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 
Bilkent Üniversitesinin bedelsiz kullanımına bırakılması sonucunda oluşan Hazine zararının il
gililerden Kanuni faiziyle birlikte müteselsilen tahsil edilmesine , 
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3- YÖK Bütçe ödenekleriyle yapılan ve bedelsiz olarak Bilkent Üniversitesinin kullanımına 
bırakılan Konuk evi, Derslikler ve Lojmanlar üzerindeki işgal sona erdirilerek hukuki durumlarının 
çözüme bağlanması , 

4- Mülkiyeti Hazineye ait YÖK Başkanlığına tahsisli arsalar imar plan değişiklikleri ile sürek
li parçalanarak Beytepe - Lodumlu' da (özellikle YÖK sitesi içerisinde) Bilkent Üniversitesine rant 
değeri yüksek arsalar üretilmesi nedeniyle Çankaya Belediyesi nezdinde inceleme ve gerekirse 
soruşturma yapılması için durumun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine, 

5- Bilkent Üniversitesinin gerek YÖK Başkanlığı'na tahsisli olan, gerekse tahsisli olmayan 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan gayri menkuller üzerindeki fuzuli işgalinin alınması gereken 
ecri misil'de tahsil edilerek sona erdirilmesi, 

6- Bilkent Üniversitesi genişlemesi gereken arazi sınırının çok ötesine ulaştığı için Beytepe -
Lodumlu' da satış,irtifak hakkı ve benzeri yollarla bu Üniversiteye Maliye Hazinesi Hacettepe ve 
diğer üniversite gayri menkulleri üzerinde tasarruf imkanı sağlanmaması, 

7- Hacettepe Üniversitesince kamulaştırılan arazilerin Bilkent Üniversitesine önce irtifak hak
kı tesisi sonrada satış suretiyle verilmesine ilişkin işlemlerin ve oluşan katma bütçe zararının 
boyutunun ayrıca incelenmesi, 

8- Kamu zararına yol açılarak satıldığı için Bilkent Üniversitesinin Maliye Hazinesi ve Hacet
tepe Üniversitesi ile müşterek malik olduğu gayri menkullerdeki hisselerinin kamulaştırılması, 

9- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa muhalefet ederek kar amacı güden bir kuruluşa 
dönüştüğü mevcut ticari varlığı dikkate alınarak Bilkent Üniversitesine yapılan Devlet yardımına 
son verilmesi, 

Kanaat ve sonucuna varıldığı, 
Raporun sonuç bölümünde belirtilen hususlar hakkında yapılan işlemlerin neler olduğunun öğ

renilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, 
Komisyonumuzca yazılan 23.09.2004 gün ve 318- 319 sayılı yazılarla bilgi talebinde bulunulmuş, 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.09.2004 gün ve 1265 sayılı, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünün 30.09.2004 gün ve 34201 sayılı cevabi yazılarından, sonuç bölümünün 4'üncü mad
desinde belirtilen husus dışında diğer maddelerle ilgili işlem yapıldığı, 

Komisyonumuzca, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan 14.10.2004 gün ve 
322 sayılı yazıda, söz konusu raporun sonuç bölümünün 4'üncü maddesinde belirtilen "Mülkiyeti 
Hazineye ait YOK Başkanlığına tahsisli arsalar imar plan değişiklikleri ile sürekli parçalanarak 
Beytepe - Lodumlu' da (özellikle YÖK sitesi içerisinde ) Bilkent Üniversitesine rant değeri yüksek 
arsalar üretilmesi nedeniyle Çankaya Belediyesi nezdinde inceleme ve gerekirse soruşturma yapıl
ması için durumun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine" konusu ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, 
yapılmadığı hususunda tekrar bilgi talebinde bulunulmuş, Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.10.2004 
gün ve 1455 sayılı cevabi yazısı ve eklerinin incelenmesinden, belirtilen konunun Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünün 25.10.2004 gün ve 37527 sayılı yazısı ile (rapor tarihinden 4yıl süre geçtik
ten sonra) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiğinin anlaşıldığı, 
(Ek: 14/a,b,c,d,e,f,g,h) 

Konu, 27.10.2004 tarih ve 335 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal 
ettirilmiştir. 
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2- Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Kamu Kurumlarında Kurulu Dernek ve Vakıf
lar aracılığı ile Vatandaşlardan Bağış adı altında Para Toplanmasının Ekonomik, Sosyal ve 
Hukuki Boyutunun İrdelenmesi" konusunda yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 
19.07.1999 tarih ve 4 Sayılı Raporda; 

1- Türkiye de Vatandaşa Hizmet veren Kamu Kurumlarının neredeyse tamamında ve hatta her 
kurumun farklı birimlerinde ayrı, ayrı bir dernek veya vakıf kurulmuş bulunduğu, 

2- Bu Dernek veya Vakıfların aynı zamanda devlet memuru olan üyeleri aracılığı ile o kamu 
kuruluşuna hizmet almak için gelen hemen hemen bütün vatandaşlardan, söz konusu kamu kuruluşu 
mekanında kamu otoritesi işin içine dahil edilerek, zorla (Vatandaşın isteğine bağlı olmaksızın) her
hangi bir mal satışı veya hizmet sunumu karşılığı olmaksızın, bağış, teberru veya yardım adı altın
da para toplandığı, 

3- Vatandaşların sözü edilen bağışları vermeye zorlandıkları, konunun sanki kanuni bir zorun-
lulukmuş gibi aksettirilmekte olduğu, talep edilen paranın ilgili dernek veya vakfa "bağış veya yar
dım" olduğunun başlangıçta söylenmediği, para tahsil edildikten sonra Maliye Bakanlığı tarafından 
bastırılıp, Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerince bu derneklere satılan "Alındı Belgesi" 
nin verildiği, genellikle de makbuzlardaki tahsilatın çeşidi kısmına, vatandaşı yanıltmak için çoğun
lukla okunamayan bir yazı ile "bağış", "teberru", sıkça da kısaca "teb." ifadesi yazıldığı, 

4- Söz konusu durumu; belki bu kurum ve kuruluşların bu paralara ihtiyacı olduğu ve bu 
paralarla kurumlarına mal, teçhizat ve hizmet satın aldıkları şekilde bir gerekçe ileri sürülerek 
savunulmaya çalışılsa dahi bu savunmanında, durumun hukuka aykırılığını ortadan kal
dıramayacağı ve belirtilen gerekçenin de gerçeklerle örtüşmediği, 

5- Kamu kurumlarının dernek/vakıfları aracılığı ile topladıkları paraların çoğunlukla o kurum
ların gerçek ihtiyaçlarının teminine gitmediği gibi, herhangi bir hizmet karşılığı olmadan temin 
edilen, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, faturaların da bu alanda son derece yaygın olarak 
kullanıldığı, ayrıca bu alandaki para/mal/demirbaş israfının had safhada olduğu, toplanan paraların, 
dernek yöneticilerinin otomobil akaryakıt giderlerine, çiçek, mobilya vs. alımına, o kurum veya o 
ile gelen politikacıları ağırlamaya vs. harcandığı, 

6- İstesin istemesin, rıza göstersin göstermesin, işin için gelen bütün vatandaşlardan, (alınan 
paranın bağış olduğu belirtilmeden), bu paraların istenilip ve alındığı, bunun tek istisnasının, söz 
konusu bağışların toplandığı kurumların amirlerine şahsi yakınlıkları olanlardan, yine amirin (bu 
amirler çoğunlukla aynı zamanda dernek yöneticisidirler) isteği üzerine bu paraların alınmamasıdır. 
Dolayısıyla kanunsuzlukta bile adaletsizlik yapıldığı ve keyfiliğin had safhada hüküm sürdüğü, 

7- İşi için kamu kurumlarına gelen vatandaşların, kendilerinden istenilip alınan söz konusu paraların 
miktarını indirme veya pazarlık yapma gibi bir şanslarının da bulunmadığı. İşin niteliğine yerine ve 
durumuna göre, bazen hiç de küçümsenemeyecek miktarlardaki paraların vatandaştan alındığı, 

8- Bağış alınmasının bir başka yönteminin de, yukarıda sayılan kamu kurum ve 
kuruluşlarının açtıkları ihalelerde, ihale üzerinde kalan kişi, kuruluş veya müteahhitlerden, ihale 
tutarının belli bir oranın veya maktu bir tutarının yine zorla, söz konusu dernek ve vakıflara bağış 
adı altında alınması olduğu, bu tutarların daha sonraki ihalelerde ihaleye katılanlarca, ihale teklif 
tutarlarına "gider" olarak eklendiği, ihale açan her hangi bir idarenin, bir sonraki ihalede satın 
alacağı mal veya hizmeti gerçek değerinin üzerinde satın aldığı, bu sürecin böylece devam ettiği ve 
sonuçta bu paraların yine bütün ülke yurttaşlarına yüklenmekte olduğu. 
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9- Devletin yaptığı her türlü iş ve eylemin belirli bir hukuki temeli ve dayanağının bulunduğu, 
burada mevzu bahis olan olayda ise böyle bir durum mevcudiyetinin bulunmadığı, her kurum 
yöneticisinin kendi düşüncesine göre, herhangi bir yasal düzenlemeye dayanmadan, kendi 
kurumunda bir dernek veya vakıf kurmak suretiyle rastgele yurttaşlardan para toplayabildiği, 

10- Söz konusu dernek/vakıf gelirlerinin ve harcamalarının denetiminin de neredeyse hiçbir 
zaman ve hiçbir kurum/merci tarafından yapılmamakta olduğu, ayrıca yapılacak denetimlerde de 
yöneticilerin dernek/vakıf gelirlerinden/harcamalarından sorumlu tutulabileceği bir mevzuat (ön
celikle kanun) düzenlemesinin bulunmadığı, 

tespitlerinin yapıldığı ve bu tespitler ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise: 

- Kamu kurumlarında çalışan ve devlet memuru olan personel tarafından, bu kurumlar bün
yesinde kurulan, devlet memurları eliyle yönetilen ve o kurumun adı ile anılan dernek veya vakıf
lar adına, vatandaşlardan herhangi bir mal satışı veya hizmet sunumu karşılığı olmaksızın, kamu 
otoritesi işin içine karıştırılarak, isteğe bağlı olmaksızın, zorla bağış/teberru veya yardım adı altın
da her yıl toplanan trilyonlarca liranın, toplanması ve harcanması aşamalarının aşağıdaki yönlerden 
birçok olumsuzluk ve sakınca içermekte bulunduğu, 

- Söz konusu dernek ve vakıfların, gelirlerinin toplanmasının son derece keyfi olduğu, kim
den, hangi işlemden, ne kadar bağış alınacağı veya alınmayacağının hiçbir esasa dayanmadığı, 

- Bu gelirlerin ve harcamaların denetiminin Sayıştay tarafından yapılamadığı, diğer ilgili 
birimlerin denetiminin ise gerek kanuni boşluk dolayısı ile gerekse uygulamadaki imkansızlıklar 
sebebiyle son derece yetersiz olduğu, 

- Bunların alım, satım, demirbaş kayıtları, para/mal muhafaza, sarf ve sirkülasyonları; başta 
ihale mevzuatı olmak üzere herhangi bir mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, yönergeye) tabi 
bulunmadığı gibi uygulamada da tam anlamıyla bir keyfiliğe yer verildiği bununda memleketimizin 
en büyük ekonomik sorunlarından birisi olan kayıt dişiliğin, Devlet ve Devlet memurları eliyle art
tırılması sonucunu doğurduğu, 

- Sayılan işlemlerin (dernek/vakıf gelirlerinin toplanması, harcanması ve mallarının 
muhafazası) uygulaması sırasında vergi mevzuatı uygulanmamakta, sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge ve faturalar yaygın olarak kullanıldığından, vergi kayıp ve kaçağı oluşmakta, rekabet 
prensibi bozulmaktadır. Rekabet prensibinin bozulmasının bir başka nedeni de ilgili kurumların, 
dernek veya vakıfları aracılığı ile yapacakları alımlarını istedikleri firmalardan yapmalarından, her
hangi bir ihale vs. açmamalarından kaynaklandığı, 

- Uygulama ile söz konusu dernek ve vakıflara, daha doğrusu bunları yönetim kişilere 
ekonomik yönden büyük ve denetimsiz milyarlarca (bazen trilyonlarca) lirayı keyfi bir şekilde kul
lanmaktan gelen bir güç ve hükümranlık verildiği, 

- Belirtilen paraların toplanması sırasında ne yazık ki Devlet' in otoritesi ve imajının son 
derece zedelenmekte olduğu, 

- Hatırlatılması gereken bir başka hususun da toplanan söz konusu bağışların vatandaşlar 
tarafından bir vergi veya harç gibi algılanmasıdır. Bunun da vatandaşın vergi ödemeye karşı diren
cini arttırmakta olduğu, 
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- Bulundukları kurumların gerçek ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıkları tam anlamıyla tespit 
edilememiş (karşılamış olsa dahi bu, Devlet' i kamu kurumlarını kanunsuz iş yapmaya sevk 
edemez), istismara son derece açık, yukarıda sayılan olumsuzlukları içinde barındıran, bugüne 
kadar kanuni bir mesnedi bulunmadan devam eden uygulamanın önüne geçmek, sorunu kesin ve 
kökten çözmek için; 

- Söz konusu kamu kurum, kuruluş ve birimlerindeki dernek ve vakıflar aracılığı ile para top
lanması uygulamasına derhal, bütün Türkiye'de, bilaistisna son verilmesi, 

- Vatandaştan yasadışı yoldan para toplayan söz konusu dernek ve vakıfların lağvedilmesi, mal
larının Hazineye aktarılması, 

- Bundan sonra da , bir daha böyle bir uygulamaya gidilmemesi için Dernekler Kanunu, Vakıf
lar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda gerekli değişikliklerin zaman 
kaybedilmeden yapılmasının şart olduğu, 

Sonuç ve kanaatine varıldığı, 
3- Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Adalet Bakanlığını Güçlendirme Vakfına bedel

siz irtifak hakkı tesisi ve anılan vakıf tarafından Antalya Adalet Sarayı bahçesinin otopark iş
letmesi olarak işgali" hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 22.05.2003 tarih ve 
11 sayılı Raporda; 

1 - Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufunda olan taşınmazların bedel
siz olarak irtifak hakkı tesisinin (1050 /23,178 KHK/13- a,2886/74 maddeleri ile bu kanun uyarın
ca yayımlanan yönetmelikte yer alan yer alan hükümler uyarınca) mümkün olmadığı, dolayısıyla 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı lehine irtifak hakkı tesisine izin veren sakat idari işlemin 
Maliye Bakanlığınca geri alınması, 

2- İrtifak hakkının tesis edildiği 01.06.1989 tarihinden bu yana alınmayan irtifak hakkı bedeli 
tutarının bu değeri olan 4.372.284.285.674.- TL' nın dolaylı olarak kamu kaynağının söz konusu 
Vakfa aktarılması, 

3- Resmi Senedin 9 ve 10. maddeleri ile Kıyı Koruma Kanununa aykırı olarak Vakıf tarafından 
kendisine tahsis edilmeyen alan üzerine (TBMM' ye tahsis edilen alan) sosyal tesisler kurulması ve 
işletilmesi nedeniyle Resmi Senedin herhangi bir bildirime ve mahkeme kararına gerek kalmaksızın 
feshedilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 

4- Kıyıdaki işgaller için Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin 
Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı 
tarafından Vakıftan işgalin yapıldığı tarihten bu güne kadar olan süre için ecrimisil bedelinin belir
lenerek tahsili yoluna gidilmesi, 

5- Vakıf tarafından otopark olarak kullanılan Adliye binalarının bahçelerinin anılan vakfa 
kiralanması için Maliye Bakanlığınca Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

6- Antalya Adalet Sarayı bahçesinin Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından otopark 
olarak işletilen 3822 metre karelik kısmının tahsisinin derhal kaldırılması ve söz konusu yerin 
genel hükümlere uygun olarak tekrar kiraya verilmesi, 

7- Vakıf tarafından işletilen otopark alanı ile ilgili olarak zamanaşımı süreleri de dikkate 
alınarak yeniden ecrimisil bedelinin tahakkuk ettirilerek vakıftan istenmesi, 

Gerektiğinin belirtildiği ve raporda belirtilen sorunların çözümü hususunda Maliye Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve Vakıf arasında çalışmalara başlanıldığının ifade edildiği, 
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5.8- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT RAPORLAR 
Komisyonun 14.4.2004 tarih ve Esas No:A.01.1.GEÇ.(10/12,28)- 11 sayılı yazılı talebi üzerine 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca; "Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 
kurulu vakıfların kuruluş tarihinden son teftiş tarihine kadar Denetim ve İnceleme Raporlarında 
getirilen tekliflerin özet olarak belirlenmesine" ilişkin 31.12.2003 tarih ve 4 numaralı İnceleme 
Raporu ile bu vakıfların daha önceki yıllara ait denetim raporlarında yer alan tespit ve öneriler, "Bil
gi Notu" şeklinde Komisyonumuza intikal ettirilmiştir. (Ek: 15/a, 15/b) 

Söz konusu rapor özetlerinden elde edilen bilgiler, vakıf bazında aşağıda açıklanmıştır. 
TC. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı 
Vakfın amacının personele yardım; vakıf mensuplarının sosyal güvenliğini sağlamak ve men

suplar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek olduğu, 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 8.5.1992 tarih ve M:310 sayılı yazısı ile denetim 

raporu tembihatı doğrultusunda Bankaca vakfa aktarılan kaynakların iadesi istendiği, Başbakanlık 
Makamının 8.5.1992 tarihli yazısında ise geriye dönük tahsilat yapılmaması kaydıyla yardımın dur
durulmasının istendiği, 

6.1.1994 tarih ve 1994/1- 1 sayılı komisyon raporunda da kaynak aktarımına devam edildiğin
den bahisle; 

Banka hesaplarının ibra edilmemesi ve bu doğrultuda gereği yapılması için Banka Genel 
Kurulu' nda görev alacak temsilcilere talimat verilmesi, yine aynı şekilde aktarımların durdurul
ması için Hazine temsilcilerine talimat verilmesi, yapılan kaynak transferlerinin de geri alınması 
konusunun Hazine Müsteşarlığınca takip ve kontrol edilmesinin istendiği, 

Hazine Müsteşarlığının talebi doğrultusunda Merkez Bankası Başkanlığınca Vakfa aktarılan 
toplam 2.345.482.745.450.- TL'nin geri alınması için 25.6.1996 tarihinde alacak davası açıldığı, 
Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ret kararının Yargıtay 13' üncü Hukuk 
Dairesince 17.9.1998 tarihinde onandığı, 30.11.1998 tarihinde de karar düzeltme talebinin reddedil
diği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 29.12.1999 tarihli kararı ile de konuyla ilgili olarak 
Banka yetkilileri hakkında takipsizlik kararı verildiği, 

Gençlik ve Spor Vakfı 
Vakfın amacının (karma) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile amatör sporculara destek ol

mak, mensuplar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek ve sosyal güvenliklerini sağ
lamak olduğu, 

Kaynak aktarımı ve aktarma şekillerinin, GSGM' ne Müdürlüğüne ait stadyum ve spor tesis
leri çevresindeki boş alanların otopark olarak kullanılmak üzere vakfa tahsis edilmesi, İçel İli Er
demli İlçesindeki GSGM Kamp ve Tesisleri işletmesinin 49 yıllığına vakfa devredilmesi, Antal-
ya'daki Turgut ÖZAL Spor Tesisleri içerisindeki otelin ihalesiz olarak vakfa devredilmesi, GSGM 
Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmeliğe aykırı olarak Serbest Giriş 
Kartları'nın basım ve dağıtımıyla elde edilen toplam hasılatın % 50' sinin "spor tesislerinin bakım, 
onarım, tefrişi" ile "amatör sporcu tedavi, sağlık ve sosyal güvenlik harcamasında" kullanılmak 
üzere vakfa bırakılması, (bu uygulama devam etmiyor) GSGM Spor Toto Hasılatının Dağıtım Şek
li Hakkındaki Yönetmeliğin 6'ncı maddesi hükmüne istinaden brüt hasılatın % 20'sinin vakfa ak
tarılması, (bu uygulama devam etmiyor) GSGM Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının 
Dağıtımına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesine istinaden net hasılatın 3/18 oranındaki payının 
"sosyal güvenlik payı" olarak vakfa bırakılması, (bu uygulama devam etmiyor) şeklinde olduğu, 
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Vakfın 1994-1995 yılları hesap ve işlemlerinin denetimi üzerine düzenlenen denetim raporun
da vakfa yapılan kaynak aktarmalarının incelenmesi için raporun birer suretinin Sayıştay ve Baş
bakanlığa gönderilmesinin istendiği, 

Güreş Vakfı 
Vakfın amacının, Türk güreşinin gelişmesini, güreş adamlarının eğitim ve yetişmesini sağ

lamak olduğu, 
1991 yılı denetim raporunda belirtildiği üzere, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğünce gönderilen 

bölge payında olduğu gibi, genelde bölgeler spor müsabakalarından Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Hasılat Yönetmeliği uyarınca vakıf hissesine bağış geliri adı altında kaynak aktarıldığı, ancak bu 
konuda yapılan herhangi bir işlem olmadığı, 

Türkiye Çevre Koruma Vakfı 
Vakfın amacının Kurumu desteklemek olduğu, 
2001 yılı denetim raporunda, 
1- Vakfın kuruluş mal varlığı olan 70 milyar TL' nın Bakan Onayı ile Çevre Kirliliği Önleme 

Fonu' ndan sağlanması, 
2- Vakıfta aşırı personel istihdam edilmesi, bunların Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlük

lerinde çalıştırılması, 
2002 yılı denetim raporunda; 
1- Bakanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında aşırıya ve lükse kaçılması, üst düzey yöneticilerin 

Bakanlık ödenekleri ile yapamayacakları harcamalarının vakıf bünyesinden karşılanması, 
2- 2002 yılında 500 civarında personel giriş çıkışının bulunması, bunların pek çoğunun Bakan

lık ve İl Çevre Müdürlüklerinde fiilen çalışıyor olması, 
3- Kamu erki kullanılarak elde edilen egzoz emisyon pulu satış gelirinin ve İl Çevre vakıf

larının aynı yolla elde ettiği gelirlerin % 30'unun vakfa kanalize edilmesi, Bakanlıkça bedelsiz 
olarak vakfa hizmet binası ve emisyon ölçüm istasyonu alanı tahsis edilmesi 

hususlarının tespit edildiği, 
Ankara İli Çevre Koruma Vakfı 
Vakfın amacının (Çevre) İnsan sağlığı ve çevrenin korunması olduğu, 
Yapılan denetimlerde, 
1- İl Çevre Müdürlüğünün bir çok giderinin vakıfça karşılandığı (2001 yılında 

51.115.584.000.- TL, 2002 yılında 101.948.641.000.- TL); aynca vakfa ait gayri menkulün ve 
demirbaşların İl Çevre Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edildiği, 

2- Çevre Bakanlığı uhdesinde olan egzoz ölçüm yetkisinin Ankara İli Çevre Koruma Vakfınca 
kullanıldığı, vakfın yetkilendirdiği özel servis istasyonlarının yaptıkları ölçümlerden 2001 ve 2002 
yılında pay almadığı halde, vakfın bağlı ortaklığı ANÇEVA A.Ş. ne bu konuda ayrıcalık tanındığı 
ve mezkur şirketin egzoz ölçüm işinden elde ettiği gelirin % 50'sini aldığı, 

3- ANÇEVA A.Ş.' nin TTK. hükümlerine göre 1998 sonunda kurulan bir şirket olduğu, 
Nisan/2003 itibariyle sermaye yapısının; % 70 Ankara İli Çevre Koruma Vakfı, % 11 Kemal Kurt, 
% 7 İNKUR Ltd. Şti., % 5 Emine Altun, % 2 İlyas Altun, % 2 Hasan Akgün, % 1 Murat Altun, % 0,5 
ATESTAŞ A.Ş. ve % 0,2 Ankara Trafik Vakfı şeklinde olduğu, 
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4- Mevcut uygulamada kamusal bir yetkinin kullanılması ve ortakları arasında şahısların 
bulunduğu ANÇEVA A.Ş.' nin egzoz emisyon ölçümünden % 50 pay almasının, kamuya ait olması 
gereken gelirlerden, özel şahıslarında yararlanmasına yol açtığı, 

5- Özel servis istasyonlarına tanınmayan bu ayrıcalıktan dolayı ANÇEVA A.Ş.' nin 2000 yılın
da 4.930.000.000.- TL, 2001 yılında 146.407.000.000.- TL, 2002 yılında 203.727.300.000.- TL 
gelir elde ettiği, 

6- Şirketin Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluştuğu, 3'ünün vakıf yönetim kurulu üyeleri arasın
dan seçildiği, şirketten bu güne kadar vakfa kar aktarımının olmadığı, 

7- Egzoz emisyon ölçüm işi dışında ANÇEVA A.Ş.' nin; atık kağıt toplama işi, Atatürk Orman 
Çiftliği ve Gölbaşı ağaçlandırma ve bakım işi, halı saha işletmesi gibi esasen vakfın amaç ve konusu 
kapsamındaki işlere, vakıf yönetim kurulu kararıyla ve ihalesiz bir şekilde girdiği, 

8- ANÇEVA A.Ş.' nin Gölbaşı Mogan Gölü Kenarı Orman İçi Dinlenme Tesisi işine 
1.212.875.282.753.- TL keşif bedeli ve 26.3.2002 tarihli sözleşme ile başladığı, iş programının 
gerisinde kalan ve işin % 30'unu bitirebilen ANÇEVA A.Ş. ile vakıf arasında 25.12.2002 tarihinde 
bir protokol yapılarak işin tasfiye edildiği gibi gecikme nedeniyle ANÇEVA A.Ş.' ne herhangi bir 
yaptırım uygulanmadığı, 

İşe başlarken anılan şirkete 100.000.000.000.- TL avans verildiği, tasfiye tarihi itibariyle top
lam 527.296.859.289.- TL ödendiği, 

Anılan iş için vakfın mülkiyetindeki 5 aracın her biri aylık 50.000.000.- TL gibi cüzi bir bedel
le şirkete tahsis edildiği, şirketin bu işi BEMAŞ Ltd. Şti. isimli bir taşerona yaptırdığı, 

Müstakil inceleme konusu olan bu işle ilgili 09.04.2004 tarihli inceleme raporunda; 
a- Vakıfça, ANÇEVA A.Ş.' ne 61.2 milyar TL. fazla ödeme yapıldığı, 
b- Gölbaşındaki araziye toprak analizi yaptırmadan fidan dikimi ve sonuçta on binlerce fidanın 

kurumasına sebep olunması dolayısıyla 201.3 milyar TL. zarara yol açıldığı, 
hususlarına yer verildiği, 
Kaynak aktarma şekillerinin, vakıfça egzoz emisyon ölçüm işinin ve diğer işlerin ANÇEVA 

A.Ş.' ne yaptırılması ve bu şirkette şahısların da hissesi olması yanında adı geçen şirketin çoğu 
zaman taşeron kullanması dikkate alındığında dolaylı kaynak aktarımı şeklinde olduğu, 

Belirtildikten Sonra Sonuçta; 
1- Egzoz emisyon ölçümü konusundaki uygulamaya son verilmesi ve ANÇEVA A.Ş.' ndeki 

vakfın ortaklığına son verilmesi, 
2- ANÇEVA A. Ş.' ne doğrudan iş verilmesi ve Gölbaşı Mogan Gölü Orman İçi Dinlenme 

Tesisi işi ile ilgili olarak; 
a- Gölbaşı Mogan Gölü Orman İçi Dinlenme Tesisi işinde vakıfça ANÇEVA AŞ.' ne 61.2 mil

yar TL. fazla ödeme yapıldığı tespit edildiğinden, bu rakamın ANÇEVA AŞ.' den faizi ile birlikte 
tahsili, bu mümkün olmadığı takdirde vakıf yöneticilerinden tahsili, 

b- Gölbaşı'ndaki araziye toprak analizi yaptırmadan fidan dikimi ve sonuçta on binlerce 
fidanın kurumasına sebep olunması dolayısıyla 201.3 milyar zarara yol açıldığından, bu paranın da 
vakıf yöneticilerinden faizi ile birlikte tahsili, 

c- Tüzük hükümleri gereğince vakıf yöneticilerinin görevden alınmaları için dava açılması, 
Yönünde teklifler getirildiği, 
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22.9.2004 tarihi itibariyle henüz davanın açılmadığı, vakfın talebi nedeniyle raporu yazan 
müfettişlerin görüşünün beklendiğinin anlaşıldığı, 

Emekli Sandığı Vakfı 
Vakfın amacının personele yardım olduğu, 

1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda, 

1- Elektrik, su, ısınma ve aydınlatma giderleri kurumdan karşılanan 2 büro ile market 
mağazasını büro demirbaşları ile birlikte vakıf ve vakıf iktisadi işletmesine tahsis edilmesi, 

2- Vakıf ve iktisadi işletmenin telefon ile fotokopi giderlerinin karşılanması, 
1998- 2000 yılı denetim raporunda, 

Genel Müdürlük arsasının (otopark) ihalesiz olarak Vakfın iştirakine verilmesi, 

tespitlerinde bulunulduğu, tespit ile ilgili olarak, Genel Müdürlük arsasının (otopark) ihalesiz 
olarak Vakfın iştirakine verilmesi ile ilgili gerekli işlem yapılmak üzere bu hususun Maliye Bakan
lığına bildirildiği, 

Ayrıca, Vakıf mülkiyetinde şirketlerin mevcut olduğu, Vakfın şirketleri arasındaki ilişkiler 
hakkında Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunca 14.08.2001 tarihli İvedi ve 09.12.2003 
tarihli Özel İnceleme Raporu düzenlendiği, Kurulca konunun birde Kurumun bağlı olduğu Bakan
lık olan Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca incelenmesinin talep edildiği, (ilgili Raporlar Komis
yonumuza intikal ettirilmiştir.) 

İvedi Durum Raporunda; Sandığa ait huzurevlerinin, 5434 sayılı Kanunun Ek 41'inci maddesi 
gereği Kurumca işletilmesi gerekirken, (Bu konuda İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 2001/332 sayılı 
kararı da mevcuttur.) Kanunun anılan maddesi hükmüne aykırı olarak yapılan (10.10.2000 tarihli 
24196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) yönetmelik değişikliği ile Vakfın ESA adlı şirketine iş-
lettirildiğinin belirtildiği, 

Özel İnceleme Raporu ile de; Sandığa ait Emek otellerinin yenilenmesi ve modernizasyonu ile 
otel zincirleri eliyle işletilmesi projesine ilişkin yürütülen iş ve işlemlerde; ilgili mevzuata aykırı uy
gulamalar yapılması, Vakfa ait Emek Proje Yönetimi, Danışmanlık, Denetim ve Turizm İşlet
meciliği Tic. Ltd. Şti. ne ayrıcalıklı ve muvazaalı işlemlerle bazı hak ve menfaatlerin sağlanması ve 
Kurum zararına sebebiyet verilmesi hususlarında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca ivedilikle 
soruşturma yapılmasının talep edildiği, 

Turizm Dayanışma Vakfı 
Vakfın amacının (karma) Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ve 

turizm ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak, Bakanlık 
çalışanlan arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak teşvik, tertip ve tedbirleri almak 
olduğu, 

a) 2002 yılı sonu itibariyle ; 

aa) Vakfın Mal varlığının : Aktif Toplam : 8,7 Trilyon 
Borçlar : 185 Milyar 

ab) Vakfın Gelir Gider Durumunun : Gelirler : 3,6 Trilyon 

Giderler : 135 Milyar 
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TURAS (% 52) 

7 Trilyon 
1,1 Trilyon 

8,7 Trilyon 

5,7 Trilyon 

TURTAV (% 20) 

27,5 Milyar 
1,6 Milyar 

5,8 Milyar 
10,3 Milyar 

SULTANK r% 21 

122 Milyar 

148 Milyar 

6 Milyar 
32 Milyar 

olduğunun tespit edildiği, 
19.8.2003 tarih ve 22- 47/1 sayılı denetim raporunda, 
a- Vakfın öncelikli amacı Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi olduğu halde daha çok 

personele yardım konusunda yoğunlaştığı, turizmin ülke ekonomisine katkısının artırılmasına 
yönelik harcamasının çok az olduğu, 

b- Vakfın % 51.48 hisse ile ortak olduğu TURAŞ A.Ş.' nin 2002 yılına kadar Turizm Eğitim 
Merkezi Uygulama otellerinin işletilmesi işiyle iştigal ettiği, 2003 yılından sonra bunu bırakıp yal
nızca Antalya Kemer'de bir otelin işletilmesi ve yine bu bölgedeki otellerin atık sularının temizlen
dikten sonra kanalizasyona verilmesi işiyle, 

% 20 ile ortağı olduğu TURTAV A.Ş.' nin tarihi ve turistik eski eserlerin turizme dönük hiz
metlerde kullanılması için projelendirme, bunların kiralanarak işletilmesi vb. işlerle, 

% 2 ortaklığının bulunduğu Sultan Kayıkları A.Ş.' nin Saltanat Kayıkları üretip, İstanbul 
Boğazında turistlerin hizmetine sunulması işiyle, 

İştigal ettikleri, ancak TURTAV A.Ş. ile Sultan Kayıkları A.Ş.' nin mali yapıları güçlü ol
madığından faal olamadıkları gibi teftiş kapsamına alınan yıllarda zarar ettikleri, 

c- Karma amaçlı vakfın gelir kaynaklarının iki olduğu, bunlardan birisinin Turizm Bakan
lığının verdiği kamu hizmeti dolayısıyla elde edilen gelirler diğerinin ise kamu gücüne dayanılarak 
vakfa yapılan/yaptırılan bağış ve yardımlardan oluşan kamusal nitelikli gelirler olduğu ve bu tür 
gelirlerin vakıf senedinin 6/d, e, f, 7/a, b, c ve 8/b maddelerinde düzenlendiği, 

Vakıf senedinin 6'ncı maddesinde vakfın faaliyetleri sıralanırken ".... vakıf kaynaklarını güç
lendirmek amacıyla Bakanlık ve sektör hizmetlerinde kullanılan her türlü basılı matbuat, madeni 
plaket, kokart, diploma, sertifika, film, dia, slayt, video ve ses kaseti ile benzeri malzemenin temin 
ve dağıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak" şeklinde bir düzenlemenin dikkati çektiği, 

Diğer taraftan Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesin
de; "Her türlü el sanatı ürünleri, plak, hatıra eşyası ve diğer mal ve hizmet satışından elde edilen 
gelirler, her türlü baskı, reklam işleri ve afişlerden, turistik tanıtıcı yayınlardan ve ilgili tesislerden 
elde edilecek gelirlerin" Döner Sermaye İşletmesi gelir kalemleri arasında sayıldığı, dolayısıyla 
vakfın faaliyet ve gelirleri ile Döner Sermaye gelir kalemlerinin örtüştüğünün görüldüğü, 

Yapılan denetimde de vakfın gerçekleşen gelir kalemlerinin banka ekstrelerinde; plaket, belge 
harcı, kitap satışı, bağış ve yardım şeklinde kaydedildiğinin ortaya konduğu, 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1997- 1998 yıllarında çıkarılan tebliğler ve akabinde Başbakan
lığın 26.10.1998 tarih ve 19230 sayılı genelgesi ile vakıfların kamu kaynağını kullanamayacağı 
düzenlendikten sonra ise bu gelirlerin, verilen hizmetin adı zikredilmeden bağış ve yardımlar olarak 
kaydedildiğinin görüldüğü, 

Üye katkısı dışındaki vakıf kaynaklarının 1992'de % 86, 1993'te % 92.5, 1994'de % 90, 
1995'te % 82, 1996'da % 92, 1997 ve 1998'de % 92.5, 1999 ve 2000'de % 69- 70, 2001'de % 94, 
2002'de ise % 98 düzeyinde olduğunun yine raporda ortaya konduğu, yani vakıf kaynaklarının 
büyük oranda kamusal nitelikli olduğu, 

31.12.2002 tarihi itibariyle toplam 8.667.992.054.000.- TL. lık vakıf kaynağından, sadece 
183.995.018.000.- TL mn üye katkısı olduğu, kalan 8.483.997.036.000.- TL nın kamusal nitelikte 
ve üye harici kaynaktan oluştuğu, 

Sözü edilen 183.995.018.000.- TL nın, 90.762.900.000.- TL nın Emeklilik Fonu hesabında 
olduğu, bu rakamın üyeleri tatmin edecek bir rakam olmadığı anlaşılınca 30.01.2003 tarihli genel 
kurul toplantısında vakıf senedinin "Vakfın Feshi ve Tasfiyesi" maddesinin değiştirilmesine karar 
verildiği; eski şekli "Madde 37- Vakfın feshine karar verildiği takdirde vakfın varlıkları varsa 
Bakanlık bünyesinde kurulu bir vakfa, bunun olmaması halinde başka bir vakfa devredilir" şek
linde olan maddenin "Vakfın feshine karar verildiği takdirde, varlıkları öncelikle borç ve alacak 
durumuna göre üyelik süreleri ile orantılı olarak üyelere dağıtılır" şeklinde değiştirildiği ve bu 
değişikliğinde Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.03.2003 tarih, E: 2003/227 sayılı ilamı 
ile tescil edildiği, 

Oluşması muhtemel kamuoyu baskılan dikkate alınarak vakıf kaynaklarının yumuşak bir 
geçişle tasfiyesi için bunun uygulamaya konmayıp, vakfın Emeklilik Fonu Uygulama Esaslarında 
değişiklik yapılarak, bu fondan üyelere borç (ikraz) verilebileceği yönünde düzenleme yapıldığı ve 
bu fondaki 8.000.800.000.000.- TL lık vakıf kaynağının 31.05.2003 tarihi itibariyle 
6.816.449.800.000.- TL. nın üyelere 5 yıl ödemesiz ve faizsiz bir şekilde borç olarak dağıtıldığı, 
dolayısıyla bu suretle vakıf tüzel kişiliğinin kaybı yanında, üyelere haksız bir zenginleşme sağlan
dığı, yönetim kurulu üyelerinin de bundan faydalandığı, 

Dolayısıyla Turizm Bakanlığının verdiği kamu hizmeti karşılığı, normalde Döner Sermaye 
Geliri olarak Bakanlık Bütçesine intikal etmesi gereken kaynağın vakfa kanalize edilmesi suretiyle 
kaynak aktarımı yapıldığı, şeklindeki tespitlerden sonra anılan raporda; 

a- Vakfın Turizmin geliştirilmesine yönelik katkısının artırılması, 
b- Zarardaki vakıf iştiraklerinin bu pozisyonunu sürdürmesi halinde hisselerinin elden çıkarıl

ması, mümkün olmaz ise sermaye artırımına katılınmaması, 
c- Yaklaşık 7 trilyon ikrazın üyelerden Borçlar Kanununun 61 ve 72'nci maddelerine göre 

faiziyle birlikte tahsil edilmesi, aksi takdirde bunun için istirdat davası açılması, 
d- Vakfı zarara uğratan yönetim kurulu üyeleri hakkında Türk Medeni Kanunu hükümlerine 

göre, Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23/1- b- d maddeleri uyarınca işten uzaklaştırma davası 
açılması, 

e- Eksik ve yanlış bilgilendirmeye dayalı mahkeme kararının HUMK' nun 445/1 maddesi 
uyarınca İade- i Muhakeme edilebilmesi ve yeni delillerinde karara dayanak gösterilmesi için Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce İade- i Muhakeme talebinde bulunulması, 

Yönünde tekliflerin getirildiği, 
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Yöneticilerin azli talebiyle Ankara 24'üncü Asliye Hukuk Mahkemesinde 03.11.2003 tarih, E: 
2003/817 sayılı dosya ile açılan davanın derdest bulunduğu, keza İade- i Muhakeme talebiyle Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2004/304 Esas No ile Tem-
muz/2004'te açılan davanın da derdest olduğunun anlaşıldığı, 

Bunun yanında Meclis Araştırma Komisyonumuza vakıfça verilen brifingden; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü müfettişlerinin mezkur raporunda 7 trilyon civanndaki ikrazın üyelerden Borçlar 
Kanunu' nun 61 ve 72'nci maddelerine göre kanuni faiz uygulanarak tahsil edilmesi istendiği hal
de, vakıf yönetiminin 18.11.2003 tarih, 602 sayılı toplantısında bu ikrazlara % 1 hizmet payı tahak
kuk ettirilmesi yönünde karar aldığı anlaşıldığından, konu, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 27.10.2004 
tarih ve 333 sayılı yazı ile intikal ettirilmiştir. 

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 

Vakfın amacının Türk Polis Teşkilatının güçlendirilmesi ve teşkilatın ileri teknik ekipmanla 
donatılması olduğu, 

Kaynak aktarımı ve aktarma şekillerinin; 

1- İçişleri Bakanlığı Onayı ile Pasaport istek formu, çeşitli vesika ve belge ve Motorlu Araç 
Tescil ve Trafik Belgesi verilmesi ve gelirlerinin vakfa tahsis edilmesi, 

2- Maliye Bakanlığı Onayı ile Sürücü belgesi verilmesi ve gelirlerinin vakfa tahsis edilmesi, 

3- Ticari plaka satışlarından elde edilen gelirlerin ve MKE'ce ithal edilen ateşli silah ile mer
mi bedellerinden vakfa gelir tahsis edilmesi, 

şeklinde olduğu, 

26.10.1998 tarih 19230 sayılı Başbakanlık genelgesi sonrasında vakfın denetimi yapılmadığı 
için konuya ilişkin herhangi bir öneri getirilmediği, 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 

Vakfın amacının adalet hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için bilumum faaliyet
lerde bulunmak olduğu, 

Denetimlerde, 

a- Vakıfbank' tan 1999- 2002 yıllarında vakfa toplam 16,9 trilyon bağış yapıldığı, 

b- Vakfın işletmelerinin Bakanlık binası, Urankent Lojmanları, Ankara Adliyesi ve Bakımevin
de faaliyet gösterdiği, 

c- Vakıf ve işletmelerinde 657 sayılı yasaya tabi personel çalıştırıldığı, 

Tespitlerinde bulunulduğu, 

Yapılan işlemlerin ise, 

a- Konunun BDDK' na iletilmesi teklifi getirildiği, 

b- İşlemlerin mevzuata uygun olduğunun ifade edildiği, 

c- Vakfın yöneticilerinin görevden alınması için dava açılması teklifi getirilmiş olmakla birlik
te Genel Müdürlük Makamınca bu teklife Olur verilmediği, 
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Milli Piyango İdaresi Vakfı 

Vakfın amacının personele hizmet olduğu, 

1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda, 

Vakıf iktisadi işletmesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 2 tanesi İstanbul, 1 tanesi de İzmir'de 
bulunan 3 adet sayısal- loto bayiliği faaliyetine ilişkin giderlerin kurumdan karşılanması, 

1998- 2001 yılı Denetim Raporunda, 

Kurum tarafından, vakfa diğer bayilere göre avantajlı koşullarla baş bayilik verilmesi, bilet 
bedellerinin daha gecikmeli olarak tahsil edilmesi, üç büyük şehrin merkezinde vakfa bedelsiz yer 
tahsis edilmesi 

Hususlarına yer verildiği, 

Karayolları Vakfı 
Vakfın amacının, (karma) Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetlerini desteklemek, Karayolları 

Genel Müdürlüğüne araç, gereç ve bakım hizmetleri vermek, mensupları ile çocuklarına çeşitli yar
dımda bulunmak, teknik eğitim ve uygulama merkezleri açmak olduğu, 

a) 1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda; 

1- a) Hizmet dışı tutulan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü eski hizmet binası, 

b) Karayolları Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan mağaza binası, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü (B) Blok Bodrum katı, 

d) Ankara- Eskişehir Karayolunun 17'nci km'sinde inşa edilen Direksiyon Eğitim Pisti, 

e) Van İli Akköprü mahallesindeki asfalt tesislerin 16500 m2.1ik alanı, 

f) Karayolları 17'nci Bölge Müdürlüğü sahasındaki kantin binası, 

g) Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü 132'nci Şube Hizmet Binasının, 

kullanım ve işletme haklarını vakıf ve vakıf iktisadi işletmesine devredilmesi, 

2- Vakıf gelirleri arasında yer alan, 7.900.000.- TL'lık dergi, 118.825.000.- TL'lık kitap ve 
2.304.890.000.- TL'lık harita gelirlerine ait sabit yayım giderlerini (makine ve tesis amortismanı, 
elektrik, yakıt vb.) karşılaması, 

3- Kimyasal madde taşıyan araçların Karayollarından geçişlerini düzenleyen belgelerin 
dağıtımından ve Karayolları Genel Müdürlüğü' nün İstanbul'daki kamulaştırma alanı içerisinde yer 
alan sahanın otopark olarak işletmeciliğinin vakfa tahsis edilmesinden elde edilen 7.539.350.000.-
TL' nm, kuruma döndürülmesi, 

4- Karayolları Genel Müdürlüğü araç muayene istasyonlarında araçlarını muayene ettiren 
şahıslardan vakıfça alman bağış geliri 43.102.285.000.- TL' nın, vakfa kanalize edilmesi, 

hususlarının tespit olunduğu, 

b) 1996- 2001 yıllan Denetim Raporunda, 

1- Vakfın yayım giderlerinin finanse edilmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçiş belgeleri 
dağıtımı, otopark işletmesi, araç muayenesinden elde edilen zorunlu bağışların Vakfa kanalize edil
mesi, 
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2- Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vakfa, Karayolları Genel 
Müdürlüğü faaliyet alanındaki bir çok gayri menkulün vakfın kurulduğu tarihten itibaren tahsisi iş
leminin yapılması, bu yerlerin bir kısmının sonradan adı geçen Genel Müdürlük tarafından ihale 
usulü ile Vakfa cüzi miktarlarda kiralanması, 

3- Vakıfta Muhasebe Müdürünün vakıf muhasebe sistemi ile iktisadi işletme muhasebe 
düzeninde kasıtlı olarak yarattığı karışıklıklarla ve özellikle çok sayıda kısa vadeli banka hesapları 
açıp kapatılması yoluyla vakıf kaynaklarının üçüncü şahıslara aktarılması yöntemlerini kullanarak 
kendisine ve başkalarına menfaat temin ettiği 

Tespit edildiğinden, 
a) Adı geçen kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 
b) Vakıftan, temin edilen haksız menfaat tutarı olan 102.256.786.738.- TL ve 51.484 Amerikan 

Dolarının, ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte sorumlularından tahsil edil
mesi için Vakıf Yönetimi kurulu tarafından tazmin davası açılması, 

c) Vakıf Yönetim Kurulunun vakıf işlerinin yönetimi için gerekli titizliği göstermemesi ve 
vakıf işlerine kayıtsız kalması nedeniyle vakfın zarara uğratılmasında sorumluluğu bulunduğu 
kanaati oluştuğundan, 1996-2001 yıllarında görev yapan ve rapor eki 18' de yer alan Vakıf Yönetim 
Kurulu Üyeleri hakkında Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında 
Tüzüğün 23/d maddesi " Kusurlu hareketleriyle vakfa zarar vermiş ise " hükmü gereğince görev
den uzaklaştırılmaları yönünde Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması, 

Önerilerine yer verildiği, 
Dolayısıyla Karayollarına ait çeşitli tesislerin kullanma ve işletme hakları cüzi bedelle dev

redilerek, tehlikeli madde taşıyan araç geçiş belgeleri dağıtımında zorunlu bağış alınarak, Karayol
ları GenOİ Müdürlüğüne ait otoparkların işletilmesi bırakılarak ve araç muayenelerinde alman 
zorunlu bağışların vakfa aktarılarak gerçekleştirildiği ve bu şekillerde kaynak transferlerinde 
bulunulduğu, 

Şeklindeki tespitlerden sonra; 
I» karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren vakfa, Karayolları Genel 

Müdürlüğü faaliyet alanındaki bir çok gayri menkulün vakfın kurulduğu tarihten itibaren tahsisi iş
leminin yftpiMlğl görüldüğünden, Vakıf Yönetim Kurulunun Türk Medeni Kanunu Hükümlerine 
Oörp Kurulun Vakıflar Hakkında Tebliğ' in 5. maddesi ile T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü' nün 26.10.1998 tarih ve 19230 sayılı Genelgesi hükümleri çerçevesinde hareket 
etmesi hususunda uyarılması istenildiği, 

2- Bunun yanında» Vakıf Muhasebe Müdürü' nün mal edindiği tutar için ise Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 

Nüfm Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı 

Vakfın amacının (karma), nüfus hizmetlerinin modernize edilmesi, ve vakıf mensuplarının sos
yal ve ekonomik açıdan desteklenmesi olduğu, 

a) 1994-1997 yılları Denetim Raporunda, 
Vakfın amacına aykırı olarak İçişleri Bakanı makam otosuna 4 adet zırhlı lastik alınması, 
CİNE- 5 aboneliği tesis edilmesi, 
Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına toplu şekilde "ödül" adı altında nakdi yardım yapılması, 
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b) 1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda, 
Elektrik, su, ısınma ve telefon giderleri kurumdan karşılanan yaklaşık 250 m2.1ik bölümünün 

vakfa tahsis edilmesi, 
15 kurum personelini vakıfta istihdam edilmesi, 
Nüfus idarelerinde, nüfus işlemleri esnasında vakfa ait kimlik kaplama cihazı ile fax 

makinesinden yararlanan vatandaşlardan kamu hizmeti karşılığı olarak alınan 336.236.920.181.-
TL.lık bağışın vakfa kanalize edilmesi, 

c) 1998-2000 yılları Denetim Raporunda, 
Nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı ve ehliyet raporu gibi değerli kağıtların verilmesi karşılığı 

gelir elde edilmesi, Nüfus Müdürlükleri arasındaki faks işlemlerinden dolayı zorunlu hizmet satışı 
karşılığı gelir elde edilmesi, 

d) 2001- 2002 yılları Denetim Raporunda, 
Giderleri kurumdan karşılanan büro tahsisi ve kurum personelinin vakıfta çalıştırılması, kamu 

erki kullanılarak zorunlu bağış alınması, 
Tespitlerinde bulunulduğu, 
Kaynak aktarımı ve aktarma şekillerinin, 
1- Elektrik, su, ısınma ve telefon giderleri kurumdan karşılanan yaklaşık 250 m2.1ik 

bölümünün vakfa tahsis edilmesi, 
2- 15 kurum personelini vakıfta istihdam edilmesi, 
3- Nüfus idarelerinde, nüfus işlemleri esnasında vakfa ait kimlik kaplama cihazı ile fax 

makinesinden yararlanan vatandaşlardan kamu hizmeti karşılığı olarak alınan zorunlu bağışların 
vakfa kanalize edilmesi şeklinde olduğu, 

Sonuçta, giderleri kurumdan karşılanan büro tahsisi ve kurum personelinin Vakıfta çalıştırıl
ması, kamu erki kullanılarak zorunlu bağış alınması konularının Başbakanlık genelgesine aykırı ol
duğu vurgulanarak vakıf yöneticilerinin uyarılması gerektiği hususuna yer verildiği, 

T.P.A.O. Vakfı 
Vakfın amacının personele yardım olduğu, 
1- 1996-1997 yılı Denetim Raporunda, 
Kurumca, Genel Müdürlük ve Necatibey Lokalleri ile Genel Müdürlük çay ocaklarının işlet

mesinin Vakfın Şirketi'ne devredildiği, 
2- 1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda, 
a- Kuruma ait 3 müstakil büronun vakfa tahsis edildiği, 
b- T.P.A.O, TÜPRAŞ, PETKİM, BOTAŞ, TPIC (Dış Aramalar Ltd. Şti.) DITAŞ gibi bağlı or

taklıklardan, üye aidat karşılığı olarak 2.555.203.425.- TL' nın Vakfa aktarıldığı, 
Tespitlerinde bulunulduğu, 
Ayrıca Yüksek Planlama Kurulunun 10.09.1993 tarih ve 93/T- 67 sayılı kararıyla TPAO Ana 

Statüsüne eklenen geçici madde ile, Ana Statü yürürlüğe girmeden önce TPAO Genel Kurul Kararı 
ile vakfa taahhüt edilen yükümlülüklerin devamına karar verildiği, TPAO tarafından vakıf gider
lerine katılım amacıyla her yıl belli bir miktar ödendiği ve 2002 yılı için ödenen miktarın 
191.356.000.000.- TL olduğu, 

Konuları tespit edilerek, İlgili Bakanlığa intikal ettirildiği, 
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TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı 
Vakfın amacının personeli desteklemek olduğu, 

1- 1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda; 
a- Elektrik, su, ısınma ve aydınlatması kurumdan karşılanan 3 odayı ve zemin katın yarısını 

vakıf ve vakıf işletmesine, 3 odayı da vakfın % 99.5 hissesine sahip olduğu Ratelvak A.Ş. ne tah
sis edilmesi, 

b- Zemin katta yer alıp vakıf ve vakıf işletmesine tahsis edilen bölümlerin vakıfça 3'ncü şahıs
lara kiralanması karşılığı elde edilen 6.603.922.000.- TL'lık kira gelirinin vakfa kanalize edilmesi, 

c- İçerisinde çay bahçesi, sahil büfesi ve pastane gibi sosyal tesislerin yer aldığı Lara Film 
Yapım ve Eğitim tesislerini vakıf iştiraki Ratelvak A.Ş.' ne (ki şirket bu tesisleri 3.şahıslara 5 ay
lığına 255.000.000.- TL dan kiralamışken) yıllığı 60.000.000.- TL dan kiralanması, 

d- Ankara- İstanbul Karayolu' nun 20'nci km'sinde yer alan ve mülkiyeti kuruma ait Çakırlar 
Piknik Alanının bedelsiz olarak vakıf işletmesine tahsis edilmesi, 

2- 1998- 2001 yılı Denetim Raporunda, 
TRT Kurumu' nun doğrudan kiraya verebileceği gayrı menkulleri vakıf aracılığıyla kiraya 

vererek kaynak aktarması, 

3- 2002 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda; 

TRT Kurumu içerisindeki 53 adet bağımsız bölümün 2000 yılına kadar bila bedel, 2000 yılın
dan sonra ise cüzi bir bedel karşılığında vakfa tahsis edilmesi, 

Tespitlerinde bulunulduğu 
Ayrıca, vakıf tarafından işletmeler kurulduğu, merkez ve taşra binalarındaki yer kiralan

malarının vakıf tarafından yapıldığı, kuruma ait spor tesislerinin vakıf Kantin İşletmesine kiralan
dığı, hizmet binalarının temizlik ve çevre bakım işleri ile Lara tesislerindeki pastane, büfe, market 
ve çay bahçesinin işletilmesinin vakfın Ratelvak adlı şirketince yapıldığı, (raporda bu işlerin 
bedelleri hakkında bilgiye yer verilmemiştir.) 

Hususlarına yer verildiği, 
İstanbul Trafik Vakfı 
Vakfın amacının İstanbul gibi büyük şehirlerindeki trafik hizmetlerine yardımcı olmak, yaş

lılarla ilgili hizmetlere yardımcı olmak ve teçhizat yardımında bulunmak olduğu, 
a) 1995-1996 yılları Denetim Raporunda; 

Bedeli vakıf tarafından geçici hesaptan ödenen 50 adet çekici, 50 adet binek otomobil ile 60 adet 
motosikletin KDV istisnasından faydalanmak amacıyla OHAL Bölge Valiliği adına fatura ettirilmesi, 

Vakıfça, bir kısım kamu arazisinin otopark olarak bedelsiz kullanılması, 
Vakıfça satın alınan çekici araçlara resmi plaka takılarak İstanbul'da kullanılması ve her araç

ta resmi üniformalı trafik polisi görevlendirilmesi, 
b) 1997-1998 yılları Denetim Raporunda; 
Vakfa ait çekicilere resmi plaka takılmak ve her araçta bir trafik polisi bulundurmak suretiyle 

vatandaşlara verilen zorunlu hizmetten gelir elde edilmesi, 
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c) 1995-1999 yılları ile ilgili olarak Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporda, 

Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak, futbol müsabaka maç biletlerine sonra aynı yolla 
Vakıf adına toplanan bağışların, vakfın bilgi ve denetimi dışında Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğün
ce kullanılması, 

Trafik hizmetlerinde kullanılmak gerekçesi ile Vakıfça satın alınan 11 binek otomobilindeki 
lüks donanımlar için fazladan 55.000 DEM ücret ödemesinde bulunulması, 

Satın alınan 176.000 DEM tutarındaki Mercedes marka aracın ve diğer marka ve modellerdeki 
259 araçtan bir kısmının trafik hizmetleri dışındaki birimlerde ve vakfın amacı dışında kullanılması, 

3201 sayılı Yasa' ya aykırı olarak Bakan Onayı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na tabi personelin 
vakıfta görevlendirilmeleri, 

Vakfın, belediyeden ruhsat dahi almadan işlettiği 19 otoparktan sadece 5 adedinin kira sözleş
mesinin olması, diğer 14 otoparkın ise Belediye, Hazine ve diğer kamu kuruluşlarına ait olması ve 
bedelsiz kullanılması, 

Vakıfla ortaklık sözleşmesi imzalayan özel otopark veya oto pazarlarına İl Trafik Komisyonu 
tarafından çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılması, 

Vakıfça, otopark ve çekici hizmetlerinin sadece bir gelir kaynağı olarak görülmesi, araç çek
menin çeşitli yöntemlerle özendirilmesi, yüksek ücretler ve zorunlu uygulamalarla bunun sağlan
ması nedeniyle vatandaş şikayetine neden olunması, kamu ve eğitim boyutunun ihmal edilmesi, 

d)- 1999- 2001 yılları Denetim Raporunda; 

Emekli Emniyet Müdürü, Vali Yardımcısı, Emniyet Müdür Yardımcısı, Trafik Şube Müdürü, 
Bölge Trafik Müdürü, Bölgesi Trafik Amiri vb. gibi vakıf dışındaki kamu görevlilerine cep telefonu 
ve sınırsız görüşme ücreti tahsis edilmesi, 

İstanbul Emniyet Müdürü ile Yardımcısı'nın İstanbul- Ankara uçak bilet ücretlerinin ödenmesi, 

İle ilgili tespitlerde bulunulduğu, 

Bunun yanında kaynak aktarımı ve aktarma şekillerinin, 

1- 50 adet çekici, 50 adet binek otomobil ile 60 adet motosikletin KDV istisnasından faydalan
mak amacıyla OHAL Bölge Valiliği adına fatura ettirilerek vergi ödenmemesi, 

2- Vakıfça, bir kısım kamu arazisinin otopark olarak bedelsiz kullanılması, 

3- Vakıf çekicilerine resmi plaka takılmak ve her araçta bir trafik polisi bulundurmak suretiy
le vatandaşlara verilen zorunlu hizmetten gelir elde edilmesi, 

4- Vakıfla ortaklık sözleşmesi imzalayan özel otopark veya oto pazarlarına İl Trafik Komis
yonu tarafından çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılması, 

yollan ile gerçekleştirildiğinin belirtildiği; 

Yapılması gereken işlem olarak, Emniyet Teşkilatı Kanununun geçici 11'inci maddesi emniyet 
mensuplarının "Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" dışında herhangi bir vakıfta görev al
malarını yasakladığından bahisle Vakıf senedinde bu yönde değişiklik yapılmasının istendiği, 
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Bağ- Kur Personeli Yardımlaşma Vakfı 
Vakfın karma amaçlı bir vakıf olduğu, vakıf tarafından Bağ- Kur Personeli Yardımlaşma Vak

fı Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi İşletmesi kurulduğu, vakıf işletmesinin bazı medikal 
malzeme satan firmalarla anlaşarak, temin edilen tıbbi malzemenin sağlık kurumlarının ihtiyaç gös
terdiği sigortalı ve hak sahiplerine intikal ettirilerek bedelinin Kurum' a fatura edildiği ve işletmeye 
kurumca sıra dışı ödemelerde bulunulduğu, 

Adana, İçel, Hatay İl Müdürlüklerince işletme kanalıyla ibraz edilen medikal malzeme satan 
firmalara ait faturaların sıra dışı olarak erken ödendiği, (Diğer firmalara üç ayda ödendiği halde iş
letmeye bir ayda ödenmiştir.) medikal firmalar tarafından işletmeye % 8-15 oranında komisyon 
ödenmesinin sağlandığı, bu konuda Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca 3.2.1999 tarih ve 1 sayılı 
inceleme raporunun hazırlandığı, 

Aynı konuda Ankara İl Müdürlüğü'nde de incelemede bulunulduğu ve 14.5.1999 tarih ve 2 
sayılı inceleme raporunun düzenlendiği, 

Kurum Teftiş Kurulu'nca düzenlenen raporlarda sorumlular ve sorumlulukları belirlenmek 
yerine vakıf ve yöneticisi konumundaki personelin savunulmasına yönelik ifadelerin yer alması 
üzerine, bahse konu usulsüzlüklerle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca yeniden rapor düzenlenerek (2.6.2000 tarih ve 6 sayılı rapor) Bakan Oluru ile 
Kurum' a bildirildiği, Bakan Oluru gereği Kurum' ca yapılması istenen soruşturmalar sonucu 
sorumlular hakkında disiplin kovuşturması yanında cezai ve idari gerekli işlemler yapıldığı ve Tef
tiş Kurulu Başkanı, Ankara, Adana, Hatay İl Müdürlerinin görevlerinden alındığı, 

Milli Eğitim Vakfı 
Vakfın amacının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında 

eğitim ve öğretimin desteklenmesi olduğu, 

Tespit edilen sorunların, 
1- Motorlu taşıt sürücü sınavlarından usulsüz olarak vakfa pay verilmesi konusunda Milli 

Eğitim Bakanlığı'na bildirim yapıldığı, mülkiyeti hazineye ait olup, kullanımı Milli Eğitim Bakan
lığı 'na tahsisli açık alan, kantin ve salonların işletme hakkının ihalesiz, protokolle Vakfa devredil
mesi, Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak İzmir Bornova'da İl Özel İdaresi arsasına usulsüz 
olarak Öğretmen evi inşası, velilerden yıllık zorunlu bağış alınması, bunun miktarının valilikler ve 
İl Milli Eğitim müdürlüklerince belirlenmesi, İzmir Menemen Belediyesi'ne ait arsanın öğretmen 
evi yapımı için sembolik bedelle vakfa satılması yoluyla kaynak aktarımı konusunda İçişleri Bakan
lığı'na ihbarda bulunulduğu, ihalesiz olarak ülke genelindeki okullara karne, diploma ve not defteri 
basım ve dağıtım işinin vakfa devredilmesi, elde edilen gelirlerin % 40'inin okul müdürlüklerine, 
% 60' inin ise Devlet Kitapları Bölge Müdürlüklerine aktarılması ve Devlet Kitapları Bölge 
Müdürlüğü payının % 45'inin vakıf merkezine gönderilmesi, Hazine' ye ait Ankara Gölbaşı'ndaki 
taşınmaz üzerinde öğretmen evi yapılması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından vakıf lehine 49 
yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi, vakfın İstanbul'daki iktisadi işletmesinin bulunduğu okul ar
sasının Maliye Bakanlığı tarafından 49 yıllığına vakfa tahsis edilmesi, vakıf şubelerinin Milli 
Eğitim Müdürlükleri bünyesinde faaliyet göstermesi, vakfa ait Van'daki arsa üzerine yaptırılan kat 
karşılığı inşaattan alınması gereken 2.000 USD tutarındaki müteahhit firma cezasının tahsil edil
mediği, 
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Vakıf tarafından akdedilen sözleşme hilafına hareket edilmesiyle, işten çıkarılan personele 
12.488.400.000.- TL sendikal tazminat cezası ödenmesine sebep olan vakıf yöneticilerinin azli 
amacıyla dava açılması teklifi getirildiği, 

2- Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen 30.12.2003 tarihli Denetim Raporunda 
da vakfın kamu kaynağını yoğun biçimde kullandığının detaylı şekilde belirtildiği, 

Kaynak aktarımı konusunun değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına ve rapordaki 
münferit konular için de ilgili Bakanlıklara ihbarda bulunulduğu ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi 
vakıf yöneticilerinin azli için dava açılması teklifinin getirildiği, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı 
Vakfın amacının Türkiye'de sağlık hizmetinin en yüksek düzeyde sunulabilmesi için maddi ve 

manevi katkıda bulunmak olduğu ve Vakfın faal 164 şubesinin bulunduğu, 

Tespit Edilen Sorunların; 
1- Yardım Toplama Kanununun 6 ve 7. maddelerine aykırı olarak İçişleri Bakanlığından izin 

almadan bağış toplanması, 
2- Kamu hizmeti karşılığı olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde vakıf bağış makbuzu ile 

zorunlu bağış toplanması, 
Olduğu, 
Konularla ilgili olarak; 
1 - İçişleri Bakanlığına duyuruda bulunulması, 
2-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40 ve 72. maddeleri uyarınca vak

fa bu faaliyetlerine son verilmesinin talimatlandırılması ve raporun bir örneğinin Sağlık Bakan
lığına gönderilmesi, 

3- Şubelerinin kapatılması, 
4- Yürürlükteki kanun ve nizamlara aykırı hareket eden vakıf yöneticileri hakkında Tüzüğün 

23. maddesine göre görevden uzaklaştırma davasının açılması tekliflerinin getirildiği, 

(Not: Komisyona daha sonra intikal eden bilgiye göre Savcılığa gönderilen konu hakkında An
kara Cumhuriyet Başsavcılığının 13.10.2004 tarih, 2004/34791 nolu kararıyla herhangi bir yasal iş
lem yapılmasına gerek olmadığı şeklinde karar verilmiştir) 

MKE Mensupları Vakfı 
Vakfı amacının personeli desteklemek olduğu, 
1997 Özel İnceleme Raporunda, 

Elektrik, su, aydınlatması kurumdan, ısınması kurumun bağlı ortaklığı Maksam A.Ş.' den kar
şılanan ve Maksam A.Ş. ne ait 5 odalı bir büronun kısmi demirbaşları ile birlikte vakıf ve vakıf ik
tisadi işletmesine tahsis edilmesi, 

hususunun tespit edildiği, 
Ayrıca vakfa ait MAKVASAN A.Ş. adlı şirketin mevcut olduğu, vakıfla ilgili faaliyetlerin, 
- Halı saha işletmesi, 
- MKE Kurumu Genel Müdürlük binası zemin katında bedelsiz Ankara Market İşletmesi, 
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- Kırıkkale lojman binasının zemin katında bulunan yerin Kamu Konutları Genelgesine göre 
kira karşılığı market olarak işletilmesi, 

- Kira bedeli olarak; onarım, bakım, çevre düzenleme karşılığında Kırıkkale Aile Çay Bah
çesinin işletilmesi, 

Brüt gelirin % 35'i Kuruma kira bedeli olarak ödenmek şartıyla (MKE Yönetim Kurulunun 
13.02.1992 tarih ve 41 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ve her yıl yenilenen protokol esasları 
dahilinde) Atış Poligonunun işletilmesi, (2002 yılında poligon kirası karşılığı brüt gelirin % 35 'i 
olan 28,3 milyar gelire karşılık, yaklaşık 39,8 milyar harcama yapılmıştır.) 

Tespitlerinin yapıldığı, 
DHMİ Genel Müdürlüğü Mensupları Vakfı 
Vakfın amacının Vakıf üyelerinin sosyal güvenliğe kavuşturulması ve üyeler arasında yardım

laşmanın sağlanması olduğu, 
1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda 
Elektrik, su, ısınma ve aydınlatma kurumdan karşılanan 2 büronun vakıf ve iktisadi işletmesine 

tahsis edilmesi, 
Antalya, Adana, Dalaman, Atatürk, Adana- Menderes, Esenboğa ve Bodrum- Milas havaalan

ları sahası içerisinde yer alan otoparkların işletmeciliğini % 50 ve % 90 geliri kuruma bırakılmak 
üzere vakıf iktisadi işletmesine devredilmesi (% 50 ve % 10 geliri vakıf iktisadi işletmesine dev
redilen 1996 yılı otopark geliri 139.393.417.412.- TL'dır), 

1996-2000 yılları Denetim Raporunda, 
Hava meydanlarındaki otopark ve büfelerin işletme hakkının ihalesiz ve bedel alınmadan vak

fa tahsis edilmesi, 
2001 (2002- 1680) sayılı İnceleme Raporunda, 
Hava meydanlarında bulunan otopark ve büfelerin vakfa tahsis edilmesi, 
Hususlarının tespit olunduğu, 
En son 2001 yılı denetiminin yapıldığı, (24.02.2003) DHMİ Genel Müdürlüğünce hava mey

danlarında bulunan otopark ve büfelerin işletilme haklarının vakfa, hasılatın yarısı DHMİ Genel 
Müdürlüğüne bırakılmak kaydıyla tahsis edilmesi hususunda konunun tetkiki için Ulaştırma Bakan
lığına bir önceki raporda (1996- 2001) duyuruda bulunulduğu, anılan bakanlıkça yapılan inceleme 
sonucu protokollerin fesh edildiği, vakıf yönetim kurulunun 16.07.2002 tarihli kararı ile de bunların 
kapatılarak da DHMİ Genel Müdürlüğüne devredilmesinin karara bağlandığı, 

TCDD Geliştirme Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Vakfın amacının personeli desteklemek olduğu, 
Gazi Tren İstasyonunun YAP- İŞLET- DEVRET modeli ile 2000 yılında 10 yıl müddetle işlet

me hakkının TCDD Genel Müdürlüğünce vakfa verildiği, vakıfça 2803 sayılı yasaya aykırı olarak 
Kültür Bakanlığından izin alınmadan kiraya verildiği hususunun yargıya intikal ettiği, hukuki 
sürecin devam ettiği anlaşıldığından, bu sürecin titiz takip edilmesi gerektiği, 

Ayrıca raporlarda; 
TCDD'yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ait Ulaşım ve 

EM- DE adlı şirketler bulunduğu, 
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Ulaşım Ltd. Şti. TCDD Ankara Gar' da kiralanan yerde faaliyet gösterdiği, 2003 yılı kirasının 
258.000.000.- TL olduğu, şirketin Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de bulunan TCDD gar ve istasyon
larında bilet ücretinin % 5'i oranında komisyon karşılığı gişe ve rezervasyon hizmetlerini yürüt
tüğü, 

EM- DE Ltd. Şti. nin İstanbul Sirkeci' de bulunan otoparkı, Eminönü Hizmet Vakfı ile beraber 
işlettiği, cirosunun % 60'ını kira olarak TCDD'ye ödediği, 

Ankara Gazi İstasyonundaki açık alanlı lokal ve bahçenin 20 yıllığına Vakfa yap- işlet- devret 
modeli ile ihalesiz 500 milyona kiraya verildiği, Vakfın işletmeyi YETUR adlı şirkete devrettiği, 

Ankara Gar sahasında bulunan akaryakıt istasyonunun 20 yıllığına Vakfa kiralandığı, Vakfın
da, söz konusu istasyonu özel bir firmaya kiraladığı, Kasım/2003 tarihinde de 25 milyar lira kira 
ödediği, 

İzmir- Alsancak' ta bulunan otoparkın belli istekliler arasında teklif alma yöntemiyle Vakfa 
kiraya verildiği ve Ekim/2003 tarihinde aylık kira bedelinin 16 milyar lira olduğu, 

Ayrıca, TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile 10 adet Dernek ve 1 
adet Sandığın Kurumla doğrudan ilişkisi bulunmadığı, 

Yönünde tespitlere yer verildiği, 

Yurt- Kur Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Geliştirme Vakfı 

1994- 1995 yılı Denetim Raporunda, 

Spor Kulübüne yardım yapılması, 

İN- SOR 360(1999- 96) sayılı Raporda, 

Amasya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda, kayıt ve öğrenci kartı karşılığında vak
fın makbuzu ile bağış alınması, 

1998- 2001 yılı Denetim Raporunda; 

a- Vakfın şirketlerine ihalesiz olarak temizlik, çamaşır, kalorifer yaktırılması hizmetlerinin 
verilmesi, (Milli Eğitim Bakanlığı'na ihbar edilmiştir.) 

b- Yapım onarım işlemlerinin kontrollüğünün Kurum personeline yaptırılması, 

c- Vakfın Senedi'ne aykırı olarak Yurtkur Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı odasının tefriş ettiril
mesi, Genel Müdürlük makam aracı ihtiyacı ve diğer bakım onanm giderlerinin vakıftan karşılan
ması, 

d- Kayıt yaptıran ve kimlik belgesi düzenlenen öğrencilerden zorunlu bağış alınması, 

D.D.K.nın 25/04/2003- 2003/5 sayılı Raporunda; 

a- Vakıftan Yurtkur' a araç tahsis edilmesi, bakım- onanm giderlerinin, cep telefon giderlerinin 
ve temsil giderlerinin vakıftan karşılanması, 

b- Yurtta bulunan öğrencilerden ve misafirhanelerden bağış alınması, 

2001- 2002 yılı Denetim Raporunda, 

Vakıf Şirketleri'nin Yurtkur hizmetlerine müteallik işlerden gelir elde etmesi 

hususlarının tespit olunduğu, 
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Eminönü Hizmet Vakfı 

Vakfın amacının Eminönü'ne hizmet etmek, kamu çalışanlarına ve belediyeye yardımcı olmak 
ve Eminönü'nde yaşayanlara hizmet etmek olduğu, 

360 (1998- 16) 1998 Sayılı İnceleme Raporunda; 

Vakıf kaynaklarından Belediye Başkan ve Yardımcıları'na gayeye aykırı olarak düzenli ücret 
ödenmesi, 

Eminönü Belediyesi yetkililerinin, Belediye' ye ait kaynakları vakfa aktararak, buradan tasar
ruf tedbirleri nedeniyle alınamayan mal ve hizmetlerin temininin yanı sıra, bir kısım belediye per
soneline prim, ikramiye, ödül, katkı payı adı altında düzenli olarak ödemeler yapılması, 

Belediye hizmetlerinin karşılığında, iş çevrelerinden vakfa zorla bağış alınması, 

Belediye mülkiyetindeki arsaların vakfa devredilmesi, 

1998 yılı Denetim Raporunda (5.10.1999); 

a) Vakıf İktisadi İşletmesinin, Eminönü ilçesindeki 50 otoparkı Encümen Kararı doğrultusun
da 01.01.1995 ten beri aylık net 2.000.000.000.- TL ve yıllık % 50 artışlı kullandığı, yine Encümen 
Kararıyla, bazı taşınmazların vakfa ve iktisadi işletmesine kiralandığı, 28 Nisan 1999 seçimlerinden 
sonra gelen Belediye Encümeninin bunları iptal ettiği, 

Bunun üzerine, Başbakanlığın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilgili tebliğ ve genelgelerine 
uyulması gerektiğinin belirtildiği, 

b) Türkiye Emlak Bankası'na ait taşınmazın bir protokolle Eminönü Belediyesine, Eminönü 
Belediyesince vakıf iştirakine otopark olarak kullandırıldığı, bu yolla vakfa kaynak aktarıldığı, 
kamu görevlilerinin vakıf iktisadi işletmelerinde çalıştırıldığı, belediyece yapılması gereken bazı 
hizmetlerin vakfa yaptırılıp, vatandaştan bağış alındığı,ve bu suretle Başbakanlığın 26.10.1998 
19230 sayılı genelgesinin ihlal edildiğinin tespit edildiği, 

Bunun üzerine, 1998 yılı Yönetim Kurulunun Tüzüğün; 23,23/1- e maddeleri doğrultusunda 
görevden uzaklaştırılması için dava açılması teklifinin getirildiği, teklifin İstanbul Asliye 2'nci 
Hukuk Hakimliğinin 2000/93 E sayılı ilamı ile reddedildiği ve ilamın 30.06.2003 tarihinde kesin
leştiği, 

İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı 

Vakfın amacının kurumu desteklemek olduğu, 

1999-2000-2001-2002 yılları Denetim Raporunda, 

1- Bankalarca vakfa yapılan şartlı bağışların, Üniversite kampüslerinde faaliyet gösteren ban
ka şubeleri ile ATM makinelerinin yer kiralarından, öğrenci öğrenim harçlarının bu bankalarda 
değerlendirilmesinden, üniversite personelinin maaş ödemelerinin bu bankalar kanalıyla yapıl
masından kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespitinin görev ve yetki alanında olmadığı ve üniver
site katma bütçeleri ile saymanlıklarının denetimini yapmanın Sayıştay'ın görev ve yetki alanına 
girdiği, hem bu hususta yapılacak işlemin hem de aşağıdaki 3'üncü ve 5'inci maddelerde incelenen 
konuların Üniversite' nin uğradığı zarar ile ilgili işlemin takdiri için raporun bir nüshasının Sayış
tay Başkanlığı'na iletilmesinin istendiği. 
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2- Yukarıdaki raporun V/A bölümünün 3'üncü maddesinde açıklandığı üzere, Maliye 
Hazinesi'nce İstanbul Üniversitesine tahsis edilen, Vezneciler, Kalenderhane Mahallesi, 16 Mart 
Şehitleri Caddesi'nde bulunan 22 kapı nolu Dr. Şevket Apartmanının, 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu'na göre ihale edilmeden, İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı Eğitim Faaliyet
leri İktisadi İşletmesi adına, rayiç bedelin altında aylık 220.000.000.- TL sına 3 yıllığına kiralan
dığının tespit edildiği, bu uygulamanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 21.01.1998 tarih ve 23237 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hak
kında Tebliğin 5'inci maddesinin 2'nci paragrafındaki, "...Üniversiteler mevzuatla kendilerine 
görev olarak verilen hizmetleri bünyelerinde kurulu vakıflara yaptıramazlar ve hizmetlerinden 
dolayı vakıflara mal ve para aktaramaz, ilansız ve ihalesiz gayrimenkul alım ve satım işlemi 
yapamazlar." hükmüne ve bu hükmü tekrarlayarak tekit eden Başbakanlığın 26.10.1998 tarih ve 
1998/28 sayılı genelgesinin Vinci paragrafına ve bu paragrafta ilaveten yer alan "...üniversiteler 
bünyesinde...kurulan vakıflar, kurulduğu kurum ve kuruluş...ile üniversitelerden veya söz konusu 
kurum ve kuruluşların verdiği hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden her ne ad altında 
olursa olsun herhangi bir bağış ve yardım alamaz, menfaat sağlayamaz" hükmüne aykırı olduğunun 
tespit edildiği, üniversiteye ait taşınmazı ihalesiz olarak vakıf adına kiralamak suretiyle yürürlük
teki mevzuat hükümlerini ihlâl eden Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, Türk Medeni Kanunu 
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23'üncü maddesi uyarınca görevden uzak
laştırılmaları için yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmasının gerektiği. 

3- Aynı raporun V/A bölümünün 4'üncü maddesinde incelendiği üzere, vakfa bağlı işletmeler 
tarafından (Bilimsel Toplantı ve Organizasyon İşletmesi hariç) yabancı dil ve Avrupa Topluluğu 
konularında kurslar, çeşitli kurum ve kuruluşlara emisyon ölçümü, zemin etüdü, deprem sonrası 
arazi çalışması ve ÇED Raporu çalışmaları gibi çeşitli teknik hizmetler verildiği, söz konusu ölçüm, 
etüt, rapor vb işler ile kursiyerlere ders verme işlerinin önemli kısmının İstanbul Üniversitesi öğ
retim kadrosundaki bazı öğretim üyeleri eliyle gördürüldüğü, bu hizmetlerin bedeli olarak öğretim 
üyelerine 1999, 2000 ve 2001 yıllarında çeşitli ödemeler yapıldığı, 2002 yılında da üniversite per
soneline yine bu uygulama kapsamında, araştırma, eğitim ve proje bedeli olarak, Eğitim Faaliyet
leri İktisadi İşletmesi'nden brüt 14.653.844.506.- TL, Teknik Hizmetler ve Üretim Faaliyetleri İk
tisadi İşletmesi'nden brüt 435.431.441.601.- TL, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri İktisadi İşlet-
mesi'nden 319.640.162.250.- TL hizmet bedeli ödendiği, 

İşletmelerden üniversite personeline araştırma, eğitim ve proje bedeli olarak ödenen paralar 
vakıf yönetiminin açıklamalarında her ne kadar "telif hakkı" olarak adlandırılmakta ise de, bu 
savunmanın eleştirisinin yukarıda raporumuzun V/A bölümünün 4'üncü maddesinde yapılmış ol
duğu, aslında öğretim üyelerinden telif eser değil, hizmet satın alındığı, üniversite mensupları ile 
vakıflar arasında bu tür bir hizmet ilişkisinin yürürlükteki tebliğ ve genelgelere aykırı olduğu, ay
rıca incelenen olayda, vakıf ile üniversite yönetimi arasında en üst düzeyde (üniversite rektörü ile 
vakıf başkanının aynı kişi ve diğer vakıf yöneticilerinin de üniversite mensubu olduğu) organik 
bağın bulunduğu, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 21.1.1998 tarih ve 23237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin 
l'inci paragrafındaki "...Üniversite mensubu olup da vakıf organlarından birinde görev alanlara 
vakıf için yaptıkları belgeye dayanan masraf ve yolluk dışında hiç bir ödeme yapılamaz", 3'üncü 
paragrafındaki "Vakıf üyeleri dışında herhangi bir kamu görevlisi vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz 
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ve ödeme yapılamaz" hükümlerine, ayrıca bu hükümleri tekrarlayarak teyit eden Başbakanlığın 
26.10.1998 tarih ve 1998/28 sayılı genelgesinin 7'nci paragrafında " ...Anılan kurum ve kuruluş
ların mensubu olup da vakıf organlarının birinde görev alanlara, vakıf için yaptıkları belgeye 
dayanan masraf ve yolluk dışında hiç bit ödeme yapamazlar. Vakıf üyeleri dışında herhangi bir 
kamu görevlisi, mesai saatleri içinde vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz" 
hükümlerine aykın olduğu tespit edildiğinden, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlâl eden Vakıf 
Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hak
kında Tüzüğün 23'üncü maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmaları için yetkili Asliye Hukuk 
Mahkemesinde dava açılmasının gerektiğinin ifade edildiği, 

4- Yukarıdaki raporun V/A bölümünün 5'inci maddesinde incelendiği üzere, Pamukbank 
tarafından 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağışlanmış olan 1 adet Opel Vectra 2.0 
GLS ve 1 adet Reno 19 Europa 1.6 RNE marka araçların, Üniversite Yönetim Kurulunun 
23.09.1999 gün 58/3 sayılı kararına istinaden İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı'na 
bağış olarak devredildiğinin tespit edildiği, bu uygulamanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 
21.01.1998 tarih ve 23237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine 
Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin 2'nci paragrafındaki, "...Üniversiteler 
mevzuatla kendilerine görev olarak verilen hizmetleri bünyelerinde kurulu vakıflara yaptıramazlar 
ve hizmetlerinden dolayı vakıflara mal ve para aktaramaz, ilansız ve ihalesiz gayrimenkul alım ve 
satım işlemi yapamazlar." hükmüne ve bu hükmü tekrarlayarak tekit eden Başbakanlığın 
26.10.1998 tarih ve 1998/28 sayılı genelgesinin 7'nci paragrafına ve bu paragrafta ilaveten yer alan 
"...üniversiteler bünyesinde...kurulan vakıflar, kurulduğu kurum ve kuruluş...ile üniversitelerden 
veya söz konusu kurum ve kuruluşların verdiği hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden 
her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bağış ve yardım alamaz, menfaat sağlayamaz" hükmüne 
aykırı olduğunun tespit edildiği, üniversiteye ait otomobilleri ihalesiz ve bedelsiz olarak üniver
sitenin mülkiyetinden yöneticisi oldukları vakfın mülkiyetine geçirmek suretiyle yürürlükteki mev
zuat hükümlerini ihlâl eden, dönemin Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, Türk Medeni 
Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23'üncü maddesi uyarınca görev
den uzaklaştırılmaları için yetkili Aslive Hukuk Mahkemesinde dava açılmasının gerektiğinin belir
tildiği. 

5- Eğitim Faaliyetleri İşletmesi'nin, kamu ve özel sektöre ait emisyon ölçümü, ÇED Raporu, 
zemin etüdü ve deprem sonrası arazi çalışması gibi alanlarda, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri İk
tisadi İşletmesi'nin kurs faaliyetleri ve proje hizmetlerinde, Teknik Hizmetler ve Üretim Faaliyet
leri İktisadi İşletmesi'nin teknik proje ve rapor tanzimi konularında faaliyet gösterdiği, söz konusu 
faaliyet alanlarındaki ölçüm, etüt, arazi değerlendirmesi, rapor tanzimi ve kursiyerlere ders verme 
hizmetlerinin büyük kısmının Üniversitenin öğretim kadrosundaki bazı öğretim görevlileri tarafın
dan yürütüldüğü, bu hizmetleri karşılığında (aralarında bazı Yönetim Kurulu üyelerinin de bulun
duğu) öğretim görevlilerine gider pusulası ile önemli miktarlarda hizmet bedeli ödendiği, vakıf 
yönetimince söz konusu ödemelerin her ne kadar "telif hakkı" olduğu savunulmakta ise de, öğretim 
görevlilerine ödenen paraların "telif tanımına uygun, ilk kez üretilmiş, eşsiz ve biricik buluşlar 
veya ürünler için değil, zaten başkaları tarafından keşfedilip terminolojisi oluşturulmuş bir alandaki 
fen ve tekniklerin özel bir soruna uygulanmasından ibaret işler için ödendiği, bu işler için alınan 
paranın da "telif hakkı" değil, ürün veya hizmet satışı olduğu, üniversite mensupları ile vakıflar 
arasındaki bu tür bir iş ilişkisinin de yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu, ayrıca yukarıda açıklan-
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dığı üzere işletmelerin verimsiz ve vakfa karşı büyük bir borç yükü altında bulunduğu halde, öğ
retim üyelerine ödenen hizmet bedellerinin en büyük maliyet kalemini oluşturduğu, dolayısıyla iş
letmelerin asli fonksiyonlarından uzaklaşıp, üniversite öğretim üyelerinin bir kısmına ek gelir sağ
lama mekanizmasına dönüştüğü, bu durumun verimsizleşmenin de önemli bir etkeni olduğunun tes
pit edildiği, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne e 21.1.1998 tarih ve 23237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğe ve 26.10.1998 tarih 
ve 1998/28 sayılı Başbakanlık genelgesine aykırı olarak Üniversite öğretim üyeleri ile vakıf arasın
da kurulmuş olan söz konusu iş ve ücret ilişkisine son verilmesinin istendiği, 

Bunun yanında, vakfa ait 4 ayrı iktisadi işletme olduğu halde, bu işletmelerin çalışma esas ve 
usullerine ait vakıfça hazırlanmış bir iç yönetmeliğin bulunmadığı görüldüğünden, işletmelerle il
gili vakıf yönetiminin onayından geçmiş yönetmeliğin hazırlanmasının gerektiği, 

Hususlarına yer verildiği, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı 
Vakfın amacının kurumu desteklemek olduğu, 

2001 Yılı Denetim Raporunda; 
2000 yılında bağış adı altında elde edilen yaklaşık 125 milyar TL' lık iktisadi faaliyet gelirin

den herhangi bir vergi ödemesinde bulunulmadığı, 
Belediyeye ait halı saha, kantin vb. yerlerin belediye ile yapılan kira mukavele hükümlerine ay

kırı olarak üçüncü şahıslara kiraya verilmesi suretiyle kaynak aktarılması yanı sıra üçüncü şahıslar
dan kira yanında "burs" adı altın da ücret alınması suretiyle vergi ziyama neden olunduğu, 

Rektörlüğe ait gayrı menkullerin vakfa tahsis edilmesi ve vakfın da bunları üçüncü şahıslara 
kiralaması suretiyle kaynak aktarımı yapıldığı, 

Tespitlerinde bulunulduğu, 

Devlet Tiyatroları Vakfı 
Vakfın amacının Devlet Tiyatrolarının her türlü ihtiyacının karşılanması ve mensuplarının des

teklenmesi olduğu, 
1- 1990-1991 yılları Denetim Raporunda; 
Kültür Bakanlığından protokol ile veya protokolsüz doğrudan kaynak aktarımı, 

2- 1992-1993 yılları Denetim Raporunda; 
Vakfın gelirlerinin % 90 civarındaki kısmının bütçesinden karşılanması, 

3- 1994-1995 yılları Denetim Raporunda; 

a- Vakfın amacına aykırı olarak Bakanlığın çeşitli birimlerinin yemek, gazete vb. gibi gider
lerinin karşılanması, 

b- Bakanlığın "Tasarruf Tedbirleri" nedeniyle yapamadığı harcamaların vakıf kanalıyla yapıl
ması, 

c- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce ödenmesi gereken Hizmet İçi Eğitim Semineri 
giderlerinin vakıf kaynaklarından yapılması, 
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4- 1996-1997 yılları Denetim Raporunda; 

a- Genel Müdürlükçe çalışan bazı personele vakıftan bordro karşılığı ücret ödenmesi, Genel 
Müdürlük yemek, toplantı giderlerinin vakıfça karşılanması, 

b- Vakıf adına satın alınan çağrı cihazları ve telefonların Genel Müdürlük personeli tarafından 
kullanılması ve görüşme bedellerinin vakıf kaynağından ödenmesi (kusurlu hareketleriyle vakfa 
zarar verip, vakıf senedi hükümlerine uymayan vakıf yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaş
tırılmasının istenildiği), 

5- 1997 Özel İnceleme ve Tespit Raporunda; 

a- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bilet ve afişlerinde banka logosu kullanma karşılığı 
olarak Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünden 8.000.000.000.- TL bağış alınması, 

b- Kurumun % 99.86 hissesi vakfa ait Set Sanat Etkinlikleri Tic.Ltd.Şti.ne pazarlık usulü bırak
tığı hizmetlerin, taşeronlar vasıtasıyla yerine getirilmesi, 

c- Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü temizlik işleri karşılığı 12.000.000.000.- TL gece servisi 
hizmeti karşılığı 4.520.000.000.- TL' nın adı geçen vakıf iştirakine, ihale yapmaksızın verilmesi, 

6- 1998- 2000 yılları Denetim Raporunda; 
a- Tiyatro oyunları için yapılan kokteyl giderlerinin vakıftan karşılanması, 

b- Tiyatro sanatçılarının seyahat, konaklama, yemek gibi giderlerinin vakıf bünyesinden ödenmesi, 
c- Tiyatro oyunları için istihdam edilen geçici personelin ücretlerinin vakıftan karşılanması, 
Tespitlerinde bulunulduğu, 

Kaynak aktarımının, Kültür Bakanlığından vakfa kaynak aktarılması suretiyle Bakanlığın 
tasarruf tedbirleri nedeniyle yapamadığı harcamaların vakıf eliyle yapılması ve Vakfın bazı iş
lerinin ihalesiz olarak şirketine verilmek ve bu şirketçe de taşeronlara yaptırılmak şeklinde gerçek
leştirildiği, 

İstanbul Vakfı 
Vakfın amacının kurumu desteklemek, İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerini desteklemek 

ve katkıda bulunmak, İstanbul kültür ve sanat değerlerini korumak ve yaşatmak ve İstanbul'daki 
eğitim ve sağlık kuruluşlarını desteklemek olduğu, 

a)- 1998 yılı Denetim Raporunda; 
Beyoğlu- Taksim Talimhane Semti'ndeki katlı otoparkın vakfa 01/10/1997 tarihinden itibaren 

kiraya verilmesi, mülk sahibi Büyükşehir Belediyesi'nce Mart- 1998 tarihinden itibaren kira alın
maması, 

Çevre Daire Başkanlığınca kömür satışı yapan firmaların denetlenerek, Kömür Denetim Bel
gesi verilmesi, karşılığında zorunlu bağış alınması, 

Hususlarında vakıf yönetiminin azli için dava açılması teklifinin getirildiği, 
b) 1999-2000 yılları Denetim Raporunda; 
Belediye'ye ait gayrı menkullerin Vakfa bedelsiz olarak kullandırılması, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde çalışan personel eliyle, verilen hizmet

lere karşılık bağış toplanması, 
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Denetim için gerekli bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi sebebiyle vakıf yöneticilerinin azli 
için dava açılması teklifinin getirildiği, 

c)- 2001 yılı Denetim Raporunda, 
Belediye birimlerinde çalışan personel aracılığı ile bağış toplanması, 
Vakfın ve İşletmesinin bedelsiz yer kullanımı, bazı yerlerin 3'üncü kişilere otopark olarak 

kiralanması, 
Tespitlerinde bulunulduğu, 
Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfı (ŞIRGEV) 
1994 yılında kurulan vakfın tabii başkanının Vali olduğu, 1999, 2000 ve 2001 yılları 

denetimine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince düzenlenen 21.6.2002 tarihli denetim 
raporunda, kamu görevlilerinin vakıfta çalıştırılması ve vatandaştan zorla bağış alınması konuları 
ile ilgili olarak; 

a-) 21.8.1998 tarih ve 23237 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hüküm
lerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin 5'inci maddesindeki "Vakıf üyeleri dışında herhan
gi bir kamu görevlisi vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz" hükmüne rağmen 
19.2.1999/05- 02, 21.1.2000/01- 18 ve 30.3.2001/06- 23 sayılı yönetim kurulu kararlarına istinaden 
Silopi, Cizre ve Şırnak Uygunluk Bürolarında görevli Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü 
elemanlarına (polis memurlarına) 1999 yılında 1.400.000.- TL, 2000 yılında 2.500.000.- TL ve 
2001 yılında 3.500.000.- TL günlük net ücret ödemesi yapıldığı, ve bu ödemelerin yıllar itibariyle 
toplamının 1999 yılında 5.846.751.733.TL., 2000 yılında 20.038.643.900.- TL ve 2001 yılında 
36.285.494.152. TL'na ulaştığı, Vakıf yönetimince 2001 yılı sonu itibariyle bu uygulamaya son 
verildiği belirtilmişse de esasen 11 Eylül 2001 tarihinden sonra motorin ticareti durdurulduğundan 
Uygunluk Bürolarının çalışmadığı, 

b-) Teftiş Kurulu Başkanlığının 10.05.2002 tarih ve 360(2002- 23)- 532- (377- 13-15- 2002) 
sayılı görev emrine ekli Başbakanlık, Gümrük Müsteşarlığı ve Polis Müfettişlerince müştereken 
düzenlenen 5.4.2002 tarih, 23/02- 15 sayılı soruşturma raporunun 55., 56., ve 57. sayfalarında yer 
alan ŞIRGEV ile ilgili tespit ve teklifleri doğrultusunda yapılan incelemede; 

Bakanlar Kurulunun Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin 06.08.1996 gün ve 96/7782 
sayılı kararı ve Başbakanlık Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün 26.11.1996 tarih ve 22452 
Sayılı Genelgesi ile; doğu ve güneydoğu bölgelerinde güvenliğin sağlanması çalışmalarına destek 
vermek, bölgede ticaretin canlanmasına katkıda bulunmak ve transit taşımacılığın gelişmesini temin 
etmek için şoför esnafının mağduriyetini önlemek ve nakliyedeki zorlukların giderilmesi amacıyla 
fiber depo içinde kamyonlarda (4) ton ve Urlarda (8) ton mazot getirilmesi uygun görüldüğü, 

Motorin ticaretinin hangi usul ve esaslara göre dağıtılacağını düzenleyen ve İl Emniyet Müdür
lüğüne, İl Jandarma Komutanlığına bildirilen Şırnak Valiliğinin 29.08.1997 tarih ve 977 sayılı 
yönergesinin 7/4'üncü maddesinde; "Araç sıra kayıt ve depo uygunluk belgesi verilirken ŞIRGEV 
adına da tahsilat yapılacağı" hükmüne yer verildiği, 

Esasen mazot ticareti 1996 yılından itibaren devam ettiğinden ŞIRGEV adına bağış alma iş
leminin o tarihten beri devam ettiği, nitekim Şırnak Valiliğinin Habur Mülki İdare Amirliğine ver
diği 29.4.1997 tarih ve 410 sayılı talimatında "Uygurluk Belgesi" verilecek kamyonlardan her 
seferinde 3.000.000. TL, urlardan 5.000.000.- TL bağış alınmasını bildirildiği, bu rakamların Vali 
Halil ULUSOY' un 5.8.1997 tarih, 1191 sayılı talimatıyla 6.000.000.- TL ve 12.000.000.- TL sına, 
4.1.1999 tarih, 11 sayılı talimatıyla da 10.000.000.- TL. ve 20.000.000.- TU na yükseltildiği, 
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Daha sonra Şırnak Valiliğinin 15.11.1999 tarih ve 768 yazısında, ayrıca araç yeni kayıt işlem
lerinde bir defaya mahsus ŞIRGEV adına kamyonlardan 100.000.000.- TL, ttrlardan 200.000.000.-
TL alınmasını uygun görerek Cizre ve Silopi Kaymakamlıklarına bildirdiği, 

ŞIRGEV yönetim kurulunun 27.12.1999 tarih ve 40- 01 nolu kararıyla "01.01.2000 tarihinden 
itibaren motorin taşıyan kamyonlardan 20.000.000.- TL, urlardan 40.000.000.- TL;fuel- oil ve ham 
petrol taşıyan kamyonlardan 10.000.000.- TL, Urlardan 20.000.000.- TL alınmasını" kararlaş
tırılarak bu rakamlar 28.12.1999 tarih, 2616 sayılı yazı ile Silopi Kaymakamlığına duyurulduğu, 

En son, 1.1.2002 tarihinden itibaren kamyonlardan 50.000.000- TL., tırlardan 100.000.000.-
TL bağış alınacağı yönündeki 3.1.2002 tarih ve 01- 02 nolu kararın, şifahen Kaymakamlıklara bil
dirildiği, 

Araç sıra kaydı esnasında bir defaya mahsus alınan bağış miktarının 15.03.2001 tarihinden 
itibaren kamyonlar için 600.000.000.- TL, tırlar için 1.200.000.000.- TL'na yükseltilmesinin de 
vakıf başkanın şifahi talimatlarına dayandığı, 

Alınacak bağış miktarları bazen vakıf yönetim kurulunca karara bağlanırken bazen de vakıf 
başkanı olan İl Valisi tarafından belirlenerek Habur Mülki İdare Amirliğine, Cizre ve Silopi Kay
makamlıklarına bildirildiği, fakat her iki halde de belirlenen rakamlar üzerinden bağış alınması şek
linde verilen talimatların - her ne kadar Vakıf Başkanı imzası ile gönderilmiş olsa da- Valilik 
Makamının yetki ve otoritesinin kullanılarak verildiğinin anlaşıldığı, 

Öte yandan, idarece gerçekleştirilen Araç Yeni Kayıt işlemlerinde ve Uygunluk Belgesi düzen
lenmesi sırasında istisnasız olarak her araç sahip veya sürücüsünden vakıf adına belirlenmiş mik
tarda bağış alınması, kamu kurum ve kuruluşlarından vakıflara kaynak aktarılamayacağı ve menfaat 
temin edilemeyeceği yönündeki 21.1.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflarla İlgili Teb
liğin 5'inci maddesi ve Başbakanlığın 26.10.1998 tarih ve 1998/28 sayılı genelgesi kapsamına gir
diği, 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 10.03.2000 tarih ve 2000/364 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının Uygulama Usul Ve Esaslarını belirleyen Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 
28.04.2000 tarih ve 27012 sayılı yazılarının 3'üncü maddesindeki "Taşıt üzerindeki depolarla 
motorin ithalatı, ham petrol ithalatı, sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemleri ile açık 
Pazar yerlerinde yapılacak ticari işlemlerde valiliklerce hiçbir nam ve hesap adına kesinti 
yapılamayacağı" hükmüne rağmen daha sonraki tarihlerde de ŞIRGEV adına bağış alınmasına 
devam edildiği, 

Motorin ticareti yapması için müsaade edilen araç sayısının 17.09.2001 tarihi itibariyle 
55.619.'a ulaştığı, vakfın kayıtlarının incelenmesinde; bu araçların sıra kaydı esnasında bir defaya 
mahsus, gümrükten çıkışlarında her seferinde ve Habur Gümrük Kapısından çıkış yapan diğer araç
ların her birinden alınan bağışlar toplamının ekli listede detayı görüleceği üzere 1999 yılında 
3.122.136.000.000.- TL. 2000 yılında 4.681.140.000.000.- TL ve 2001 yılında 7.570.395.000.000.-
TL' nı bulduğu. 

Alınan bağışların, Raporun III. Bölümünde izah edildiği gibi; vakfın amacı doğrultusunda, 
coğrafi konumu, ekonomik ve sosyal durumu ve güvenlik yönü itibariyle farklılık arz eden Şırnak 
İl merkezi ve ilçelerindeki altyapı eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için harcan
dığı, ancak bu hizmetlerin rızaya dayalı bağışlarla değil, kamu gücü kullanılarak alınan bağışlarla 
yapıldığı," 
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Şeklinde tespitlere yer verildikten sonra sonuç olarak; 
"1-) 21.8.1998 tarih ve 23237 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflarla ilgili tebliğin 5'in

ci maddesindeki "Vakıf üyeleri dışında herhangi bir kamu görevlisi vakıf hizmetlerinde çalış
tırılamaz ve ödeme yapılamaz" hükmüne rağmen Silopi, Cizre ve Şırnak Uygunluk Bürolarında 
görevlendirilen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü elemanlarına yönetim kurulu kararlarına is
tinaden 1999 yılında toplam 5.846.751.733.- TL 2000 yılında 20.038.643.900.- TL ve 2001 yılında 
36.285.494.152.- TL ödeme yapılmış ise de, stratejik önemi büyük olan Habur Sınır Kapısından 
yapılan petrol ürünleri ticaretinin kontrol altına alınması, düzene sokulması, geçmişte sıkça yaşan
dığı ifade edilen sahte plaka ve ruhsat ile motorin ticareti yapılmasının önüne geçilmesi gibi 
faaliyetleri yürütmekle görevli bu bürolarda trafik, tescil, ruhsat ve benzeri konuları bilen Emniyet 
Teşkilatı elemanlarının çalıştırılmak zorunda kalındığı, çünkü Sımak ilinde yetişmiş ve kalifiye 
eleman temin edilemediği, söz konusu personele mesai dışı ve hizmetleri karşılığı yapılan bu 
ödemelerin 11 Eylül 2001 tarihinden itibaren durdurulduğu dikkate alınarak vakıf yöneticileri hak
kında yasal bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı, 

2-) Aynı zamanda Vakıf Başkanı olan Şırnak Valilerince verilen yazılı ve sözlü talimatlara is
tinaden, daha önceki yıllarda olduğu gibi teftişe konu 1999, 2000 ve 2001 yıllarında da Irak' tan 
motorin ticareti yapan her araçtan istisnasız olarak, mülki amirliklerince oluşturulan "Uygunluk 
Bürolan" vasıtasıyla vakıf adına bağış alındığı; 1999 yılında 3.122.136.000.000.- TL, 2000 yılında 
4.681.140.000.000.- TL ve 2001 yılında 7.570.395.000.000.- TU nı bulan bağış gelirleri, vakfın 
amacı doğrultusunda, stratejik önemi, coğrafi konumu, ekonomik ve sosyal durumu ve güvenlik 
yönü itibariyle farklılık arz eden Şırnak İl merkezi ve ilçelerindeki altyapı eğitim, sağlık, sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler için harcanmış ise de, bağışların. Valilik Makamının yetki ve 
otoritesinin kullanılarak zorunlu hale getirildiği; Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 
10.03.2000 tarih ve 2000/364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Usul Ve Esaslarını belir
leyen Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 28.04.2000 tarih ve 27012 sayılı yazılarının 3'üncü 
maddesindeki "Taşıt üzerindeki depolarla motorin ithalatı, ham petrol ithalatı, sınır ticareti kap
samındaki ithalat ve ihracat işlemleri ile açık Pazar yerlerinde yapılacak ticari işlemlerde valilik
lerce hiçbir nam ve hesap adına kesinti yapılamayacağı" hükmüne rağmen daha sonraki tarihler
de de vakıf adına bağış alınmasına devam edildiği belirlenmiş olup, bu uygulamanın, "Kamu kurum 
ve kuruluşlarından vakıflara kaynak aktarılamayacağı ve menfaat temin edilemeyeceği" yönündeki 
21.1.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflarla İlgili Tebliğin 5. maddesi ve Başbakanlığın 
26.10.1998 tarih ve 1998/28 sayılı genelgesi kapsamına girdiği kanaatine varıldığı, 

Başbakanlık Makamının 29.4.2002 tarihli onayını havi, Başbakanlık, Gümrük Müsteşarlığı ve 
Polis Müfettişlerince müştereken düzenlenen raporda da bu konu ile ilgili olarak "Fiyatlanabilir 
veya fıyatlanamaz kamu hizmetinin bedeli vergi, resim, harç olduğu halde, Vakıf uygulamasıyla 
kamusal hizmet bedellerinin özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmakta olduğu; bağış uygulaması 
rızaya dayalı bir işlem olduğundan, kamu hizmetlerinin sunumunun zorunlu bağışlara bağlan
masının uygun olmadığı, bu bakımdan ŞIRGEV adına araç sahiplerinden yapılan bağış adı altındaki 
tahsilatın durdurulması için Şırnak Valiliğine talimat verilmesinin uygun olacağının " ifade edildiği, 

Yapılan inceleme sonucunda da aynı kanaate varıldığından, Başbakanlığın 26.10.1998 tarih ve 
1998/28 sayılı genelgesi ve Başbakanlık Makamının 29.04.2002 tarihli onayını havi 05.4.2002 tarih 
ve 23/02- 05 sayılı soruşturma raporu dikkate alınarak Vakıf Başkanı Şırnak Valisinin bu konular
da bilgilendirilmesi için raporun bir suretinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin uygun olacağı," 

Kanaat ve sonucuna varıldığının belirtildiği, 
Anlaşılmıştır. 
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Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığın
ca, bünyesinde kurulan dernek ve vakıflarla ilgili olarak yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalar
da düzenlenen raporların değerlendirme ve sonuç bölümlerinde yerine getirilmesi gereken işlemlerin 
genelde gereği için ilgili kurumlar ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği öğrenilmiştir. 

6- GENEL TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 
6.1- KAMU VAKIFLARI VE DERNEKLERİNİN ZAMAN İÇİNDE GELİŞİMİ VE 

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 
Özünde yardım etme ve fedakarlık motifleri bulunan vakıflar ile demokratik hayatın vazgeçil

mez unsurlarından olan dernekler, kuruldukları günden bugüne değin sosyal, kültürel ve ekonomik 
anlamda toplumumuza önemli hizmetler vermişlerdir. 

Bunlardan vakıflar, özellikle Selçuklu ve Osmanlılar döneminde büyük atılımlar yapmış, fark
lı dinlere sahip kişilerin beraberce eşit sosyo ekonomik şartlarda yaşamasını sağlamış ve eğitimden 
sağlığa tüm toplumsal hizmetleri insanlara sunmuştur. Böylece Cumhuriyet öncesi dönemde dev
letin; dış güvenlik, içişleri ve adalet hizmetleri dışındaki tüm hizmetleri, kurulan vakıflar eliyle 
yürütülmüş ve alt yapıdan şehirciliğe, çevreden sağlığa, eğitimden kültüre, ekonomiden ticarete 
tüm hizmetler vakıflara konu olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ise Türk Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde tesis adı altın
da kurulmuş, 1967 yılına kadar 73 adet tesis vücuda getirilmiştir. Beklenen yararların sağ
lanamaması üzerine, 1967 yılında Türk Medeni Kanununun vakıflarla ilgili 73- 81' inci maddelerin
de yapılan değişiklikle vakıf kurulması teşvik edilmiş, özellikle kamu hizmeti yükünün vakıflar 
eliyle hafifletilmesi amacıyla vakıflara vergi muafiyeti ve bazı kolaylıklar tanınmıştır. Gerek bu 
yasal düzenlemeler gerekse derneklerle ilgili yaptırımların ağırlaştırılması, ülke genelindeki vakıf 
sayısını hızla artırmıştır 

Derneklere gelince, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan bu sivil toplum 
kuruluşları, Devletin yapamadığı ya da yetişemediği alanlarda çok önemli bir açığı kapamaya 
çalışan gönüllü kuruluşlardır. Kuzey İtalya'da gelişmiş ve gelişmemiş bölgeler arasında yapılan bir 
araştırmada bazı bölgeler arasında, inanç, kültür vb. tüm şartların eşit olmasına rağmen fertle dev
let arasındaki örgütlerin, derneklerin çok olduğu bölgelerin ileri, diğerlerinin ise geri kaldığı tespit 
edilmiştir. Gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler ayrımında da durum bundan farklı değildir. 

Sivil toplum örgütlerinde en büyük kitleyi dernekler oluşturmakta olup, kurulması en kolay 
olan sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. 

Türkiye'de halen faaliyette bulunan 79.159 dernek olduğu bilinmektedir. 

Bu derneklerden yaklaşık 20.000 adedinin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmetlerini ve 
personelini desteklemek amacıyla ilgili kamu kurumu yada kuruluşun bünyesinde kurulan dernek
lerden oluştuğu ve söz konusu 20.000 adet derneğin 13.000 adedinin ise okul koruma derneği 
statüsünde olduğu anlaşılmıştır. 

Vakıf sayısında ortaya çıkan hızlı artışla birlikte zamanla vakıf kurumunda da sapmalar ortaya 
çıkmıştır. 

Derneklerin vakıflaşması yada derneklerin vakıf adı altında kurulması, vakıf sistemini bozan 
en büyük yanlışlıklardan birisi olmuştur. 
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Geleneksel vakıf anlayışında önemli bir sapma ise "Kamu Kurumlarını Destekleme Vakıf
ları" dır. Bu vakıflar, Türk idari yapısının katı merkeziyetçi özelliğinden kaynaklanan sınırlamalar
dan kurtulmak, kamu hizmetlerini yeterli, yaygın ve kaliteli olarak topluma sunabilmek, bu neden
le ihtiyaç duyulan kaynak sorununu aşabilmek ve kolay harcama yapabilme imkanına kavuşabilmek 
gibi nedenlerle kurulmuştur. Böylece kurumlar kısıtlı bütçe imkanları ile yapamadıkları kamu hiz
metlerini daha iyi biçimde topluma sunmayı hedef edinmişlerdir. 

Bir diğer sapma da, Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesine göre kurulan "çalıştırılan
lara ve istihdam edilenlere yardım vakıfları" ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 
20'inci maddesine göre kurulan "sigorta vakıflarının" etkisiyle, kurumu destekleme vakıfları yanın
da her kurum içerisinde "personel yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının" kurulmasıdır. 

"Türk Ticaret Kanununun 468'inci maddesi ile eski Türk Medeni Kanununun 77/A (yeni 
kanunda 110'uncu madde) maddesinde düzenlenen "İstihdam edilenlere yardım vakıflarının", 
sadece Anonim Şirketler bünyesinde ve işveren (Anonim Şirket Yönetimi) tarafından kurulabilmesi 
mümkün iken, doğrudan doğruya gerek bu şirketlerde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personel tarafından da kurulmaya başlanılmıştır. Başlangıçta, yargının isabetli hukuksal 
denetimleri sonucu bu tür vakıfların tescili önlenmiş iken, zaman içerisinde, bunların tescili de sağ
lanarak onlarcası tüzel kişilik kazanmışlardır. 

Kamu vakıfları içerisinde en sorunlusu ise, "hem kurumu hem de personelini desteklemek" 
amacıyla kurulan "karma amaçlı vakıflardır". 

Çünkü bu tür vakıflarda, kurum ihtiyaçlarını karşılamak adına kamu gücü ve imkanlarıyla el
de edilen kaynakların önemli bir kısmı personel için kullanılmaktadır. 

Bakanlıklar, belediyeler, valilikler, üniversiteler, hastaneler, özel idareler, meslek odaları, bir
likler, bankalar, eğitim kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan vakıf 
sayıları gelişmelere paralel olarak, biri diğerini taklit etmek suretiyle hızla artmış, idare organları 
çoğu zaman kurum içindeki belli makamlarda bulunan kamu görevlilerinin katılımıyla oluşturul
muş, başkanlık ise genellikle kurumun en üst yöneticisine bırakılmıştır. 

Ancak, vakıf başkanlıklarının kurumun en üst yöneticisine bırakılması ve kurum ile vakıf 
yöneticilerinin birbiriyle bağlı olarak değişmesi, kurumla vakıf arasında uyumu sağlarken, vakfın 
kamu gücünü kullanmasının yolunu da açmıştır. 

Böylelikle vakıflar, daha da ileri giderek bünyesinde kurulu oldukları kurumun verdiği hizmet
lerin bedelini, hiçbir yasal dayanağı olmaksızın zorunlu bağış olarak almaya başlamışlardır. 

Bu vakıflar, idare bünyesinde kuruldukları ve gerek kurucuları, gerekse yöneticileri çoğunluk
la kamu kurum ve kuruluşlarının en üst idari yöneticileri (bazen bakanlar) olduğu için, haklarında 
"kamu düzenini ihlal ettikleri" iddiaları öne sürülememiş, kolluk önlemleri alınamamıştır. Fakat, 
kamu oyunda bu vakıfların bağış adı altında yaptığı hukuka aykırı yerli yersiz, zamanlı zamansız ve 
çoğunlukla da ölçüsüz tahsilatlar sebebiyle rahatsızlıklar sürekli dile getirilmiştir. Özellikle, kamu 
kurumları bünyesinde o kurumun memurlarınca kurulan ve hiçbir hukuksal temeli bulunmayan 
personel yardımlaşma vakıfları, kamu hizmetinin sunumu sırasında kamu yetkisini kullanarak elde 
ettikleri haraçları personellerine aktarmaları sebebiyle, adeta rüşvet kurumunu sanki meşru hale 
getirmişlerdir. 
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Diğer taraftan, vakıf yöneticileri, tasarruflarında bulundurdukları kaynakların denetiminden 
kaçınmak için, vakıf kaynakları ile vakıf bünyesinden ayrı hukuki kişiliği bulunan şirketler kurma 
yoluna gitmişlerdir. Temel kamu hizmetlerinin daha iyi yapılabilmesi için kaynak sağlanması amacı 
ile yola çıkılan bu vakıflarda, bir süre sonra kâr ve gelir elde etme faaliyetleri ön plana çıkarken, 
vakıf ruhunda yer alan toplumsal hizmetler ikinci planda kalmaya başlamıştır. Yine bu hizmetler
den yararlananlar açısından ise verilen hizmet karşılığı alınan bedeller, bir süre sonra vergi ve harç 
gibi zorunlu hale dönüştüğünden toplumda önemli rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir. Böylece 
kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu vakıflar zamanla gelişerek, büyük kaynakları kontrol 
etmesine ve harcamaları kolayca yapabilmesine rağmen, bu vakıflarda demokratik, şeffaf ve 
katılımcı bir yönetim ile bağımsız, etkin bir iç denetim organının kurulmamasından dolayı, sahip 
olunan kaynaklar, çoğu zaman amacı dışı kullanmalara ve suiistimallere açık hale gelmiştir. Yine 
vakıflarla işletme ve şirketlerinin devlete ait bina, araç ve gereçleri ücretsiz veya sembolik ücretler
le kullanmaları ticari hayatta haksız rekabete yol açmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluş bünyelerindeki derneklerin de; kuruluş amacı, gelir elde etme yöntem
leri ve diğer faaliyetleri, kamu vakıfları ile ilgili olarak yukarıda anlatılanlardan pek farklı değildir. 

Sonuç olarak; 
Kamu hizmetlerini yeterli ve kaliteli olarak topluma sunabilmek, ödeneklerin yetersizliği 

nedeniyle ihtiyaç duyulan kaynak sorununu aşabilmek, ihale mevzuatında yer alan katı hükümlerin 
dışına çıkarak daha kolay harcama yapabilmek ve denetimden kaçınmak amacıyla birçok kamu 
kurum ve kuruluşunun bünyesinde, genellikle ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımı 
veya talimatları yönünde kurulan vakıf ve derneklerin; 

- Gelirlerinin büyük kısmını; kamuoyunda rahatsızlık ve tepkilere yol açtığı şekliyle ilgili 
kamu kurum veya kuruluşunca sunulan hizmet bedeli karşılığında (Ehliyet, ruhsat, trafik tescil, 
pasaport, silah ruhsatı, egzoz ölçümü, sözleşme bedeli, devir işlemi, vize, onay, özel oda, sağlık 
kurulu raporu, hasta muayene veya hasta ziyareti bağışı, karne veya diploma bedeli, okula kayıt 
parası, matbu evrak, galoş satışı, vs.) hiçbir yasal dayanağı olmaksızın alınan zorunlu bağışlar ile 
dernek ve vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler eliyle kurum içerisinde veya müştemilatında 
ya da tahsisli kamu taşınmazlarında yürütülen (kantin, kafeterya, otopark, fotokopi ve tomografi 
çekimi, vs.) ticari faaliyetlerden elde ettikleri, 

- Giderlerinin ise; genel itibariyle ilgili kurum veya kuruluşlara taşıt alımı, kurum binalarının 
ve taşıtların bakım ve onarımının yaptırılması, kurumun tefriş edilmesi, demirbaşlar ve sarf malzeme 
ihtiyaçlarının temini, kurum hizmetlerine personel desteği sağlanması, kurumun elektrik, su, haber
leşme, yakıt ve sair giderlerinin ödenmesi, kurum yöneticilerinin temsil ve ağırlama giderlerinin kar
şılanması ve kurum personeline yapılan ayni veya nakdi yardım gibi harcamalardan oluştuğu, 

- Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli ölçüde 
maddi destek sağladıkları ancak, bu dernek ve vakıfların, harcamalarında kamu ihale mevzuatı 
hükümlerine tabi olmaması nedeniyle, dernek ve vakıf paralarından kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticilerince yapılan veya yaptırılan harcamalarda yeterli ödenek olsa dahi resmi olarak yapıl
masına cevaz verilmeyen lüks tefrişat alımlarına, temsil ve ağırlama harcamalarına, ihtiyaçtan faz
la personel, taşıt veya demirbaş malzeme alımlarına ve bazen de özel harcamalara veya ihtiyaç ol
madığı halde savurganca yapılan alım veya harcamalara gidildiği, 

Anlaşılmıştır. 
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6.1.1- Kamu Vakıf ve Dernek Kriterleri 
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde dernek ve vakıf kurulmasının en önemli nedeninin, 

kamu hizmetlerinin mevcut kaynaklar ile istenilen seviyelerde verilememesi olduğu değerlendiril
mektedir. Kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yeterli olmamasının ise, ülke kaynaklarının kıt ol
masından ve kıt kaynakların ekonominin kayıt altına alınmaması nedeniyle tam toplanamamasın
dan ileri geldiği açıktır. Bununla birlikte, ülkemizdeki merkezi yönetim anlayışının toplanan kay
nakların da adil ve dengeli dağılımını engellediği bilinmektedir. Bu sorunun hükümetler tarafından 
yapısal reformlar ile çözülmemesi nedeniyle kamu yöneticilerinin bir çıkış yolu olarak söz konusu 
vakıf ve dernekleri keşfettikleri değerlendirilmektedir. 

Vakfın veya derneğin, kamu bünyesinde kurulması ve bunun sonucu olarak kurucuların da il
gili kamu kurumunun üst düzey yöneticileri olması, özellikle vakıf kurulurken sermaye- amaç 
oranının ikinci plana atılmasına neden olmaktadır. Oysa Kanun, Yönetmelik ve Yargıtay kararların
da da sabit olduğu şekilde, özgülenen mal varlığının, vakfın amacını gerçekleştirmeye yetecek 
düzeyde olması gerekir. Buradan, kamu vakıflarının, daha kuruluş aşamasında kamu gücünü kul
lanarak, kaynak aktarımı ve ileride alacağı bağışlar ile ayakta duracağı yönündeki düşünceleri ol
duğunu çıkarmak mümkündür. 

Vakıf ve dernek yöneticilerinin, aynı zamanda bünyesinde kurulduğu kurum ve kuruluşun üst 
düzey yöneticileri olmasıyla, kamu kurum ve kuruluşu üst düzey yöneticiliği ile vakıf/dernek 
yöneticiliği aynı kişilerin şahsiyetinde birleşmektedir. Burada aslında kişilere has yönetim kurulu 
üyeliği olmamakta, belirtilen kurumun üst makamlarına şart edilen üyelikler söz konusu olmaktadır. 
Amaç, idarecilerin değişmesi ile vakıf/dernek yönetim kurulu üyeliğinin de değişmesi ve buna bağ
lı olarak vakıf/dernek ile kurum arasında bir ikilemin doğmasını önlemek ve yeni idarecilerin eline 
serbest harcama imkanı vererek bu kişilerin vakfı/derneği kabul etmesini sağlamaktır. İdarecilerin 
aynı zamanda vakıf/dernek yöneticisi olması, bu vakıflar ve derneklere kamu gücünü kullanma 
yolunu da açmıştır. Göreve yeni atanan bürokratlar ise hizmetlerin aksamaması için bu görevlere 
itiraz etmemişlerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu kurumları bünyesinde kurulu vakıf
lar ve dernekler kavramının, hukuki bir kavram olmaktan çok, yaşanmakta olan bir gerçeği ifade et
mek üzere geliştirildiğini kabul etmek gerekmektedir. Zira, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 
kurulu vakıf ve derneklerin neler olduğu, bunların hangi ölçüler ile diğerlerinden ayırt edilebileceği 
bilinmemektedir. Söz konusu kavram ile kastedilen vakıflar/dernekler bilinç düzeyinde belli olmak
la birlikte, bu kavramın kapsadığı vakıflar/dernekler ile ilgili bazı ölçütlerin ortaya konulması key
filiğe yol açılmaması bakımından zorunlu görülmektedir. Bu kriterler şöyle sıralanabilir: 

1- Vakıf ve dernekler, genellikle bünyesinde kurulu olduğu kamu kurum ya da kuruluşunun is
mini taşımaktadır. 

2- Vakıf ve derneklerin yönetim organlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşun üst yöneticileri 
bulunmaktadır. 

3- Bu tür vakıfların kuruluş mal varlıkları (sermayeleri) gerçekte, vakfı kuranlarca, yani ilgili 
kamu kurum ya da kuruluşunun yöneticileri tarafından karşılanmamaktadır. 

4- Genel olarak, bu vakıfların kuruluş mal varlıkları ile amaçları arasında uyum bulunmamak
tadır. 
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5- Vakıf ve derneklerin esas gelir kaynağı, kuruluşunda konulan kaynağın değerlendirilmesin
den çok, ilgili olduğu kamu kurum ve kuruluşunun yürütmekte olduğu hizmetin sunumu esnasında 
vatandaştan alınan ve esasen zora dayalı olduğu bilinen bağışlardan meydana gelmektedir. 

6- Bu vakıf ve derneklerin çoğunun amacı, bünyesinde kumlu olduğu kamu kurum ve 
kuruluşunun hizmet, araç- gereç, bina v.b. yönlerden desteklenmesidir. Bir kısmı münhasıran ilgili 
kurum ya da kuruluşun personelini, halen ve gelecek zamanda destekleme amacına matuf olduğu 
gibi bir kısmının amacı karmadır. 

7- Vakıf ve derneklerin, ait olduğu kurumun personeline yönelik olanları dahil hemen hemen 
tamamı açık ya da örtülü olarak bünyesinde bulunduğu kamu kurum/kuruluşunun kaynaklarından 
yararlanmaktadır. 

6.1.2- Kamu Vakıf ve Derneklerinin Gelir Elde Etme Şekilleri 
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu kamu vakıflarının ve derneklerinin en önemli 

boyutunu harcamalarına esas teşkil eden gelirleri oluşturmaktadır. (Aşağıda belirtilen gelirler de 
yalnızca kamu kurumlan ile ilişkili gelirler dikkate alınmış olup, vakıfların olağan faaliyetlerindeki 
gelirler kapsam dışı tutulmuştur.) 

6.1.2.1- Doğrudan Kaynak Aktarımı 
Bünyelerinde kurulu oldukları kamu kurum ya da kuruluş bütçesinden doğrudan kaynak ak

tarımı yapılmaktadır. 

6.1.2.2- Dolaylı Kaynak Aktarımı 
Dolaylı kaynak aktarımı genellikle bu tür vakıf ve derneklerin kendileri ile işletme ve şirket

lerinin ilgili kurum ve kuruluşa ait binalardan bedelsiz ya da çok düşük bedellerle yararlandırılması, 
bu suretle elektrik, su, ısınma, aydınlatma, telefon, faks ve kırtasiye vb. giderlerinin kamudan kar
şılanması, vakıfta veya dernekte çalışan personelin, kurumun yemek, servis vb. imkanlarından 
yararlandırılması şeklinde gerçekleşmektedir. 

Bunun yanında bünyesinde kurulmuş olduğu kurum ve kuruluşun ihtiyaçlarının, kurum vakfı 
veya derneği olduğu gerekçesiyle bizzat vakıf veya dernekten ya da vakfa veya derneğe bağlı işlet
me veya şirketlerden, piyasa koşullarının üstünde karşılanması normal alımlara göre idareye ek 
maliyet getirdiğinden, burada da bir dolaylı kaynak aktarımı söz konusu olmaktadır. 

Ayrıca kurumların kendilerine ait olan ve gelirlerinin de kendi bütçelerine girmesi gereken 
taşınmazları, cüzi bedelle veya bedelsiz olarak vakıflara veya derneklere kiraladığı ve vakıf veya 
derneklerin de, bu taşınmazları üçüncü kişilere kiralayarak yüksek miktarlarda gelir elde ettikleri 
gözlemlenmektedir. 

Son olarak, devletten maaş alındığı halde, yasal olmayan bir şekilde kamu personelinin vakıf 
veya dernek hizmetlerinde çalıştırılması ve bu suretle vakfın veya derneğin personel ücreti ödemeden 
faaliyet göstermesi yine vakfa veya derneğe dolaylı bir kaynak aktarımı olarak görülebilir. 

6.1.2.3- Kamu Hizmeti Sunumu Nedeniyle Alınan Zorunlu Bağış Gelirleri 
Bağışlar mahiyeti gereği gönüllü olması gerektiği halde uygulamada böyle olmadığı, bağış adı 

altındaki ödemeyi yapmayanın işinin görülmediği ya da gecikmeli olarak görüldüğü bilinmektedir. 
Bu yöntem ahlaki ve hukuki olmadığı gibi kamu otoritesine, genel anlamda da Devlete güveni sars
maktadır. 
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Bağış konusu, vakıf ve derneklere yapılan başlıca eleştiri konusunu oluşturduğundan konunun 
daha fazla açılımında yarar bulunmaktadır. Bilindiği üzere bağış (teberru) veya yardımın özellikleri; 

- Bağışın zora, mecburiyete dayanmadan, isteğe bağlı ve gönül rızasıyla yapılması, 
- Bağış miktarının da yine aynı şekilde isteğe bağlı olması, herhangi bir maktu tutarının olmaması, 
- Bağışın karşılıksız olması ve bir mal/hizmet karşılığı olmamasıdır. 
Uygulamada yukarıda sayılan özelliklerin çoğunluğu mevcut olmayıp; istesin istemesin, rıza 

göstersin göstermesin, işi için gelen çoğu vatandaştan, bağış olduğu belirtilmeden bu paraların alın
dığı saptanmıştır. İşi için kamu kurumlarına gelen vatandaşların, kendilerinden alınan söz konusu 
paraların miktarını indirme veya pazarlık yapma şanslarının bulunmadığını da belirtmek gerekir. 

Bağış alınan kişilerin zorunlu bağışlara itiraz etmemesinin/edememesinin asıl nedeni işinin 
yapılmaması, sürüncemede bırakılması endişesidir. 

Bağış alınmasının bir başka yöntemi de, yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının aç
tıkları ihalelerde, ihale üzerinde kalan kişi, kuruluş veya müteahhitlerden, ihale tutarının belli bir 
oranının veya maktu bir tutarın, yine zorla söz konusu dernek ve vakıflara bağış adı altında alın
masıdır. Bu tutar daha sonraki ihalelerde, ihaleye katılanlarca ihale teklif tutarlarına "gider" olarak 
eklenmekte, ihale açan herhangi bir idare, bir sonraki ihalede satın alacağı mal veya hizmeti gerçek 
değerin üzerinde satın almakta, bu süreç böylece devam etmektedir. 

"Zorunlu bağışlara" getirilecek en önemli eleştiri konusu; kamu hukukunun birinci temel il
kesinin kamu hizmetlerinin (güvenlik, savunma, adalet, vb.) ücretsiz olmasıdır. Bazı özel durumlar
da, vatandaşlardan resmi yoldan ücret alınması (hastane ücretlerinde olduğu gibi) ancak bu ücretin 
yetkili kamu otoritesi tarafından belirli bir hukuki düzenlemeye dayanılarak, önceden tespit ve ilan 
edilmiş tutarlarda olursa mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 2'nci maddesine göre, bağış kabulüne yetkili 
dernek ve vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yar
dımlar bu kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu kanunun 4'üncü maddesine göre yardım isteğe 
bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz. Ancak burada hemen belirtmek 
gerekir ki, söz konusu 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu raporumuzda belirtilen bağışlarla ilgili 
konunun dışında kalmaktadır. Zira, belirtilen konu, Yardım Toplama Kanununun belirlediği usul ve 
esaslar çerçevesinde toplanan yardımlar dışında kalan ve her gün çok sayıda vakıf/dernek tarafın
dan toplanan "zonınlu bağışlar"dır. Bu Kanunun, konuyla bağlantısı, 4'ncü maddesindeki kişi ve 
kuruluşların yardımda bulunmaya zorlanamayacağı hükmüdür. 

6.2- 5072 SAYILI YASA ÖNCESİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir anlamda, 5072 sayılı Yasanın gerekçesini oluşturan ve raporun yukarıdaki bölümlerinde 
bahsedilen sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1- Devlet bütçesine dahil edilmesi gereken kaynaklar vakfa veya derneğe aktarılmaktadır. 
2- Toplumda kamu vakıf ve derneklerinin gündeme gelmesinin belki en önemli nedeni, kamu 

gücünü kullanarak zorunlu bağış almalarıdır. Devletin sunmuş olduğu hizmetlerin belirli bir kıs
mının ücretsiz olarak topluma sunulması esnasında vakıf ve dernekler aracılığı ile bu mal ve hiz
metlerden yararlananlardan bir miktar para alınmaktadır. Aslında alınan bu paraların Anayasanın 
73'ncü maddesinde belirtildiği şekilde bir mali yükümlülük olması nedeniyle kanunla belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu yönde kanun çıkarmak zor olduğundan, kurumlar hukuk devletinin koşulu olan 
kanunilik ilkesinin gereğini yapmak yerine, paralan bağış adı altında almaktadırlar. 
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Bu yöntemle elde edilen gelirler, her ne kadar bağış olarak nitelendirilse de gerçek anlamda 
bağış olmadığı, vergi yada vergi benzeri bir yükümlülük olması için ise kanuni düzenleme tarafının 
eksik olduğu söylenebilir. Aslında, Devletin bütçesine girmesi gereken kaynaklar, söz konusu yasal 
eksiklik nedeniyle kamu geliri niteliği kazanamamaktadır. Bir anlamda, Devlet bütçesini ilgilendir
mesi gereken bir kaynak, bütçeye konu olmadan vakfa veya derneğe aktarılmaktadır. 

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar bu vakıflarda ve der
neklerde çalıştırılmakta, bu yolla vakfa/derneğe dolaylı bir kazanım sağlanmaktadır. Konunun bir 
diğer yanı, vakıf veya dernekte istihdam edilen personelin kamu kuruluşunda çalıştırılmasıdır. 
İdarenin yapmış olduğu görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi esas iken 
vakıf ve dernek personelinin devlet kurumlarında çalıştırılması hukuki problemler yaratmakta, bir 
diğer yönüyle kamunun gerçek personel ihtiyacının örtülmesine neden olmaktadır. 

4- Vakıfların ve derneklerin hem kendileri hem de işletme veya şirketleri devlete ait bina, araç 
ve gereçleri ücretsiz veya sembolik ücretlerle kullanmaktadır. 

5- Vakıf ve dernek idarecilerinin bazılarının aynı zamanda siyasi kimlikleri olan kişiler olması 
nedeniyle, özellikle personel konusunda rantabl olmayan popülist kararlarla vakıf ve derneklerde 
ihtiyacın üzerinde personel istihdam edilmiştir. 

6- Kamu kurum ve kuruluşu üst düzey yöneticiliği ile vakıf ve dernek yöneticiliği aynı kişilerin 
şahsiyetinde birleşmiştir. Bu birleşme ile vakıf ve dernek yönetim kurulu üyeliğinin değişmesi ve 
buna bağlı olarak vakıf ve dernek ile kurum arasındaki bağın sürekli kılınması amaçlanmıştır. 

7- Vakıf yöneticileri, haklarında açılan "görevden uzaklaştırma davaları" nedeniyle kamu 
oyunda yıpranırken, emek ve zamanlarını bu davalara yoğunlaştırdıkları ve maddi manevi olarak 
kayba uğradıkları gözlemlenmiştir. Yapılan denetim ve incelemelerde kamu kurum ve kuruluş
larının üst düzey yöneticileri olan Bakan, Müsteşar, Rektör, Genel Müdür, Vali, Kaymakam vb. un
vanlı bürokratlar ile kurumlar karşı karşıya gelmiş sorunlar büyümüş, kamu kurum ve kuruluş
larının uyumlu ve koordineli biçimde çalışmasını bozucu durumlar ortaya çıkmıştır. 

8- Kamu vakıf veya derneklerinin yöneticileri, vakıfların veya derneklerin denetlenmesinden 
kaçınmak için vakıf veya dernek kaynakları ile işletme veya şirketler kurma yoluna gitmişlerdir. 
Böylelikle, bu vakıf veya dernekler tarafından ticari faaliyette bulunulmaya başlanmış ve artan 
ticari faaliyet çerçevesinde kâr ön plana çıkmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde 
kurulu bulunan vakıf veya derneklerin gelişerek büyük kaynakları kontrol etmelerine rağmen bu 
vakıf veya derneklerde demokratik, şeffaf ve katılımcı bir yönetim ile bağımsız, etkin bir iç denetim 
organı oluşturulamamasından dolayı, vakfın sahip olduğu kaynaklar amaç dışı kullanımlara ve 
suiistimallere açık hale gelmiştir. Ayrıca, harcama ve hizmet öncelikleri değişmiş, temel kamu hiz
metlerinin daha iyi gerçekleştirilebilmesi amacından sapılmış, yöneticilerinin ve vakfa/derneğe 
yakın kişilerin lüks ve marjinal ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmiştir. 

9- 1996 yılından itibaren Bütçe Kanunlarına konulan hükümler ile kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde kurulu bulunan vakıf veya derneklerin tabi oldukları denetimin yanı sıra bağlı ve ilgili 
oldukları kurum ve kuruluşlarca denetlenmesi yolu açılmıştır. Ancak, bu denetimin yasal çerçevesi 
tam olarak belirlenemediğinden, denetimi yapması gereken kurumlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
arasında yetki ve görev uyuşmazlıkları ortaya çıkmıştır. 

10- Devletin ekonomik hayattaki fonksiyonlarının küçültülmeye çalışıldığı bir dönemde, kamu 
vakıf veya derneklerinin sayı ve etkinliğinin artması, yürütülen politikaların aksine kamu sek
törünün küçülmesi yerine, büyümesine neden olduğu ileri sürülmüştür. 
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6.3- 5072 SAYILI YASA ÖNCESİ, UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN 
GİDERİLMESİNE YÖNELİK KAMU OTORİTESİNCE ALINAN ÖNLEMLER 

6.3.1- Tebliğ ve Genelgelerle Alınan Önlemler 

Kamu vakıflarının, yukarıda açıklanan sorunlarının giderek artması üzerine, önce Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 21.09.1997 tarih ve 23117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 no'lu Tebliği, 
daha sonra Başbakanlığın 26.10.1998 tarih ve 1998/28 sıra numaralı genelgesi ile; kamu kurum ve 
kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, mahalli idareler ile üniversiteler, bünyesinde kurulan vakıf
ların, söz konusu kurum ve kuruluşlar ile üniversitenin ismini kullanamayacakları, daha önce kurul
muş vakıfların, kurulduğu kurum ve kuruluş, mahalli idare, meslek odası sendikalar ile üniver
sitelerde veya söz konusu kurum ve kuruluşların verdiği hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel 
kişilerden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bağış ve yardım alamayacakları, menfaat sağ
layamayacakları ve kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek odaları, sendikalar ile 
üniversitelerce, bünyelerinde kurulan vakıflara yaptığı hizmetler nedeniyle herhangi bir mal veya 
para aktarılamayacağı, gibi bir dizi yasaklamalar getirilmiştir. (Ek: 16/a, 16/b) 

Diğer taraftan, vakıf hukukundan açık bir sapma oluşturduğu bilinen, dernek niteliğindeki 
üyelik ve aidat geliri üzerine kurulu kamu kuruluşlarındaki personel yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarının faaliyetlerinin idari yollarla engellenememesi, hatta kontrol altına bile alınamaması 
üzerine, 2002 yılı başından itibaren yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununda "Vakıflarda üyelik ol
maz" hükmüne açıkça yer verilmek suretiyle, bu tür vakıfların yenilerinin kurulması önlenmiş ve 
bir ölçüde de faaliyetlerinin sınırlandırılması sağlanmıştır. 

Ancak getirilen bu tedbirlerin uygulamasında başarı sağlanamadığından; vakıfların kamu 
gücünü kullanarak vatandaştan hukuk dışı para tahsil etmelerinin önüne geçilemediği gibi kamu 
imkanlarıyla elde edilen gelirlerin önemli bir kısmının da personel vakıfları aracılığı ile kurum per
soneline aktarılması engellenememiştir. 

Bu nedenle, bir yasal düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, 5072 sayılı "Vakıf ve Derneklerin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair 
Kanun" kabul edilerek 29.01.2004 tarihinde yayımlanmıştır. Daha sonra 21.09.2004 tarih ve 5234 
sayılı Kanunla 5072 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi değiştirilerek Geçici 2'inci Madde ek
lenmiştir. (Ek: 17/a, 17/b) 

Esasen, vakıflara ilişkin olarak belirtilen "kamu gücü kullanılarak bağış adı altında vatandaş
tan zorla para alınmasına" dair şikayet, dernekler bakımından da söz konusudur. Ancak dernek
lerin, vakıflardan daha az bağış ve sair gelir elde ettikleri, ülke genelinde dernek gelirleri toplamının 
vakıflarınkinin yaklaşık onda biri kadar olduğu belirlenmiştir. 

Yasama organı vakıfların bu tür faaliyetlerine müdahale ederken, dernekleri de müdahalenin 
içine katmıştır. Temelde vakıflarla ilgili şikayetlerden yola çıkan yasa çalışması tamamlanırken, 
kanunun başlığı "Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun" ol
muştur. Kamu kurumları bünyesindeki faaliyetleri sınırlanan vakıfların, yasal boşluklardan yarar
lanarak bu kez de aynı etkinliklerine dernek adı altında devam etmeye kalkışmalarının önünü kes
mek bakımından kanunun kapsamının genişletilerek kanuna derneklerin de ilave edilmesi isabetli 
olmuştur. 
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5072 sayılı Kanunun yayımından sonra, Kanun hükümlerinin değişik şekillerde yorumlandığı 
ve farklı uygulamalara gidildiğinin anlaşılması üzerine, İçişleri Bakanlığınca 19.02.2004 tarih ve 2 
sayılı; Vakıflar Genel Müdürlüğünce de 25.02.2004 tarih, 2004/5 sayılı ve 03.06.2004 tarih , 
2004/15 sayılı Genelgeler çıkarılarak, hem vakıf ve demekler hem de kamu kumm ve kuruluşları 
bilgilendirilmiştir. (Ek: 18/a, 18/b, 18/c) 

6.3.2- 5072 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler 
Bilindiği üzere 5072 sayılı Kanun, kamu kumm ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya per

sonelini desteklemek üzere kumlan demekler ve Türk Medeni Kanununa göre kumlan vakıflar ile 
bunların kamu kumm ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemektedir. 

Anılan Kanunla getirilen düzenlemeler, bu tür vakıf ve demekler için çok önemli hükümler 
içermektedir. Getirilen temel ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

- Demek ve vakıflar, kamu kumm ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kumm ve kuruluşların 
hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşların hizmet binaları ve 
müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. 

- Demek ve vakıflar, kamu kumm ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek 
ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. 

- Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin bu kanun kap
samındaki demek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez. 

- Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak demek ve vakıf organlarında görev alamaz. 
- Demek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur 

hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. 
- Demek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. 
- Kamu kumm ve kuruluşlarının bütçelerinden bu kanun kapsamındaki demek ve vakıflara 

ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. 
- Kamu kumm ve kuruluşları, personel maaş ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu 

kanun kapsamındaki demek ve vakıflara aktarma yapamaz. 
- İhaleyi yapan kumm ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kumm ve kuruluşlarla ilgili her 

ne amaçla kumlmuş olursa olsun vakıf ve demekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip oldukları şirketler, bu kumm ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacak
ları ihalelere katılamazlar. 

Diğer taraftan Kanunun cezalar ile ilgili bölümünde, yukarıda belirtilen ilkelere aykırı hareket 
eden kamu görevlileri ile demek ve vakıf yöneticilerine hapis cezalan öngörülerek demek ve vakıf 
yöneticileri hakkında görevden alma işleminin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Kanunun Geçici 1' inci maddesinde; geçiş aşaması ile ilgili olarak, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce kumlan demek ve vakıfların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de demek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu kanun hükümlerine uygun hale getireceği belirtilir
ken, 5234 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu süre 31.12.2005 tarihine kadar uzatılmıştır. 

5072 sayılı Kanuna 21.9.2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunla eklenen Geçici 2'inci madde ile; 
Kanunun yürürlüğe girdiği 29.1 2004 tarihinden önce kumlan demek ve vakıfların kamu kumm ve 
kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvan
larını kullanmalarına imkan verilmiştir. 
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5072 sayılı Kanunun amacı ve ruhu, kamu vakıf ve derneklerine kapatmak değil kamu hizmet
lerinden yaralanmak isteyen vatandaşlardan, kamu yetkisi kullanılarak haksız ve yasal dayanağı ol
mayan bir çeşit harç/haraç alınmasının önüne geçmek, vakıf ve derneklerin kurumla ilişkilerini 
düzenlemektir. 

Netice itibariyle, anılan Kanun, bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

6.4- 5072 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN UYGULAMADAKİ 
ETKİLERİ 

6.4.1- 5072 sayılı Kanunun 2/a maddesinde belirtilen; "Dernek ve vakıflar kamu kurum veya 
kuruluşunun ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içerisinde 
faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz " hükümlerinin uygulaması ile 
ilgili olarak; 

- İncelenen derneklerin büyük bir çoğunluğunun; Yasa hükmü gereği tüzük değişikliği yaparak 
isimlerini değiştirdikleri görülmüştür. Vakıflarda ise isim değişikliği, senette yapılan değişikliğin 
mahkeme kararı ile tescili sonrasında mümkün olduğundan, henüz ciddi boyutta isim değişikliğine 
gidilmediği, fakat tescil için mahkemelere müracaatların yapılmış olduğu gözlenmiştir. Dernek ve 
vakıflar kamu kurum ve kuruluşunun adını alamaz denildiği halde, bu dernek ve vakıfların, kamu 
kurumunun adını tanımlayan (Ege Üniversitesi Yardım Derneği- Ege Yüksek Öğretim Derneği, İz
mir Devlet Hastanesine Yardım ve İlmi Araştırmaları Teşvik Derneği- İzmir Hastanelerine Yardım 
ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği , Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Geliştirme 
Derneği- Manisa Ruh ve Sinir Sağlığını Geliştirme Derneği , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis 
Binalarını Ve Karakollarını Yaptırma Yaşatma Derneği- İstanbul Polis Hizmetlerini Destekleme ve 
Geliştirme Derneği ve Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kalkındırma Derneği- Bal-
talimanı Ortopedi ve Travmatoloji Derneği ) isimleri alarak, sonuçta yine kamu kurumu ile iliş
kilerini göstermeye çalıştıkları, 

- İncelenen vakıfların ve derneklerin çoğunluğunun kurum içinde faaliyet göstermeye devam 
ettiği; bir kısım derneğin yönetim kurulu üyelerinden veya üçüncü kişilerden birinin işyerini 
ikametgah olarak mülki amirliğe bildirmek suretiyle, 5072 sayılı Yasaya bu konuda uyum sağlamış 
görüntüsü vermeye çalıştığı, bir kısım derneğin de Yasanın tüzükleri kanuna uygun hale getirmek 
için tanıdığı 6 aylık süreyi, kurum içerisindeki faaliyetlerin de sona erdirilme süresi olarak algıladığı 
ve bu nedenle kurum dışında bir adres bildirimi yapmadığı, bir kısım dernek ve vakıflarda da bu 
yasağın derneğin iktisadi işletmesini etkilemediği düşüncesi ile kurum içerisinde ticari faaliyet
lerine devam etmekte oldukları, diğer taraftan, bazı derneklerin amacında, kamu kurumunun hiz
metlerini desteklemek hükmü bulunduğu halde, derneğin adını spor kulübü olarak değiştirmek 
suretiyle (SSK İzmir Eğitim Hastanesini Koruma Ve Hizmetleri Geliştirme Derneği'nin adı Boz-
yaka Sağlık Çalışanları Spor Derneği olmuş )5072 sayılı Yasa kapsamından çıkıldığı yorumu ile 
kurum içerisinde faaliyete devam ettikleri, 

- İncelenen dernek ve vakıfların genel olarak kamu kurum ve kuruluşuna ait araç ve gereci kul
lanmadıkları, 

Tespitleri yapılmıştır. 
6.4.2- 5072 sayılı Kanunun 2/b maddesinde belirtilen; "Dernek ve vakıflar kamu kurum ve 

kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı 
ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz."hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; 
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İncelenen dernek ve vakıfların; kamu kurum ve kuruluşlarının bedelsiz olarak sunmaları 
gereken hizmetlerle ilişkili olarak, bu hizmetler karşılığında bağış adı altında kamu gücü kul
lanarak vatandaştan aldıkları paralarla bütçelerinin büyük bir kısmını oluşturdukları, 5072 sayılı 
Yasa çıkıncaya kadar bu şekilde faaliyette bulundukları, 5072 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten son
ra ise zorunlu bağış toplanmasına ekseriyetle son verdikleri, ancak birçok vakıf ve derneğin, ik
tisadi işletmelerinin kamu kurum veya kuruluşunun müştemilatı içerisinde bulunan kantin, 
otopark, fotokopi çekimi, galoş satışı gibi ticari faaliyetleri nedeniyle, bu faaliyetlerden gelir elde 
etmeyi sürdükleri görülmüştür. 

6.4.3- 5072 sayılı Kanunun 2/c maddesinde belirtilen; "Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, 
gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin 
edilmesi istenemez. " hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; 

İncelenen dernek ve vakıflarda, kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların bu hizmetlerden 
yararlandıkları sırada ihtiyaç duyulan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin bu dernek ve 
vakıflardan temin ettirildiğine ilişkin bir tespitte bulunulmamıştır. 

6.4.4- 5072 sayılı Kanunun 2/d maddesinde belirtilen; "Kamu görevlileri görev unvanlarını 
kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz..1' hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; 

İncelenen dernek ve vakıflarda, derneğin veya vakfın kurucularının, üyelerinin ve 
yöneticilerinin ekseriyetle kamu görevlilerinden oluştuğu, ancak kamu görevlilerinin, dernek organ
larında önceden olduğu gibi ismen yer aldıkları, vakıflarda ise, 5072 sayılı Kanun öncesinde genel
likle vakıf organlarında görev unvanları ile yer almakta iken, anılan Kanunun yayımından sonra 
kamu görevlilerinin vakıf organlarında görev unvanlarını kullanmaksızın yer almaları hususunda 
senet değişikliklerini yapmaya başladıkları anlaşılmıştır. 

6.4.5- 5072 sayılı Kanunun 2/e maddesinde belirtilen; "Dernek ve vakıf organlarında görev 
alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhan
gi bir karşılık alamaz. " hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; 

İncelenen dernek ve vakıflarda, dernek ve vakıfların organlarında görev alan kamu görev
lilerinin bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık al
madıkları görülmüştür. 

6.4.6- 5072 sayılı Kanunun 2/f maddesinde belirtilen; "Dernek ve vakıfların yardım toplama 
ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. " hükmünün uygulaması ile ilgili 
olarak; 

İncelenen derneklerin çoğunluğunda, üyelerinin tamamı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
kamu görevlileri olmaları nedeniyle, 5072 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ücretle per
sonel istihdam eden derneklerde bu görevlerin personele devredilmiş olduğu, personeli bulunmayan 
derneklerde ise bu görevi yürütecek kimse olmadığından, bu konuda yasaya uyum sağlayamamış 
oldukları görülmüştür. 

Vakıflarda ise, genellikle öteden beri bu hizmetlerin kendi ücretli personeli ile yürütüldüğü 
gözlenmiştir. 

6.4.7- 5072 sayılı Kanunun 2/g maddesinde belirtilen; "Kamu kurum ve kuruluşlarının büt
çelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak 
aktarılamaz. " hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; 
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İncelenen dernek ve vakıflara, bazı istisnalar hariç kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerin
den ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarımı tespit edilmemiştir. 

6.4.8- 5072 sayılı Kanunun 2/h maddesinde belirtilen; "Kamu kurum ve kuruluşları, personel 
maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ak
tarma yapamaz. " hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; 

İncelenen dernek ve vakıflarda, kamu kurum ve kuruluşları personel maaş ve ücretlerinden, 
kaynağında kesinti yapılarak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapıldığı yönün
de bir tespit yapılmamıştır. 

6.4.9- 5072 sayılı Kanunun 2/ı maddesinde belirtilen; "İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bün
yesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve 
dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve 
kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar." hük
münün uygulaması ile ilgili olarak; 

İncelenen dernek ve vakıflarda; kamu kurumunca düzenlenmiş ihaleye katılım tespit edil
memiştir. 

6.5- KOMİSYONCA İLGİLİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR 
1- Komisyonumuzun görev alanı dahilinde yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda; 

a- Kamuya ait taşınmazların tahsisinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına yol 
açıldığından, konunun ehemmiyetine binaen alınan çoğunluk kararı ile bu durumun araştırılmasını 
teminen, Araştırma Komisyonu Kurulması talebine Raporumuzda yer verilmiştir. 

Ancak; tahsislerden kaynaklanan usulsüz uygulamalar sonucu oluşan kamu zararının bir an ön
ce durdurulmasının gereği ortadadır. Dolayısıyla; raporumuzda çoğunluk kararı ile kurulması tav
siye edilen Komisyonun çalışmasını kolaylaştırmak ve oluşan ciddi kamu zararının önüne geçil
mesini sağlamak için, 

b- Kamu kurumları bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklara ait şirket/iştirak ve işlet
melerin, çeşitli şekillerde kamu kaynağı kullandığı ancak, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelir
lerin tekrar kamuya dönmediği, dolayısıyla kamu kaynaklarının özel çıkar sağlama doğrultusunda 
kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Fakat, komisyon süresinin kısıtlı olması ve konunun incelenmesinin uzmanlık gerektirmesi 
nedeniyle anılan hususun sonuçları itibariyle ayrıntılı olarak incelenmesini sağlamak için; 

Komisyonumuzun 27.10.2004 tarih ve 328, 329 nolu yazılarıyla; Meclis Başkanlığımızın 
delaletiyle anılan konuların 07.08.2003 tarihinde 4963 sayılı Kanunun 7 nci madde ile kabul edilen 
ve yürürlüğe giren 832 sayılı Sayıştay Kanunun Ek 12 nci maddesi hükmü gereğince, gerektiğin
de diğer Kamu Kurumu ve Bakanlıklardan da uzman personel çalıştırılarak Sayıştay Başkanlığıca 
incelenmesi, düzenlenecek raporlarında ivedi olarak Meclis Başkanlığımıza sunulmasını temin için 
talepte bulunulmuştur.(Ek:20/a, 20/b) 

2- Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne; 
Komisyonumuza intikal eden dilekçeler üzerine yapılan araştırma ve incelemelerde tespit 

edilen hususlarla ilgili olarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne 27.10.2004 tarih ve 333, 334, 335 ile 336 sayılı yazılar gönderilmiştir. (Ek; 
19/a, 19/b, 21/a, 21/b) 
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3- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına; 
Yerinde yapılan incelemelerde 5072 sayılı Kanuna uymadıkları tespit edilen vakıf ve dernek

lerin daha ayrıntılı denetimlerde bulunularak gereğinin yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına 27.10.2004 tarih ve 330 ile 331 sayılı yazılar gön
derilmiştir. (Ek; 22, 23) 

4- Dernek ve vakıflarda yapılan incelemeler sırasında, tespit olunan suç niteliğindeki işlemler 
ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına gerekli suç duyuruları yapılmış olduğu ve bir kısmında 
adli yargılamalarının devam ettiği anlaşıldığından, bu konularda Komisyonumuzca ayrıca herhangi 
bir işlem yapılmasına gerek görülmemiştir. 

7- SONUÇ VE ÖNERİLER 
Gerçek vakıf sisteminde vakıflar, varlıklı ve yardımsever insanlar tarafından fakirlere, yoksul

lara, hastalara, yetimlere, güçsüz ve kimsesizlere yardım amacıyla kurulurken vakıf anlayışının 
değişmesi, daha doğrusu yozlaşmasının sonucu bir kısım vakıflar, zamanla gelir toplama örgütleri 
şekline dönüşmüştür. 

Bu bağlamda, kamu hizmetlerini yeterli, yaygın ve kaliteli olarak topluma sunabilmek, ödenek 
yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan kaynak sorununu aşabilmek, ihale mevzuatında yer alan katı 
hükümlerin dışına çıkarak daha kolay harcama yapabilmek gibi amaçlarla hemen hemen her kamu 
kurum ve kuruluşunun bünyesinde veya bunlarla bir şekilde ilişkili olarak genellikle ilgili kurum ve 
kuruluşların yöneticileri tarafından ya da talimatları doğıultusunda personel tarafından kamu vakıf 
ve dernekleri kurulmuştur. Bu vakıf ve derneklerin yüksek meblağlı mal varlıklarına ulaşmaları 
üzerine vakıf ve derneklerin yanında bir çok kurum içerisinde karma amaçlı olarak tanımlanan 
kamu kurum ve kuruluşunu ve personelini veya sadece kurum personelini destekleyen vakıf ve der
nekler de kurulmuştur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan 
vakıf ve derneklerin sayıları zaman içerisinde hızla artmış ve bu alanda yaklaşık 20.000 dernek ve 
600 den fazla vakıf faaliyette bulunmaya başlamıştır. 

Bu vakıf ve derneklerin; 
- Kamuoyunda rahatsızlık ve tepkilere yol açtığı şekliyle ilgili kamu kurum veya kuruluşunca 

sunulan hizmet bedeli karşılığında (ehliyet, ruhsat, trafik tescil, pasaport, silah ruhsatı, egzoz öl
çümü, sözleşme bedeli, devir işlemi, vize, onay, özel oda, sağlık kurulu raporu, hasta muayene veya 
hasta ziyareti bağışı, karne veya diploma bedeli, okula kayıt parası, matbu evrak, galoş satışı, vs.) 
hiçbir yasal dayanağı olmaksızın alınan zorunlu bağışlar ile dernek ve vakıflar tarafından kurulan 
ticari işletmeler eliyle kurum içerisinde veya müştemilatında ya da tahsisli kamu taşınmazlarında 
yürütülen (kantin, kafeterya, otopark, fotokopi ve tomografi çekimi, vs.) ticari faaliyetlerden gelir 
elde ettikleri, işletme ve şirketlerinin Devlete ait bina, araç ve gereçleri ücretsiz veya sembolik üc
retlerle kullanmalarının, ticari hayatta haksız rekabete yol açtığı, 

- Yaptıkları giderlerinin ise; genel itibariyle ilgili kurum veya kuruluşlara taşıt alımı, kurum 
binalarının ve taşıtlarının bakım ve onarımının yaptırılması, kurumun tefriş edilmesi, demirbaşlar 
ve sarf malzeme ihtiyaçlarının temini, kurum hizmetlerine personel desteği sağlanması, kurumun 
elektrik, su, haberleşme, yakıt ve sair giderlerinin ödenmesi, kurum yöneticilerinin temsil ve ağır
lama giderlerinin karşılanması ve kurum personeline yapılan ayni veya nakdi yardım gibi har
camalardan oluştuğu, 
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- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli ölçüde maddi des
tek sağladıkları ancak, kamu ihale mevzuatı hükümlerine tabi olmamaları nedeniyle, demek ve 
vakıf kaynaklarından kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerince yapılan veya yaptırılan har
camalarda yeterli ödenek olsa dahi resmi olarak yapılmasına cevaz verilmeyen lüks tefrişat alımlarına, 
temsil ve ağırlama harcamalarına, ihtiyaçtan fazla personel, taşıt veya demirbaş malzeme alımlarına 
ve bazen de özel harcamalara veya gerçekte ihtiyaç olmadığı halde savurganca kullanılmasına neden 
oldukları, hatta yüksek miktarda ek emekli ikramiyesi ve aylığı verme noktasına geldikleri, 

Belirlenmiştir. 
Bu vakıf ve demeklerde sahip olunan kaynaklar bütçe dışında kaldığı gibi, zaman zaman da 

amaç dışı kullanmalara ve suiistimallere açık hale gelmiştir. Genelde kumcuları, yönetim ve 
denetim kumlu üyeleri, ilgili kurumun üst düzey bürokratlarından oluşan vakıf ve demeklerin etkin 
denetimi de yapılamamıştır. 

58 ve 59'uncu Hükümetlere ait Acil Eylem Planlarında, kamu demek ve vakıflarının tamamen 
kaldırılacağı, buradan sağlanan gelirler arasından devamında yarar görülenlerin muhafaza edileceği 
ve bu gelirlerin ilgili kurura için özel gelir ve ödenek kaydedileceği öngörülmüştür. 

Ayrıca, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kamu görevlilerinin kurmuş oldukları vakıf
ların kamu hizmetlerinin sunumunda devreye girmesinin önüne geçilmesi ve bu yolla kamu kaynağı 
aktarılan vakıfların tasfiyesi dile getirilmiştir. 

Yüksek ciroları, giderek şişen personel sayıları, her alana yayılan faaliyetleri, yönetim ve 
denetimlerindeki şaibeleri ile oluşturdukları sorunlar ve farklı hukuki durumları nedeniyle kamu 
bünyesindeki bu tip mali yapılanmalardan doğan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve genel 
itibariyle sosyal hukuk devleti ilkesi gereği vatandaşın bağış yapmaya zorlanmasını önlemek gayesi 
ile TBMM Genel Kumlunun 2.12.2003 tarihli birleşiminde kamu vakıfları ile kamu bünyesinde 
kumlu demek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bu konuda inceleme 
yapmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, 787 sayılı kararla kabul edilmiş ve bu 
amaçla kumlan komisyonumuz söz konusu vakıf ve demeklerle ilgili somnlar konusunda çalış
malarına 7.4.2004 tarihinde başlamıştır. 

Bu arada Komisyonumuz henüz çalışmalarına başlamadan önce kamu vakıf ve demekleri ile 
ilgili kamuoyunda bilinen olumsuzlukları ortadan kaldırmak gayesi ile 5072 sayılı "Demek ve 
Vakıfların Kamu Kumm ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun" kabul edilerek 29.1.2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, anılan Kanunun uygulanması sürecinde kamu kumm ve kuruluşları bünyesinde kumlu 
demek ve vakıfların ilgili kurumların isimlerini kullanamaması ve kumm yöneticilerinin bu vakıf 
ve demek organlarında görev unvanlarını kullanarak yer alamaması, geçmiş dönemde kamu gücü 
kullanarak önemli ölçüde kaynak birikimine ulaşmış kamu demek ve vakıflarının mal varlıklarının 
(esasen kamuya ait olması gereken kaynağın) kumm yöneticisi olmayan şahısların yönetim ve kon
trolüne geçmesine yol açmıştır. Bu durum, kumm yöneticilerinin kummlardaki görevlerinden ayrıl
maları halinde vakıf ve demek malvarlıklarının kamu ile hiçbir bağının kalmaması ve özel şahıs
ların kontrolüne geçmesi tehlikesini içerdiğinden ve bu kaygı yaygın bir şekilde ortaya çıktığından 
5234 Sayılı Kanunla, anılan düzenlemeler değiştirilmiş, 5072 Sayılı Kanun öncesi duruma yani 
kamu bünyesinde kumlu vakıf ve demeklerde kumm yöneticilerinin unvanları ile yer alabildiği 
duruma geri dönüş temin edilmek istenmiştir. 
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Buna karşın Komisyonumuzca yapılan araştırmalarda; 5234 Sayılı Kanunla değişiklik yapılın
caya kadarki süreçte 5072 Sayılı Kanunun amir hükmüne uyarak vakıf senedi veya dernek tüzük
lerinden görev unvanlarını çıkarıp şahsi olarak vakıf/dernek yöneticisi pozisyonuna kavuşan kimi 
kurum yöneticilerinin, 5234 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükmünde ihtiyarilik bulunmasından 
da faydalanarak, görev unvanı ile vakıf/dernek organlarında görev alma konusunda geri dönüş yap
madıkları gözlemlenmiştir. 

Yine yapılan inceleme ve araştırmalarda; 5072 sayılı Kanunun çıkarılmasına esas teşkil eden 
problemlerin yer yer devam ettiği, Kanunun yürürlük tarihinden sonra dernek ve vakıfların, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği desteğin kaldırılmasından kaynaklanan boşluğun dol-
durulamadığı ve bu Kanundan önceki dönemde dernek ve vakıflarca kamu gücü kullanılarak elde 
edilen birikimlerin kurum dışına çıkarıldığı ve kamuya dönüşünün sağlanamadığı, ayrıca uy
gulamada kurum yöneticileri tarafından vatandaşlardan çeşitli isimler altında ve gayri resmi olarak 
para alınmaya devam edildiği, dolayısıyla bu noktada yasadan murat edilen maksadın hasıl ol
madığı anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, komisyonumuzca konu bu bilgiler ışığında değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen 
öneriler kaleme alınmıştır. 

7.1- KAMU VAKIF VE DERNEKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL ÖNERİLER 
1- "Kamu Vakfı" veya "Kamu Derneği" deyimleri, ne Türk Medeni Kanununda ne de vakıf ve 

derneklerle ilgili diğer kanunlarda yer almaktadır. Ancak son zamanlarda; kamu kurum ve kuruluş
ları bünyelerinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla bir şekilde ilişkilerini sürdüren vakıf ve 
dernekler, "kamu vakfı" ya da "kamu derneği" olarak da literatüre girmiş bulunmaktadır. 

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 
1 'inci maddesinde; kamu vakfı veya derneği yerine, "kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmet
lerini veya personelini desteklemek üzere kurulan vakıf ve dernekler" tabiri kullanılmış ise de; 
madde metninde yer alan "kamu hizmetlerini desteklemek" şeklindeki ifade, özellikle vakıf ve der
nekler açısından çok geniş bir alanı kapsamakta, örneğin; eğitim, sağlık, çevre, sosyal yardım gibi 
alanlarda faaliyet gösteren bütün vakıf ve dernekleri de içine almaktadır. 

Bu itibarla, vakıf veya derneğin; 
- Genellikle bünyesinde kurulu olduğu kamu kurum ve kumlusunun ismini taşıması, 
- İdarenin bütçesinden vakıf veya derneğe kaynak aktarılması, kurumca personel, araç, gereç 

ve ikametgah sağlanması, 

- Senet veya tüzüklerinde, idare teşkilatındaki kamu personelinin görevleri nedeniyle, yönetim 
veya denetim organlarında bulunmalarının öngörülmüş olması ve bu şekilde organik bağ kurulması, 

- İdarenin görev alanında ve/veya bünyesinde faaliyet göstermesi ya da idareye görev olarak 
verilen bazı hizmetlerin bunlar tarafından doğrudan ve dolaylı görülmesi, bu hizmetlerin karşılığı 
olarak ne ad altında olursa olsun gelir elde edilmesi, 

- Kamu personeline yardım sağlanması, 
- Kamu gücü kullanılarak zorunlu veya hizmet karşılığı bağış toplanması, 
gibi ölçüler de göz önünde bulundurularak kamu vakıf ve derneklerinin, yanlış anlaşılmalara 

meydan vermeyecek ve farklı yorumlamalara neden olmayacak şekilde, kanunla tanımlanması, ay
rıca kamuya yapılacak gönüllü katkılarla ilgili düzenlemelerin de yapılması, 
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2- Sosyal Devlet anlayışı içerisinde kamu hizmetlerinin kamu kurumları tarafından görülmesi 
esas olmakla birlikte, bazı kamu hizmetlerinin sivil toplum kuruluşlarınca görülebildiği ve bunun 
usul haline geldiği, nitekim Avrupa Birliğine üye devletlerde pek çok kamu hizmetinin sivil toplum 
kuruluşları eliyle yapıldığı, böylece kamu hizmetlerinin görülmesinde birey dinamizmi ile özel kay
naklardan olabildiğince yararlanıldığı bilinmekte olup, gerek kamu hizmetlerinde etkinliği ve 
verimliliği artırmak, gerekse bireylerin emek ve kaynaklan ile kamu hizmetlerine katılımını sağ
lamak için sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici idari ve yasal ön
lemlerin alınması, 

3- Kamu gelir ve harcamalarının tamamının kamu bütçesi içerisinde değerlendirilmesini amaç
layan 5072 Sayılı Kanun, Hazinenin genellik ve birlik ilkelerini sağlamaya çalışırken, dernek ve 
vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları katkılar tutarında bir meblağın ilgili kurum ve 
kuruluşun bütçesine ödenek olarak aktarılması zorunluluğunu dikkate almamıştır. Dernek ve vakıf
ların, kamu kurum ve kuruluşlarına 2003 yılında yaptıkları katkıların, yaklaşık 5 katrilyon TL. ol
duğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, kurum veya kuruluş bütçelerine yeterli ödenek konulması 
ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

4- Modern devlet anlayışının bir gereği olarak, kamunun verdiği pek çok hizmetin karşılığı ol
malıdır. Kamusal hizmet bedelleri, ülke genelinde mali disiplinin sağlanması açısından ilgili kamu 
kurumunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenmeli ve kurumca bütçe disiplini dahilinde 
tahsil edilmelidir. Tahsil edilen gelirler, kamu kurumunun ihtiyaçlarına harcanmalıdır. 

Bu amacı sağlamaya yönelik düzenleme olan 5018 Sayılı Kanunun 39'uncu maddesinde; "Özel 
gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde 
gösterilir. Mali yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarını 
geçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, ödenek eklenemez. Özel gelir
lere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fıyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile 
uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince 
belirlenir. Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler mer
kezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.,, denilmektedir. 

Anılan madde metninde özel gelir ve ödenek kavramı merkeziyetçi mantıkla Maliye Bakan
lığını görevli kılmaktadır. Oysa, kamu kurumlarının bünyelerinde vakıf, dernek ve sandık kurma 
nedenlerinin başında, sundukları hizmetlerden kaynaklanan gelirlerin kendi kurumlarına harcan
masını temin etmek gelmektedir. 

Yerinden yönetimin esası olan yerellik şartının bir gereği olarak ihtiyaçlar yerinde tespit edil
meli ve buna ilişkin çözümler kısa sürede yerine getirilmelidir. Madde metninde yer verilen mer
keziyetçi anlayışta bu işlemler zaman almakta, ihtiyaç duyulan kaynak miktarı doğru şekilde tespit 
edilememektedir. 

Yerellik şartının gerçekleşmesi, kamuya ait her türlü gelirin bütçeleştirilmesi ve harcama disip
lini kazandırılması için anılan Kanun maddesi hükmünün, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
"Cari Hizmet Maliyeti" başlıklı 46'ncı maddesinde; "...Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğ
renci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıl
larda bastırılan ders kitapları ve teksirlerinin satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü adına milli bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektör
lükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yan
dan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, sağlık, spor, kültür 
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ve diğer sosyal hizmetleri olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun 
yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin gider
lerinde kullanılır. Kullanmaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü 
alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi olup, işlemleri 
üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur... " 
şeklinde tarif edilen özel ödenek ibaresi benzeri düzenleme ile değiştirilerek, tüm kamu 

kurumlarını kapsayacak ve 5018 Sayılı Kanunun getirdiği sistem ile uyumlu olacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi, 

(Buna benzer bir uygulama, mevcut hukuki sistemimizde yapılan en son düzenleme olması 
açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikalardan sağlanan her 
türlü gelirler ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar hakkında yapılan düzen
lemedir. Söz konusu düzenleme ile ilgili 14.07.2004 tarih ve 5217 Sayılı kanunun 24'üncü mad
desi aşağıdaki gibidir: 

"13.10.1983 tarihli ve 2919 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 13.- Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikalardan sağlanan 

her türlü gelirler ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan 
tutarlar nemalandırılabilir. Hesapta toplanan tutarlardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. 
Sadece hesapta biriken tutarlardan gerekli görülen miktarlar Türkiye Büyük Millet Meclisi merkez 
ödemelerini yapan saymanlık hesabına aktarılır ve bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kay
dedilen bu tutarlar saray, köşk, kasır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı fabrikaların bakım, 
onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin mev
cut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanıl
mayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir") 

Elde edilen özel gelirlerin harcamasının ise, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3'üncü mad
desinde yer verilen istisnalar kapsamında yapılması, 

Bu konuda yapılacak düzenlemede, belli bir meblağa kadar olan harcamalar için doğrudan 
temin benzeri usulün kullanılması, bu meblağın üzerindeki harcamalarda ise komisyon marifetiyle 
alımların yapılması, 

Yapılacak yönetmelik benzeri düzenlemenin de Kamu İhale Kurumu ve Maliye Bakanlığınca 
ortak hazırlanması, 

Özel gelirlerden yıl sonunda harcanamayan tutarların ise ertesi yıla devren gelir ve özel 
ödenek kaydedilmesi, 

5- Vakıf/Dernek ve diğer kuruluşlara Milli Emlak Genel Müdürlüğünce çok sayıda arsa ve 
arazi tahsislerinin yapıldığı, kat irtifaklarının kurulduğu, tahsislerin 2886 sayılı Kanun hükümlerine 
göre belirli süre ve amaçlar için yapıldığı, ancak yapılan incelemeler sırasında usulsüz tahsislere 
rastlanıldığından, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya diğer kamu kuruluşlarınca vakıf ve dernek
lere yapılan tahsislerin usulüne uygun olarak yapılıp - yapılmadığı veya yapılan tahsislerin kamu 
kurumları dışındaki kuruluşlarca amacına uygun olarak kullanılıp-kullanılmadığının belirlenmesi 
ve sorunun çözümü için TBMM'de bir "Araştırma Komisyonunun" kurulması, 
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7.2- KAMU VAKIF VE DERNEKLERİNtN TASFİYESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 
1- Gönüllü kuruluş imtiyazının özündeki serbest hareket alanı içerisinde faydalı hizmet ver

meyi amaç edinen kamu vakıfları, zaman içinde ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak 
çeşitli evrelerden geçmiş ve kaynak sorununu aşabilmek için bağış toplamaya başlamışlardır. Hatta 
bazı bakanlık, başkanlık, müsteşarlık, genel müdürlük, belediyeler, üniversiteler, özel idareler vb. 
kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden, fonlardan çeşitli adlar altında doğrudan veya dolaylı 
olarak kaynak aktarımı yapılmak suretiyle finanse edilmeye, hatta arsa, arazi ve bina tahsis edilerek 
faaliyetlerini kolaylaştırmaya başlanmıştır. Bu süreçte daha da ileri gidilerek her kamu kurumu 
tarafından bir vakıf kurularak kurumun çalışma alanı ile ilgili zorunlu bağış almak suretiyle bütün 
alanlarda olduğu gibi adalet, güvenlik, tapu, nüfus, gümrük, sağlık gibi temel kamu hizmetlerinden 
bile zorunlu bağışlar ile karşılıklı hale getirilmiştir. Böylece bu hizmetler paralı hale getirilerek büt
çeye gelir sağlama imkanı yerine son derece kontrolsüz, israfa varacak nitelikte harcamalar yapan 
vakıflar kullanılmak suretiyle vakfın özündeki tek'ten topluma hareketi yön değiştirerek kamusal 
kaynakları çeşitli şekilde fütursuzca tüketen kurumlar haline dönüşmüştür. 

Diğer taraftan, 31.07.2004 Tarih ve 25539 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/07/2004 tarih 
ve 5228 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu 
menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan 
kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum 
kazancının % 5'ine kadar olan kısmının, 

Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi 
inşası ve faaliyetlerinin devamı için yapılan nakdi ve ayni yardımlar ile kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi amacıyla yapılan bağış ve yardımların 
tamamının,. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilme imkanı getirilmiştir. 
Yapılan bu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak doğrudan bağışları teşvik et

tiğinden kamu kurumları, ihtiyaç duydukları ödenek sorununu kısmen aşabileceklerdir. Böylece, 
bünyelerinde kurulu dernek ve vakıflara gereksinimleri ortadan kalkacaktır. 

Bu nedenle, 
a)- Kanunla kurulanlar hariç diğer kamu vakıf ve derneklerinin tasfiye edilmesi için gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılması, 
b)- 5072 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği gün itibariyle kamu kurumları bünyesinde kurulu 

bulunan vakıf ve derneklerin envanterinde bulunan (büro malzemesi ve mefruşat hariç) tüm cihaz 
ve nakdi kıymetlerin bünyesinde bulundukları kamu kuruluşuna veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
devredilmesi, 

c)- Bu vakıf ve derneklerin nakdi kıymetleri ve malvarlıklarında, 5072 Sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten bünyesinde kuruldukları kamu kuruluşlarına devir tarihlerine kadar geçen 
sürede meydana gelen tüm işlemlerin, denetim makamlarınca kurulan bir komisyon marifeti ile in
celenmesi ve bilahare bu kıymetlerin kamu kurumlarınca teslim alınması, 

d)- İlgili dernek ve vakıf tarafından 5072 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geriye 
doğru 3 yıl fasılasız olarak istihdam edilen kişilerin, ilgili kamu kuruluşunun talebi halinde bu 
kuruluşlarda daimi statüde çalıştırılması, 
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2- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 101 'nci maddesinin getirdiği "Vakıflarda üyelik olmaz" 
hükmü yeni personel yardımlaşma vakıflarının kurulmasını engellerken, kurulmuş olanların da 
zaman içerisinde doğal olarak tasfiyesini doğuracak niteliktedir. Ancak bu durum, anılan kanunun 
110'ncu ve Türk Ticaret Kanununun 468'nci maddelerine istinaden kurulan vakıflar lehine uy
gulamada eşitsizliklere ve dolayısıyla haklı eleştirilere yol açmaktadır. O nedenle Türk Ticaret 
Kanunun 468'nci maddesine eklenecek bir fıkra ile bundan sonra sermayesinin % 10 veya 25'i 
kamuya ait anonim şirketlerin bu nevi personel vakıfları kurmasının engellenmesi, ayrıca kamudan 
aktarılan kaynaklar nedeniyle de halen kurulu olan vakıflarda personelden elde edilen aidatların 
faizleriyle birlikte ilgili hak sahiplerine ödenmesi, varsa borç ve mükellefiyetlerinden arta kalan mal 
varlığının ise ilgili kuruma veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikali sağlanarak bu vakıfların da 
tasfiyelerinin gerçekleştirilmesi, 

3-Kamu hizmetlerinin sürekli etkin ve verimli olarak sunulabilmesi için bir üst organizasyon 
olarak Kamu Sosyal Yardım Kurumunun kurulması zaruridir. 

Böyle bir Kurumla Devlet eliyle görülecek sosyal içerikli hizmetlerde birliktelik ve koordinas
yon sağlanacağı gibi diğer devletler ve uluslararası teşekküller nezdinde de muhatap belirgin-
leşecektir. Bu durum hem sosyal yardım amaçlı kaynakların denetlenmesini sağlayacak, hem de 
kurum tarafından yapılan iyi düzenlemelerle vatandaşımızın hayır duygularına hitap edilmesi müm
kün olabilecektir. 

Anılan Kurum İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle yürütülecek bağımsız 
denetimlerden beklenen sonuçların alınmasıyla, bu sektörde hizmet veren ve verecek müesseselere 
düzen getireceği gibi uzun vadede sosyal yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarının bünyelerindeki 
olumsuz uygulamaların giderilmesini sağlayacaktır. 

Kaldı ki hali hazırda vakıf ve derneklere bütçeden yapılan aktarmalar, bu kurum vasıtasıyla tek 
kaynaklı olarak standartlara bağlanabilecek, keyfilikler önlenecek ve disiplin altına alınabilecektir. 

Bu nedenle, "Sosyal Yardım Kurumunun" kurulması ile ilgili kanuni düzenlemelerin en kısa 
sürede yapılması, 

7.3- KAMU VAKIF VE DERNEKLERİNİN MUHAFAZASI DURUMUNDA YAPIL
MASI GEREKEN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ÖNERİLER 

1- 5072 Sayılı Kanunun "Amaç ve Kapsam" başlıklı l'inci maddesinde; uBu Kanun; kamu 
kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve 
Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini 
düzenler ve kapsar" denilmektedir. 

5072 Sayılı Kanunun hükümlerine açıklık getirmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
çıkartılan 03.06.2004 tarih ve 2004/15 Sayılı genelgede de; "5072 Sayılı Kanun, özel Kanunla 
kurulmuş olan; 3294 Sayılı Kanun ile Kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 3388 
Sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı dışındaki, Türk 
Medeni Kanununa göre kurulan tüm vakıfları ve bu vakıf tüzel kişilikleri içerisinde yer alan vakıf 
iktisadi işletmelerini kapsamaktadır.'" hükmü yer almaktadır. 

5072 Sayılı Kanunun gerekçesinden ve adından da anlaşılacağı üzere Kanun, dernek ve vakıf
ların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemeye yönelik hazırlanmış olduğu halde, 
Kanunun l'nci maddesinin kaleme alınışı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün anılan genelgesindeki 
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yorumu nedeniyle, kamu kurumu bünyesinde kurulu 608 vakfı ile birlikte, kamu kurum ve kuruluş
ları bünyesinde kurulu bulunmayan ve kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetini ve personelini 
destekleme amacını taşımayan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan tüm vakıflar 5072 
Sayılı Kanun ile getirilen hükümlerden etkilenmektedir. 

Bu nedenle, 5072 Sayılı Kanunun 1 'nci maddesinde geçen ifadenin ve Vakıflar Genel Müdür
lüğünün anılan genelgesindeki yorumun tekrar gözden geçirilerek, kamu kurum ve kuruluşları bün
yesinde kurulu bulunmayan ve kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetini ve personelini destek
leme amacı taşımayan vakıfların 5072 Sayılı Kanun kapsamından çıkartılması, 

2- 5072 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kamu kaynaklarıyla beslenen ve bu suret
le faaliyetlerini sürdüren bir kısım vakıfların, özel kanunla kurulmuş olmak gibi bir statü elde 
ederek anılan Kanunun kapsamı dışına çıkma girişimlerine meydan verilmemesi, 

3- 5072 Sayılı Kanunun "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 'inci maddesinde; 

"Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek 
üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum 
ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar." denilmektedir. 

Anılan Kanuna açıklık getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış olan 19.02.2004 
tarihli genelgede, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan spor amaçlı derneklerin bu 
Kanun kapsamına girmediği belirtilmiştir. 

Aynı Kanunun 2/b maddesinde; "Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları 
hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında 
herhangi bir karşılık alamaz''' hükmü ve bu Kanunun 2/g maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluş
larının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir 
kaynak aktarılamaz.'''' hükmü bulunmaktadır. 

Oysa, 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 57'inci maddesinin l'inci fıkrasında; "Kamu kurum 
ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda, kendi mensupları tarafından, 
spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum ve kuruluşlar bün
yesinde dernekler kurulabilir.'1'' denilmekte ve aynı Kanunun öl'inci maddesinde de; "Kamu kurum 
ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları da 57'nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan 
amatör kulüplere yardım edebilirler.'''' denilmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan spor kulüplerine 2908 Sayılı Dernekler 
Kanununun 61 'inci maddesi hükmü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden kay
nak aktarılabilmekte olduğu gibi, kamu kurum ve kuruluşlannın sundukları hizmetlerle ilgili olarak 
gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında anılan spor kulüplerine 
para alınmaktadır. 

Ayrıca, 5072 Sayılı Kanundan sonra, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu bulunan 
bir kısım derneğin bu Kanunun getirdiği hükümlerden kurtulmak amacıyla tüzük değişikliği 
yaparak kendini spor kulübüne dönüştürdüğü, bu suretle spor kulüplerinin Kanun kapsamından 
çıkış yolu olarak kullanılmaya başlandığı gözlemlenmiştir. 

Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu bulunan spor kulüplerinin de 5072 
Sayılı Kanun kapsamına alınması yönünde düzenlemelerin yapılması, 
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4- 5072 Sayılı Kanunun 2/a maddesinde yer alan "Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve 
kuruluşunun ismini alamaz''' hükmünün uygulaması ile ilgili olarak; bu maddede demek ve vakıf
ların kamu kurum veya kumlusunun ismini tanımlayan ve tamamlayan kelimeleri alamayacağı 
belirtilmediğinden, 5072 Sayılı Kanuna uyum sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarının tam 
adını taşıyan demeklerin isimleri ilgili kurumu ifade eden kelimeler kullanılarak değiştirilmiş (Ege 
Üniversitesi Yardım Demeği - Ege Yüksek Öğretim Demeği olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Polis Binalarını Ve Karakollarını Yaptırma Yaşatma Demeği - İstanbul Polis Hizmetlerini Destek
leme ve Geliştirme Demeği olarak) ve Kanunun bu hükmünden maksat hasıl olmamıştır. 

Ayrıca, Kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından çıkartılan genelgelerde kamu kurumunun adı ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılmış 
olduğundan, maddenin uygulanmasında demekler ile vakıflar arasında uygulama farklılıkları or
taya çıkmıştır. 

Diğer taraftan, 5234 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede 5072 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenerek "Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve 
kuruluşlarla ilgili almış oldukları isimleri kullanma hakları saklıdır''' hükmü getirilmiş olup, demek 
ve vakıflara tekrar kamu kurumlarıyla ilgili isimleri kullanabilme hakkı verilmiştir. Yeni düzenleme 
ile, 5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu kurum ve kuruluşun bünyesinde ki yak
laşık 20.000 demeğe ve 600 den fazla vakfa tanınan "kamu kurumunun adını kullanabilme hakkı" 
bu tarihten sonra kurulacak olan demek ve vakıflara kullandırılmayarak eşitsizliğe neden olmuştur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle 5072 sayılı Kanunun 2/a maddesinde ki "Dernek ve vakıflar, 
kamu kurum veya kuruluşunun ismini alamaz, "hükmü ve aynı Kanuna 5234 Sayılı Kanun ile ek
lenen Geçici 2'nci maddedeki "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve 
vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimleri kullanma hakları saklıdır''' 
hükmünün ya "Dernek ve vakıflar, kamu kurum veya kuruluşunun ismini ve bu ismi tanımlayan 
veya tamamlayan kelimeleri alamaz''' şeklinde değiştirilmesi, ya da 5072 sayılı Kanunun bu hüküm
leri tamamen yürürlükten kaldırılarak, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde halen kumlu bulunan 
veya ileride kurulacak olan tüm demek ve vakıfların kamu kurum veya kuruluşların isimlerini 
alabilmelerine imkan verilmesi, 

5- 5072 Sayılı Kanunun 2/a maddesinde yer alan "Dernek ve vakıflar, ... kamu kurum ve 
kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içerisinde faaliyet gösteremez" hükmü, demek ve vakıf
ların kamu kurum ve kuruluşlarının bir organı gibi kullanılarak vatandaşın bu kuruluşlara bağış yap
maya zorlanmasını önlemek açısından olumlu olmuştur. Ancak, 5072 sayılı Kanunda, demek ve 
vakıfların kamu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı dışına taşınmaları için bir 
geçiş süresi verilmeyerek Kanunun yürürlüğe girdiği 29.01.2004 günü itibarıyla kurum dışına 
çıkarılmasının öngörülmüş olması, demek ve vakıfların hemen kurum dışına çıkamamaları 
nedeniyle Kanuna uyum sağlamada zorluklar yaşandığı gibi kamu kurumları tarafından vakıf veya 
demeğe sözleşme ile tahsis edilmiş olan yerlerde vakıf veya demeğin ticari işletmesi tarafından 
veya üçüncü şahıslar eliyle yürütülen ticari işlemlerde de sıkıntılara neden olmuştur. 

5072 sayılı Kanunun hükümlerine uyum sağlamanın kolaylaştırılması açısından senet ve tüzük 
değişikliğine ilişkin hükümde olduğu gibi yeni bir yasal düzenleme ile bu Kanunun diğer hüküm
lerinde de uygun bir geçiş süresinin tanınması ile birlikte, zihinsel, bedensel ve benzeri engelli ve 
özel bakım, rehabilitasyon ve eğitime muhtaç çocuklara hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait merkezlerde aynı amacı taşıyan vakıf ve demeklerin uzman ve gönüllülere sadece bu hizmeti 
yürütmek üzere yer ayrılmasına izin verilmesi, 
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Ayrıca, söz konusu Kanunun hükümlerine açıklık getirmek üzere İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılmış olan genelgelerde, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 
bulunan dernek ve vakıflar gibi bu dernek ve vakıflar tarafından kurulan iktisadi işletmelerin de 
kamu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içerisinde faaliyet gösteremeyeceği 
belirtilmektedir. Ancak, aynı Kanun maddesine açıklık getiren İçişleri Bakanlığı genelgesinde "söz 
konusu iktisadi işletmelerin 29 Ocak 2004 tarihi itibarıyla kurum dışına çıkmaları gerektiği" belir
tilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 03.06.2004 tarih ve 2004/15 Sayılı Genelgesinde "5072 
Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar 
geçerliliğini koruyacaktır." denilmektedir. 

Anılan Kanun hükmü, iki kurum tarafından farklı yorumlandığından farklı uygulamalar ortaya 
çıkmıştır. 

Bu nedenle, 5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan sözleşmelerin, hukuken 
sözleşme süresi sonuna kadar geçerliliğini koruyacağından, İçişleri Bakanlığı genelgesinde bu yön
de değişiklik yapılması, öte yandan yapılan denetimlerde sözleşmelerin de titizlikle takip edilmesi, 

6- 5072 sayılı Kanunun 2/b maddesinde belirtilen; "Dernek ve vakıflar kamu kurum ve 
kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı 
ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz1'' hükmü, kamu hizmetlerinden yararlanan 
vatandaşlardan kanunsuz olarak, zorunlu bağış alınmasını önleme bakımından haklı bir düzenleme 
olduğundan korunması, 

Buna karşın, 5072 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra Tarım İl Müdürlüklerinde olduğu gibi 
bazı kamu kurumları bünyesindeki dernek ve vakıfların feshedilerek daha önce bu vakfa veya der
neğe alınan zorunlu bağışlar bu kez hizmet bedeli olarak ilgili kamu kurumu bünyesindeki döner 
sermaye işletmesine alınarak burada biriken kaynaktan kurum personeline pay verildiği anlaşılmış
tır. 

Bu nedenle, ücretsiz sunulması gereken kamu hizmetleri karşılığında hizmetten yararlanan 
vatandaşlardan döner sermaye işletmesine para alınmasının ve bu şekilde alının paraların kurum 
personeline aktınlmasının önlenmesi, 

7- 5072 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu bir 
kısım dernek ve vakıfların fesih yoluna giderek envanterinde bulunan ayni ve nakdi kıymetleri il
gili kamu kuruluşuna aktardıkları anlaşılmıştır. 

Ancak, Başbakanlığın 01.05.2001 tarih ve 2001/23 sayılı Genelgesinde özetle; kamu taşıtı kul
lanımındaki kaynak israfını ve kamu harcamaları üzerinde oluşan yükü hafifletmek için taşıt 
sayısının azaltılması, bunların bakım, onarım ve işletme giderlerinin asgari düzeye indirilmesi 
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının vakıf, dernek, banka, birlik, firma vb. kişilerden hibe 
suretiyle de olsa taşıt kabul edemeyeceklerinin belirtilmiş olması nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü 
bünyesindeki dernek ve vakıflarda olduğu gibi fesih olan kamu vakıf ve derneklerinin ellerinde 
bulunan taşıtların ilgili kurumlara aktarılmaları mümkün olamamıştır. 

Bu nedenle, fesih nedeniyle tasfiye olunan vakıf ve derneklere ait taşıtların kamuya devir edil
mesine imkan verecek düzenleme yapılması, 
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8- 5072 sayılı Kanunun 2/ı maddesinde "İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan 
veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bun
ların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar." hükmünün uygun bir 
düzenleme olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı vakıf ve derneklerin, bu yasağı iştiraki bulunduğu 
şirketlerdeki hisse miktarını % 49'a düşürerek aştıkları görülmüştür. (Örneğin TİGEM Vakfı, 5072 
sayılı Kanundan sonra TİVMAŞ AŞ. deki % 57, TİVAK AŞ. deki % 52 hisselerini % 49'a indir
mek suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün açtığı kira ihalesine katılarak taşınmazı 
kiralamıştır.) 

22.1.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci maddesindeki "(Değişik: 4964/8 md.) İhaleyi yapan idare 
bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf dernek, birlik, 
sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine 
katılamazlar" hükmünün, vakıf ve derneklere kamu kaynağı kullandırma yollarından olan kamu 
taşınmazlarının kiralama, satış ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemleri için yürürlükte bulunan 
2886 Sayılı Kanununu kapsayacak şekilde genişletilmesi, 

9- Kamu vakıf ve dernekleri, gelirlerinin önemli bir kısmını kamu gücü ve imkanını kullanarak 
elde etmektedir. 

2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm I/A- b(i) bendinde, vakıf senedinde yer alan 
düzenlemeler ve yürüttükleri faaliyetler açısından idare ile bağlılık ilişkisi içinde bulunan Çevre 
Koruma Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfı ile Devlet Tiyatroları Vakfı ve bu gibi vakıfların 4734 Sayılı Kanunun 2'nci 
maddesinin (a) bendi gereği anılan Kanun kapsamında yer aldığı belirtilmektedir. Aynı bölümün 
son paragrafında ise 5072 Sayılı Kanun kapsamındaki vakıf ve derneklerin Kanunun geçici l'inci 
maddesi uyarınca senet veya tüzüklerini 5072 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzen
lemeleri halinde 4734 Sayılı Kanun kapsamı açısından yukarıda belirlenen koşullan esas almak 
suretiyle değerlendirme yapmaları gerektiği hükmü yer almaktadır. Aynı tebliğin B/l inci mad
desinde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 4734 Sayılı Kanunun 2 maddesinin (c) 
bendi gereği Kanun kapsamında bulunduğu belirtilmiştir. 

2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde olduğu gibi yeniden bir değerlendirme yapılmak 
suretiyle hangi dernek ve vakıfların, gelirlerinin elde ediliş şekillerine göre Kamu İhale Kanununa 
tabi olacakların Kamu İhale Kurumu kararı ile belirlenmesi, 

Diğer taraftan kamu vakıf, dernek ve bunların iktisadi işletmelerinin yapacakları satış, 
kiralama, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinin 2886 sayılı Kanuna tabi olacak 
şekilde düzenlemelerin yapılması, 

10- Kamu vakıf ve derneklerindeki önemli bir sorun da harcamalardaki keyfiliktir. Bu itibar
la, harcamaların disipline edilebilmesi bakımından ya kamu vakıf ve derneklerinin harcama usul ve 
esaslarının Devlet Harcama Belgeleri benzeri bir yönetmelikle düzenlenmesi, özellikle kamu kurum 
ve kuruluşlarına yönelik çıkan Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin vakfın veya derneğin 
kuruma yapacağı harcamaları da kapsayacağı hususuna yer verilmesi, 

Öte yandan, ihale mevzuatında gerekli düzenleme yapılarak kurum ve kuruluş yöneticilerine, 
ivedi alımlarda (faks cihazı, röntgen cihazı tamiratı gibi) belli limitler dahilinde harcama kolaylığı 
getirilmesi, 
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11- Vakıf ve derneklerin kendilerine kamu tarafından tahsis edilen taşınır ve taşınmazlarının 
işletilmesini 3'ncü kişilere devretmelerini engelleyecek düzenlemelerin yapılması, 

12- Kamu vakıf ve derneklerinin faaliyetlerinin niteliği, büyüklüğü, şekli, hitap ettikleri kitle 
vs. dikkate alındığında, bunların "sadece mensuplarının ve kurumların ihtiyaçlarını giderme" 
amacını aşarak, işletme şeklinde gittikçe büyüyen bir ticari faaliyete dönüştüğü bilinmektedir. Öy
le ki, vakıf veya demekler tarafından kurulan işletme ve şirketlerin mali güç ve faaliyetleri itibariy
le o vakıf ya da demeğin tüzel kişiliğinin önüne geçtikleri görülmüştür. 

Dolayısıyla kamu vakıf ve demeklerinin iktisadi işletme ile şirket kurmaları ve şirketlere ortak 
olmalarının önüne geçilmesi, böylelikle vakıf ve demek gibi kuruluşların asli hüviyetlerini kay
bederek yozlaşmalarının engellenmesi, 

13- 5072 Sayılı Kanunun 2/e maddesinde belirtilen; "Dernek ve vakıf organlarında görev alan 
kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir 
karşılık alamaz" hükmü, demek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlilerinin kamu gücünü 
kullanarak demek veya vakfa gelir elde etmelerinin ve bu gelirlerden demek ve vakıftaki görevleri 
nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında kendilerine bu paraları aktarmalarının önlen
mesi açısından uygun bir düzenleme olduğundan korunması, 

14- Kamu idarecilerinin kurum bünyesinde vakıf ve demek kurmalarının ve bu vakıf ve der
neklerin organlarında görev almalarının yasaklanması, kamu kurum ve kuruluşları vakıf ve demek
ler ve bunların yan kuruluşları arasındaki organik ilişkinin kesin biçimde önlenmesini sağlayıcı 
yönde düzenleyici bir sistemin geliştirilmesi, bu yönde var olan düzenlemelerin ise aynen korun
ması, 

15- 5072 Sayılı Kanunun 2/g maddesinde belirtilen; "Kamu kurum ve kuruluşlarının büt
çelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak 
aktarılamaz" hükmü; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin resmi ödeneğin kullanımındaki 
prosedürün ağırlığından kurtulmak ve istedikleri konularda kolayca harcama yapabilmek için vak
fa / demeğe para aktarmalarının ve bu şekilde suiistimalin önlenmesi açısından uygun bir düzen
leme olduğundan korunması, 

16- 5072 Sayılı Kanunun 2/h maddesinde belirtilen; "Kamu kurum ve kuruluşları, personel 
maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ak
tarma yapamaz" hükmü uyarınca vakıf ve demeklerin, bu tür uygulamalardan vazgeçtikleri anlaşıl
mıştır. 

Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesine göre kurulan "Çalışanlara ve İşçilere 
Yardım Vakıfları" ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20'nci maddesine göre 
kurulan "Sigorta Vakıflarının" üyelerinden almak zorunda oldukları aidatları, ücret bordrolarında 
kesinti yapmak suretiyle tahsil etmeleri, işlemin pratikliği ve gerekliliğinin sonucudur. 

Bu nedenle adı geçen vakıfların, 5072 Sayılı Kanunun 2/h madde hükmünden muaf tutulması, 
17- Kamu kurumunu destekleme amaçlı vakıfların, vakıf senetlerini Vakıflar Genel Müdür

lüğünce belirlenecek "tip senet" örneğine uygun şekilde değiştirmeleri, yeni kurulacak olanların da 
"tip senet" örneğine uygun olarak kurulmasının sağlanması, 

18- 22.1.2004 tarih, 5072 sayılı Kanunun; 
2/b maddesinde, "Dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle 

ilgili olarak ücret, bağış vb adlar altında her hangi bir karşılık alamayacağı", 
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2/g maddesinde, "Kamu Kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu kanun kapsamındaki der
nek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılmayacağı", 

2/ı maddesinde "ihaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve 
kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamayacakları." 

gibi önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
Kamu vakıf ve derneklerin sorunlarının çözümünde başarıya ulaşılabilmesi, bu konuda 

getirilen/getirilecek yasal ve idari tedbirlerin, hem kamu kurum ve kuruluşlarınca hem de vakıf ve 
derneklerce taviz verilmeden ciddi olarak uygulanmasıyla mümkündür. Bu tedbirlerin uygulanıp 
uygulanmadığının da sıkı bir şekilde kontrol ve denetime tabi tutulması bir o kadar önemlidir. 

Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının mev
cut denetim yapısı, etkin bir denetime imkan vermemektedir. 

Bu itibarla, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının, 
vakıf ve derneklerle ilgili iş ve işlemler ile denetim görevini yürüten kurumlar olmaları nedeniyle 
bu kurumların yeniden yapılandırılması, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışan tüm 
kurum ve kuruluşların tek çatı altında toplanması, özerk hale getirilmesi ve denetim yapısının güç
lendirilmesi, 

19- Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile kamu kurumları bünyesindeki vakıf 
ve derneklerce sermayelerine her ne oranda olursa olsun iştirak edilen şirketler, bu vakıf ve dernek
lerin bünyesinde kuruldukları kurumların denetim organlarınca ve yine bu dernek ve vakıfları 
denetlemekle görevli mercilerin yetkili birimlerince denetlenmesi yönünde Türk Ticaret 
Kanununun ilgili maddesine hüküm konulması, 

20- Kamu vakıfları arasında en büyük sorun, hem kurumu hem de kurum personelini destek
lemek amaçlı karma vakıflarda yaşanmaktadır. Bu tür vakıflar kamu gücü ve imkanlarını kullanarak 
elde ettikleri gelirleri ile malvarlıklarının büyük bir kısmını üyeleri olan personele aktarmaktadır
lar. Bunun en somut örneklerinden birisi Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulu Turizm Dayanışma 
Vakfının; Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 5'inci maddesi gereğince 
kurum döner sermayesince tahsil edilmesi gereken gelirleri toplaması ve sonuçta biriken kaynağı 
vakıf üyeleri arasında paylaştırma teşebbüsünde bulunmasıdır. 

Bu nedenle, karma amaçlı vakıf oluşumuna izin verilmemesinin yanında daha önceden kurul
muş olanların da, amaçlarını "sadece kurumu" ya da "sadece personeli" desteklemeye yönelik 
biçimde belirlemeleri ve vakıf senedinde gerekli değişikliği yapmaları için belirli bir süre veril
mesi, 

Ancak, sadece personeli destekleme amacını tercih edecek vakıfların, kuruluşlarından bu güne 
kadar kamu kaynak ve imkanlarını kullanarak elde ettikleri mal varlıklarının hepsinin vakfa bırakıl
ması, vakfın feshi halinde de bunların üyelere dağıtılacak olması, kamu kaynaklarının kişilere dev
redilmesi gibi bir durumu ortaya çıkaracağından, üyelerin vakfa ödedikleri aidatların her yıl 
itibariyle nemalandırılarak aidat ve nema toplamı dışındaki vakfın, işletme ve iştiraklerinin mal var
lığının ilgili kuruma, bu mümkün olmadığı takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmesi 
yönünde yasal düzenleme yapılması, 
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21- Kamu kurum ve kuruluşları personelinin, Türk Ticaret Kanununun 468'inci maddesi kap
samı dışında, kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurdukları müesseselerin, ger
çekte birer vakıf olmadığı, bu müesseselerin yardımlaşma ve dayanışma sandıkları olduğu açıktır. 
Ancak, vakıfların kuruluş, işleyiş ve tasfiyesi konularında yasal güvenceye sahip olması, vakıf is
minin kamuoyunda genel kabul görmesi ve benzeri nedenlerle, sandık olarak örgütlenmesi gereken 
yapıların vakıf olarak örgütlenmeleri sonucunu doğurmuştur. 

Ancak, yeni Türk Medeni Kanununun 101'inci maddesiyle getirilen "vakıflarda üyelik olmaz" 
hükmü gereğince söz konusu vakıfların; yeni üye alamadıklarından/ alamayacaklarından bu 
durumun devam etmesi halinde emeklilik veya ölüm gibi nedenlerle zamanla üye sayılarının belki 
de yönetim organlarını seçemeyecek kadar azalması, buna karşılık mal varlığının giderek büyümesi 
kaçınılmaz olacak, netice itibariyle büyük mal varlığının çok az sayıdaki üyelere intikal etmesi gibi 
çarpık bir tablo ortaya çıkacaktır. 

Bu itibarla, Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi kapsamı dışındaki personele destek için 
kurulmuş bulunan yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının hukuki statülerinin yeniden belirlenmesi, 

22- Türkiye Diyanet Vakfınca, Bakanlar Kurulu Kararlan doğrultusunda 1979 yılından 
itibaren hac ve umre faaliyetlerinde bulunulduğu, 2000 yılında alman Bakanlar Kurulu Kararına is
tinaden çıkarılan ve 18.05.2000 tarih ve 24053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönet
melik" hükümleri uyarınca; hac ve umre işlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 
Hac İşleri Yüksek Kurulu tarafından, muhasebe işlemlerinin ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
yürütülmeye başlanıldığı, halen devam eden bu uygulama ile hac ve umre işlerinden elde edilen 
gelirlerden Hac İşleri Yüksek Kurulu kararlarına istinaden zaman zaman Türkiye Diyanet Vakfına 
aktarmalarda bulunulduğu ve Hac İşleri Yüksek Kurulu gelir gider ve işlemlerinin sağlıklı bir 
denetiminin yapılamadığı hususuna Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun Raporunda da 
dikkat çekildiği göz önüne alınarak; 

Belirtilen hususlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak Hac ve Umre Organizasyonu 
hesaplarının, sevk ve yönetimi ile muhasebe işlemlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluş
turulacak bir birim tarafından yürütülmesinin sağlanması, bu şekilde elde edilen gelirlerin Diyanet İşleri 
Başkanlığı hizmetlerinde kullanılması ve bu gelir ve giderlerin genel bütçe içerisinde formüle edilmesi, 

7.4- SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER 
1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yönetimi ile vakıflar arasındaki dikey 

ilişkilerin, devletin genel idare sisteminin kalıplaşmış kurumsal anlayışıyla değil; sosyal yardımlaş
ma ve dayanışmayı teşvik sorununun daha hızlı ve yaygın bir biçimde çözülebilmesini sağlayacak, 
aradaki anlamsız hiyerarşik kademeleri kaldıracak ve gereksiz formalitelere yer vermeyecek bir 
biçimde düzenlenmesi, bunun için il vakıflarına, ilçe vakıflarının bazı tasarrufları üzerinde (örneğin 
yatırım konularında) verilen ve bu vakıfların hareket serbestisini kısıtlayan çoğu kez izin verme 
yada görüş belirtme biçimindeki yetkileri, yerine göre kaldırılması yada kısıtlanması, 

2- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın teşvik edilmesi için gereken kaynağın sağlanmasın
da, aslında birer devlet geliri niteliğinde olan Fon gelirlerinin temel ve vazgeçilmez bir gelir kay
nağı olarak görülmesinden vazgeçilip; her ne pahasına olursa olsun, vakıflar için kanunda ve resmi 
senette sayılan diğer gelir türlerinin ciddi bir biçimde elde edilebilmesini sağlayacak yol ve yöntem
lerin bulunması ve zaman içinde bu gelirlerin vakıf bütçeleri içindeki oranlarının arttırılmasıyla "öz 
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gelir" kavramına işlerlik ve etkinlik kazandırılması, bunun için vakıfların gerektiğinde Fon kaynak
ları olmaksızın, kendi gelirleriyle de yardım görevlerini hiç değilse belli bir ölçüde yapabilmelerine 
imkan verecek, kısaca kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacak bir düzeye erişmelerinin 
sağlanması, vakıfların öz geliri olarak nitelendirilen gelirler, hayırsever vatandaşların yapacakları 
her türden bağış ve yardımlardan veya uzun dönemde ekonomik gücü arttıracak olan işletme ve iş
tiraklerden elde edilecek gelirlerden olması için zemin hazırlanması, 

3- Ekonomik yönden azgelişmiş ve nüfusça kalabalık yörelerde bile, görece bölge or
talamasının çok üzerinde kişi ve aile başına gelir sağlayan tarımsal, ticari ve endüstriyel üretim im
kanlarına sahip pek çok il ve ilçe örneğine rastlandığından; sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teş
vik konusunda il ve ilçe vakıflarına aktarılacak payların belirlenmesinde gözetilen nüfus ve bölge 
açısından gelişmişlik kriteri tekrar ele alınarak, değerlendirme mutlaka ilçe, hatta köy düzeyinde 
yapılması; nüfus oranı ve gelişmişlik düzeyi arasındaki bağıntı belirlenirken, o yerin özel durumunu 
dikkate alacak daha ince ayrımlara gidilmesi, 

4- Esas olarak, belli bir ihtiyacı bir anda gideren, bir defalık etki meydana getiren ve harcan
dığında tükenen yardımlardan çok; eğitim ve öğretim imkanı sağlama iş edindirme, beceri kazan
dırma gibi uzun süreli etkileri olan ve aynı zamanda istihdam arttırıcı özellikteki yardımlara ağır
lık verilmesi, çalışma gücü, ya da yeteneği olan bir kişinin, yiyecek ya da giyecek ihtiyacının bir 
defada giderilmesiyle onun bir daha devlet kapısına gelmemesi sağlanamadığından, bu sorunun 
çözümü için, muhtaç vatandaşlara başvuruları üzerine çok daha yaygın olarak yapılan yiyecek, 
giyecek, yakacak ve para yardımı gibi ihtiyaçlarını bir defaya mahsus olarak karşılayan genel 
nitelikli yardımları zaman içinde azaltarak; iş edindirme ve beceri kazandırma kapsamına 
girebilecek, çeşitli iş dallarında pratik kurslar verilmesi, yörenin potansiyel kaynaklarına dayalı uğ
raşıların edinilmesini sağlamak; bu alanda kendilerine iş edindirilenlerin kendi başlarına değil de 
verimli ve ekonomik sonuçlar elde edilmesi bakımından küçük işletme ve atölyelerde, yada aile iş
letmeleri içinde çalışmalarına imkan hazırlaması ve elde edilen ürünleri vakıf aracılığıyla pazar
layarak değerlendirilmesi yolunun açılması, 

5- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 5'inci maddesine 
30.05.1997 tarihinde 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre özürlülere 
yönelik destek hizmetlerinin usul ve esaslarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, ancak bu 
konuda yönetmelik çıkartılmamıştır. Bahse konu yönetmeliğin hazırlanarak uygulamaya konul
ması, 

6- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7'nci maddesinin son 
fıkrasında; "Her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayırsever vatandaşlar arasından Valinin 
seçeceği üçer kişi mütevelli heyetinde görev alırlar." denilmiştir. Fıkra metninden Kanun 
koyucunun "her faaliyet dönemi için" demek suretiyle her yıl değişmek üzere vatandaşlardan seçim 
yapılmasını öngördüğü kabul edilmektedir. Ancak uygulamada aynı kişilerin uzun yıllar bu görevi 
yürüttüğü, bu uygulamanın da kişilerin değiştirilmesinin istendiği durumlarda sorunlara yol açtığı, 
üyelerin bu durumu kazanılmış bir hak olarak görmelerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 
Yine uygulamada Mütevelli Heyete seçilen vatandaş üyelerin genelde işi yoğun olan çevrelerden 
seçilmesi sonucu toplantılara katılımın istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle Vakıf 
Mütevelli Heyeti oluşumundaki bu aksaklıkları giderici düzenlemelerin en kısa sürede yapılması, 
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7- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kamu görevlisi olan mütevelli heyet üyeleri, 
aynı zamanda sicil amirleri olan Vali veya Kaymakamın görüşleri dışında fikir beyan etmekte zor
lanmaktadırlar. Halk temsilcisi üyeler de yine Vali veya Kaymakam tarafından seçildikleri için ken
dilerini seçen makamın etkisinde kalmaktadırlar. Bunun neticesi olarak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı mütevelli heyet kararlan, genellikle heyetin değil, Vali yada Kaymakamın istek 
ve görüşleri yönünde tezahür etmektedir. 

Mülki idare amirlerinin iş yükünün fazla olması nedeniyle vakıf faaliyetleri ile yeterince il-
gilenememesi veya bu tür vakıfların sadece serbest harcama yapma aracı olarak görülmesinin 
neticesi olarak problemler yaşanmakta ve denetimden istenen verimlilik alınamamaktadır. 

Genellikle Valiler, Kanundan doğan vakıf başkanlığı görevini iş yoğunluğu gerekçesiyle Vali 
Yardımcılarından birine devretmektedirler. Bu nedenle Vakıftaki yetki ve sorumlulukların daha 
belirgin hale gelmesi bakımından gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması, 

8- Yine Belediye Başkanları, mütevelli heyet üyeliği kanunla verilmiş görev olmasına rağmen 
toplantılara; 

- İş yoğunluğu, 

- Siyasi kaygıların olması, 

- Seçilmiş ve atanmış olma düşüncesinin ön plana çıkarılması, 

gibi sebeplerle ya çok seyrek katılmakta yada hiç katılmamaktadırlar. Kanunda yerlerine 
katılacaklarla ilgili bir düzenleme bulunmadığından alınan kararlara mahalli irade ve görüşü yan-
sıtılamamış olmaktadır. Bu nedenle toplantılara katılmayanlarla ilgili olarak gerekli idari ve yasal 
düzenlemeler yapılması, 

9- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan vakıflara gönderilen çeşitli genelge ve 
yazılarda, yardım talebinde bulunanlardan; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- kur sosyal güvencesinde 
olmadığına, tapuda kendi adına kayıtlı taşınmazı bulunmadığına, ticari, zirai vb. gelir elde et
mediğine dair belgeler istenmesi belirtilmişse de, fakirlik tespitlerinde yeterli hassasiyet gösteril
memekte, bizzat köylerinde araştırma yapılmamakta ve belli dönemlerde de bu tespitlerin 
yenilenerek fakirlik dosyaları güncelleştirilmemektedir. Yardın taleplerinde bahse konu belgelerin 
mutlaka istenmesi, araştırmaların titizlikle yapılması ve fakirlik dosyalarının güncelleştirilmesi için 
gerekli idari düzenlemelerin yapılması, 

10- Son yıllarda Fon kaynaklarıyla çok sayıda öğrenci yurdu yaptırılmıştır. Bu yurtların büyük 
çoğunluğu vakıflar tarafından işletilemediğinden kiraya verilmiş veya Milli Eğitim Bakanlığına 
devredilmiştir. Yurt yapımları çok büyük parasal kaynak gerektiren işlerdir ve bu iş de vakıfların 
değil Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdarelerinin görevleri arasındadır. Fondan kaynak sağlan
masının daha kolay olması nedeniyle bu yöntemin tercih edildiği bilinmektedir. Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu verilerine göre Ekim 2000 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen Fon 
tarafından finanse edilerek yaptırılan (314) adet öğrenci yurdundan; 165 tanesi Milli Eğitim Bakan
lığı, 21 tanesi çeşitli Üniversiteler, 15 tanesi Sağlık Bakanlığı, 28 tanesi Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
2 tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 tanesi özel şirket veya dernek, 81 tanesi de il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından işletilmektedir. 
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İl ve ilçe vakıflarının istihdam edeceği personele yönelik olarak da herhangi bir düzenleme 
yoktur. Bu nedenle aynı kapasitedeki il ve ilçe vakıflarında çok farklı sayılarda personel istihdam 
edildiğini görmek mümkündür. Hatta bazı vakıflarda çok fazla sayıda eleman alınarak vakıf hizmet
leri dışındaki alanlarda istihdam edilmektedirler. Örneğin; bahçıvan, kapıcı, bekçi, sekreter, şoför, 
resmi dairelerde ve okullarda hizmetli v.b. gibi. 

Ayrıca bazı Valilik ve Kaymakamlıkların hizmet binaları ile lojmanlarının tamirat, bakım ve 
döşemesi, resmi ve makam araçlarının onarım tamirat ve yakıt giderleri vakıf kaynaklarından kar
şılanmaktadır. 

Bu alanlarda fazla harcama yapılması da doğal olarak vakıfların asıl hizmet sunacağı fakir ve 
muhtaç vatandaşlara ayırmaları gereken kaynakları azaltmaktadır. 

Bu nedenle, SYDTF kaynaklarının amacına uygun kullanımı yönünde gerekli tedbirlerin alınması, 

11- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsam 
maddelerinde konu olabildiğince genel hatlarıyla ele alınmış ve uygulayıcılara çok geniş bir hareket 
imkanı tanınmıştır. Bu bir yönüyle olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte bir yönüyle de kontrol 
mekanizmasını zorlaştıran, keyfi uygulamalara imkan veren sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle, 
3294 Sayılı kanunda vakıf amaç ve faaliyet kapsamının açık ve net olarak belirlenmesi, 

Yönünde çalışmalar yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç ve öneriler bölümünde konu ile ilgili alternatifli önerilere yer verilmiş olmakla birlikte 
Komisyonun genel kanaati; 

- Kanunla kurulu vakıf ve dernekler dışındaki tüm kamu vakıf ve derneklerinin tasfiye edilmesi 
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

- Bunun yanında kamu hizmeti açısından faaliyette bulunmasına gerek duyulan vakıf ve der
neklerin ise özel kanunla kurulması, 

- Buna karşın, kamu hizmetlerine gönüllü katılımı sağlamak için vakıf ve derneklerin faaliyet
lerini destekleyici yasal düzenlemelerin yapılması ve sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi, 

gerektiği yönündedir. 

Öte yandan, gerek Komisyonumuzun yukarıda belirtilen önerilerinin gerekse TBMM tarafın
dan zaman zaman oluşturulan Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarınca yapılan tespit ve 
önerilerin takip edilerek yerine getirilmesini sağlamak maksadıyla sürekli bir komisyonun kurul
masında yarar görülmektedir. 

Komisyonumuzun kurulması aşamasında ve çalışmalarımızın devamı süresince konuya göster
dikleri duyarlılık ve katkıları nedeniyle, Meclis Başkanımız Sayın Bülent ARINÇ başta olmak 
üzere, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 
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Sayın Deniz BAYKAL'a, Yüce Meclisimizin değerli Milletvekillerine, Kamu Kuram ve Kuruluş
larının Yöneticilerine, Vakıf ve Dernek Başkanlarına, Komisyonumuzda görev yapan ve raporda 
emeği bulunan TBMM'nin uzman personeli ile çeşitli bakanlık, kuram ve kuruluşlardan komisyon 
çalışmalarımıza katılan denetim elemanlarına teşekkür ederiz. 

Raporumuz Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur. 

Başkan 

Prof. Dr. İrfan Gündüz 
İstanbul 

Kâtip 

Alaettin Güven 
Kütahya 

Üye 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
Üye 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

Başkanvekili 

Fahrettin Poyraz 
Bilecik 

Üye 

Fetani Battal 
Bayburt 

Üye 
Ahmet Güryüz Ketenci 

İstanbul 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Sözcü 

Mehmet U. Neşşar 
Denizli 

Üye 

Abdurrahim Aksoy 
Bitlis 
Üye 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

Üye 
Mehmet Vedat Melik 

Şanlıurfa 
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DİZİ PUSULASI 

Sıra 
No 

1 

2 

3/a 

3/b 

4 

5 

6 

7 

8/a 

8/b 

9/a 

9/b 

10/a 

10/b 

11/a 

11/b 

12/a 

Yazının 
Tarih ve Numarası 

Elden Teslim 

Elden Teslim 

03.05.2004/26 

17.05.2004/9867 

• 

Elden Teslim 

-

• 

15.04.2004/16 

20.04.2004/48-67 

15.04.2004/17 

26.04.2004/090-0704 

14.04.2004/10 

07.05.2004/478924-2628 

15.04.2004/15 

21.04.2004/599 

15.04.2004/18 

Sayfa 
Adedi 

19 

-

1 

3 

6 

25 

-

Eki 
(Klasör/Disket) 

Disket/1 

-

6 Adet Dosya 

-

Klasör/18 

Disket/1 

Klasör/1 

-

Klasör/1 

Klasör/1 

-

Klasör/1 

-

Konusu 
608 Adet Kamu Bünyesinde Kurulu Kamu Vakfı 
Listesi 
20.000 Adet Kamu Bünyesinde Kurulu Demek 
Listesinin Yer Aldığı Veri Giriş Disketi 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan Komisyon Talebi 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonunun Cevabi Yazısı Ve 
Eki Belgeler 
6 Adet Form 

600 Adet Kamu Bünyesinde Kurulu Demek 
Listesi ! 
Komisyonumuza İntikal Eden Formlar 
641 Adet Vakıf, Denek, Sandığa Ait Veri Girişi 
Disketi 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulundan Komisyonun Talebi 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulunun Cevabi Yazısı Ve Eki Raporlar 
Başbakanlık Teftiş Kurulundan Komisyonun 
Talebi 
Başbakanlık Teftiş Kurulunun Cevabi Yazısı Eki 
Rapor 
T.C. Sayıştay Başkanlığından Komisyonun 
Talebi 

T.C. Sayıştay Başkanlığının Cevabi Yazısı Ve 
Eki Rapor 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan 
Komisyon Talebi 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
Cevabi Yazısı Ve Eki Raporlar 
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulundan Komisyon 
Talebi 
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Sıra 
No 

12/b 

13/a 

13/b 

14/a 

14/b 

14/c 

14/d 

14/e 

14/f 

14/g 

14/h 

15/a 

15/b 

16/a 

16/b 

17/a 

17/b 

18/a 

18/b 

18/c 

Yazının 
Tarih ve Numarası 

13.05.2004/2222 

15.04.2004/12 

Elden Teslim 

15.04.2004/14 

04.05.2004/560 

23.09^004/318 

27.09.2004/1265 

23.09.2004/319 

30.09.2004/34201 

14.10.2004/322 

27.12.2004/1455 

14.04.2004/11 

Elden Teslim 

-

-

-

I 

-

-

-

Sayfa 
Adedi 

20 

1 

1 

• 

2 

23 

2 

27 

1 

5 

1 

-

3 

8 

3 

16 

3 

2 

2 

Eki 
(Klasör/Disket) 

• 

Klasör/1 

Klasör/2 

-

-

-

• 

-

-

• 

Klasör/1 

-

• 

-

-

-

-

• 

Konusu | 

çişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun Cevabi Yazısı 
Ve Eki özet Rapor 
çişleri Bakanlığı Demekler Dairesi 
Başkanlığından Komisyon Talebi 

çişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 
Cevabi Yazısı Ve özet Raporlar | 

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulundan Komisyon 
Talebi 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun Cevabi Yazısı 
Ve Eki Raporlar 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulundan Bilgi Talebi I 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun Bilgi Talebine 
Cevabi Yazısı Ve Eki Belgeler | 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden Bilgi Talebi 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünün Cevabi Yazısı Ve Eki Belgeler 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulundan Bilgi Talebi 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun Bilgi Talebine 
Cevabi Yazısı Ve Eki Belgeler 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Komisyon Talebi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Cevabi Yazısı Ve 
Eki özet Raporlar, Bilgi Notu 
26.10.1998 Tarih Ve 1998 /28 Sıra Nolu 
Başbakanlık Genelgesi 

21.09.1997 Tarih Ve 23117 Sayılı Resmi Gazete 
De Yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 Nolu 
Tebliği 
29.01.2004 Tarih Ve 5072 Sayılı Kanun 
21.09.2004 Tarih Ve 5234 Sayılı Kanunun 5072 
Sayılı Kanunda Yapılan Değişikliğe Ait Maddeler 
İçişleri Bakanlığının 19.02.2004 Tarih Ve 2 Sayılı 
Genelgesi 
k/akıflar Genel Müdürlüğü 25.02.2004 Tarih 
2004/5 Sayılı Genelgesi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 03.06.2004 Tarih 
2004/15 Sayılı Genelgesi 
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Sıra 
No 

19/a 
19/b 

20/a 

20/b 

21/a 
21/b 

22 

23 
24/a 
24/b 
24/c 

25/a 

25/b 

26 

27 

28 

29 

Yazının 
Tarih ve Numarası 

27.10.2004/335 
27.10.2004/333 

27.10.2004/329 

27.10.2004/328 

27.10.2004/334 
27.10.2004/336 

27.10.2004/330 

27.10.2004/331 
15.04.2004 ve14.06.2004 

27.10.2004/332 
10.11.2004/17931 

09.04.2004/6 

14.04.2004 

-

• 

-

-

Sayfa 
Adedi 

2 
2 

1 

1 

7 
1 

1 

1 
2 
1 
1 

1 

-

-

32 

-

-

Eki 
(Klasör/Disket) 

Klasör/1 
-

-

-
Dosya/1 

-

-

Klasör / 1 
-

-

Klasör/4 

Klasör/2 

-

Klasör/1 

Klasör/10 

Konusu 

Başbakanlık Teftiş Kuruluna Gönderilen Yazı 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne Gönderilen Yazı 

T.B.M.M. Başkanlığı Kanalıyla T.C. Sayıştay 
Başkanlığından Kamu Taşınmazları Hakkında 
İnceleme Talebi 

T.B.M.M. Başkanlığı Kanalıyla T.C. Sayıştay 
Başkanlığından Kamu Bünyesinde Kurulu Vakıf, 
Dernek, Sandıklara Ait İşletme, Şirket/iştirakler 
Hakkında İnceleme Talebi 
İçişleri Bakanlığına Gönderilen Yazı 
içişleri Bakanlığına Gönderilen Yazı 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına 
Gönderilen Yazı 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne Gönderilen Yazı 
Celal Erçıkan'ın Şikayet Dilekçeleri 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Komisyon Talebi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yazısı 
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Eski 
Başkanından Bilgi Ve Belge Talebi 
Çeşitli Raporlar 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Ve BYDK.Na Ait ön 
İnceleme Raporları 
Doç Dr. Ali Akyıldız Tarafından Hazırlanan Vakıf 
Ve Derneklerle İlgili Yazı 
Çeşitli Kişi Ve Kuruluşlardan Gelen Dilekçeler 
İncelenen Vakıf Ve Deneklilere Ait Mali Tablolar 
V.B. Belgeler 
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