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3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nm, Antalya-Lara Kent Parkı 

projesine yapılan arazi tahsisinin iptaline ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4641) 

* Ek cevap 
4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı özel şahısların telefon 

görüşmelerinin deşifre edilmesinin 5187 sayılı Kanuna aykırı olup ol
madığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4664) 

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Buca Cezaevinde bir 
tutukluya yapılan uygulamaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
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7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, gazete tiraj ve satış rapor
larının denetimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/4823) 

8.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2003 ve 2004 yıllarındaki 
ihracat, ithalat, dış ticaret ve cari işlem rakamlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/4864) 

9.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, özürlü sporcuların 
ödüllendirme mağduriyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4882) 

10.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, millî bir atletin cezalan
dırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4883) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kut
layan bir konuşma yaptı. 

Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, 

İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu, 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe, 

Konya Milletvekili Ahmet Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci devre azalarına İstik
lal Madalyası verilmesinin yıldönümüne, 

İlişkin gündenıdışı birer konuşma yaptılar. 

Konya Milletvekili Halil Ürün'ün (3/642) (S. Sayısı: 782), 

Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in (3/643) (S. Sayısı: 783). 

Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in (3/573) (S. Sayısı: 784). 

İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın (3/628) (S. Sayısı: 785), 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Ana) asa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (6/1428), (6/1429) ve (6/1450) esas numaralı 
sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 milletvekilinin, millî ve manevî değerlerimize ve Türk 
aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza (10/257), 

Kocaeli Milletvekili Kyüp Ayar ve 30 milletvekilinin. Kocaeli - Gebze İlçesi Dilovası Bel
desindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz (10/258), 

Irkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini 
alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

(10/152, 216) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; komisyona bir aylık eksüre verildiği açıklandı. 

TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin, Hırvatistan Parlamentosu Başkanının resmî davetine, 

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı David Havvker ve 
Senato Başkanı Paul Calvert'in ortak resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle. 
icabetine, 

İcabetlerine ilişkin Başkanlık; 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Ürdün'e, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Bosna llersek'e, 

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 

Tezkereleri kabul edildi. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongöriişmcler" kısmında 
yer alan (lO/lö) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin 8.3.2005 tarihli birleşimde görüşül
mesine ilişkin CHP Grup önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

168 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 202 nci 
sırasında yer alan 827 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına alınmasına; Genel Kurulun 8.3.2005 Salı günü, 
Devlet Bakanı Ali Babacan ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, gündemin "Sözlü Sorular" kıs
mında yer alan kendileriyle ilgili sözlü soru önergelerini cevaplandırıncaya kadar, 9.3.2005 Çarşam
ba günü 14.00-23.00; 10.3.2005 Perşembe günü de 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sür
dürmesine; 8.3.2005 Salı günkü birleşimde sadece sözlü sorulann görüşülmesine; 9.3.2005 Çarşam
ba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; 15.3.2005 Salı günkü birleşimin saat 
14.00'te başlamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edil
diği; 

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifinin (2/224), 

İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/77), 

Doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edil
medikleri, 

Açıklandı. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6/712), 
2 nci sırasında bulunan (6/721), 
10 uncu sırasında bulunan (6/736), 
11 inci sırasında bulunan (6/738), 
15 inci sırasında bulunan (6/744), 
16 nci sırasında bulunan (6/745), 
17 nci sırasında bulunan (6/746), 
93 üncü sırasında bulunan (6/858), 
146 nci sırasında bulunan (6/939), 
165 inci sırasında bulunan (6/960), 
178 inci sırasında bulunan (6/983), 
184 üncü sırasında bulunan (6/990), 
244 üncü sırasında bulunan (6/1071), 
316 nci sırasında bulunan (6/1188), 
350 nci sırasında bulunan (6/1230), 
393 üncü sırasında bulunan (6/1282), 
430 uncu sırasında bulunan (6/1332), 
483 üncü sırasında bulunan (6/1401), 
520 nci sırasında bulunan (6/1445), 
Esas numaralı sorulara Devlet Bakanı Ali Babacan, 
4 üncü sırasında bulunan (6/728), 
5 inci sırasında bulunan (6/730), 
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7 nci sırasında bulunan (6/732), 
20 nci sırasında bulunan (6/763), 
28 inci sırasında bulunan (6/777), 
32 nci sırasında bulunan (6/782), 
37 nci sırasında bulunan (6/788), 
45 inci sırasında bulunan (6/798), 
46 nci sırasında bulunan (6/799), 
52 nci sırasında bulunan (6/810), 
54 üncü sırasında bulunan (6/813), 
55 inci sırasında bulunan (6/814), 
69 uncu sırasında bulunan (6/832), 
91 inci sırasında bulunan (6/856), 
92 nci sırasında bulunan (6/857), 
108 inci sırasında bulunan (6/875), 
112 nci sırasında bulunan (6/879), 
119 uncu sırasında bulunan (6/903), 
122 nci sırasında bulunan (6/910), 
130 uncu sırasında bulunan (6/919), 
134 üncü sırasında bulunan (6/923), 
135 inci sırasında bulunan (6/924), 
159 uncu sırasında bulunan (6/952), 
161 inci sırasında bulunan (6/954), 
202 nci sırasında bulunan (6/1014), 
215 inci sırasında bulunan (6/1035), 
230 uncu sırasında bulunan (6/1054), 
253 üncü sırasında bulunan (6/1083), 
254 üncü sırasında bulunan (6/1085), 
264 üncü sırasında bulunan (6/1101), 
300 üncü sırasında bulunan (6/1161), 
308 inci sırasında bulunan (6/1174), 
312 nci sırasında bulunan (6/1179), 
322 nci sırasında bulunan (6/1197), 
329 uncu sırasında bulunan (6/1204), 
331 inci sırasında bulunan (6/1206), 
332 nci sırasında bulunan (6/1207), 
335 inci sırasında bulunan (6/1210), 
344 üncü sırasında bulunan (6/1224), 
363 üncü sırasında bulunan (6/1247), 
381 inci sırasında bulunan (6/1268), 
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383 üncü sırasında bulunan (6/1271), 
390 inci sırasında bulunan (6/1279), 
391 inci sırasında bulunan (6/1280), 
394 üncü sırasında bulunan (6/1284), 
422 nci sırasında bulunan (6/1324), 
429 uncu sırasında bulunan (6/1331), 
435 inci sırasında bulunan (6/1337), 
439 uncu sırasında bulunan (6/1342), 
448 inci sırasında bulunan (6/1355), 
449 uncu sırasında bulunan (6/1356), 
456 ncı sırasında bulunan (6/1365), 
462 nci sırasında bulunan (6/1372), 
478 inci sırasında bulunan (6/1395), 
486 ncı sırasında bulunan (6/1406), 
504 üncü sırasında bulunan (6/1425), 
515 inci sırasında bulunan (6/1438), 
529 uncu sırasında bulunan (6/1456), 
Esas numaralı sorulara, Maliye Bakanı Kemal ünakıtan. 
Cevap verdi; (6/712), (6/738), (6/744), (6/745), (6/746), (6/763), (6/798), (6/910), (6/919), 

(6/924), (6/1035), (6/1101), (6/1204), (6/1282). (6/1406), (6/1425), (6/1456) esas numaralı soru 
sahipleri cevaba karşı görüşlerini açıkladılar. 

3 üncü sırasında bulunan (6/723) esas numaralı sözlü soru üç birleşim içinde cevaplandırıl
madığından. İçtüzük gereğince ya/.ılı soruya çevrildi. 

9 Mart 2005 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
22.14'te son verildi. 

Mehmet Demiş 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No.: 94 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
9 Mart 2005 Çarşamba 

Raporlar 
1.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı: 831) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) (GÜNDEME) 
2.- 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) (GÜNDEME) 

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) (S. Sayısı: 833) 
(Dağıtma tarihi: 9.3.2005) (GÜNDEME) 

Genel Görüşme Önergesi 
E- Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK ve 31 Milletvekilinin, Türkler ile Ermeniler 

arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir millî 
politika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

- 1 7 2 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

9 Mart 2005 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekilimize gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, ölümünün 5 inci yılında İzzet Baysal ve vakıf kültürünün önemi 

münasebetiyle söz isteyen Bolu Milletvekili Sayın Yüksel Coşkıınyürek'e aittir. 
Buyurun Sayın Coskunyürek. 
Süreniz 5 dakika. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in, İzzet Baysal'ın ölümünün 5 inci yıldönümü ile 

vakıf kültürünün önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
YÜKSEL COSKUNYÜREK (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ölümünün 5 inci 

yılında İzzet Baysal ve vakıf kültürümüzün önemi hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; 
bu vesileyle. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, toplumsal yaşamda insanların dayanışma 
ve yardımlaşma içerisinde bulunmaları, insan olmalarının gereğidir. İnsanların, hiçbir tesir altında 
kalmadan, hür iradeleriyle kendi mallarını kendi mülklerinden çıkararak kutsal saydıkları biramaea 
tahsis ettikleri kazançlarının kurumsal şekli olan vakıflarımızın önemi yadsınamaz. Kökü mazide 
olan, bugünü geleceğe taşıyan, sosyal ve ekonomik amaçlarla, toplumda sosyal adaletin, dayanış
manın. toplumsal huzur ve barışın kurulmasına önemli katkılarda bulunan vakıf medeniyet düşün
cesi, bizim kültürümüzde ve tarihimizde vardır. 

BAŞKAN - Sayın Coskunyürek, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturmanızı rica ediyorum. Sayın vekilimizin konuşmasını din

lemekte güçlük çekiyoruz; lütfen oturalım arkadaşlar. 
Buyurun. 
YÜKSEL COSKUNYÜREK (Devamla) - Bugün, uygar toplumlarda kalkınmada üçüncü sek

tör olarak kabul edilen vakıf kültürü, bizim tarihimizde birinci sektör niteliğini taşıyan bir kurum 
olmuştur. Eğitim, sağlık, kültür, dayanışma ve bayındırlık gibi çok önemli hizmetleri gören vakıf 
anlayışı, bir medeniyetin sonucudur. 

İnsanî duyguların en güzel tezahürü vakıf yoluyla oluyor. Bir insan ki, mal varlığını, baş
kalarına yararlı olmak için tahsis ediyorsa, bu, eli öpülecek bir davranıştır. Bu özelliklere sahip, geç
mişten günümüze vakıf anlayışını bugüne taşıyarak bizlere yaşatan, eşsiz bir hayırsever olan Sayın 
İzzet Baysal, Bolumuza kazandırdığı eserlerle, vakıf medeni) etinin günümüzde en güzel örneğini 
gerçekleştirmiştir. 
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Ölümünün 5 inci yıldönümü dolayısıyla, rahmetle, minnetle andığımız İzzet Baysal, ülkesine 
servetinin tamamını vakfedebilen örnek bir şahsiyettir. Şahsını bu yüce çatı altında hatırlamayı, mil
letin bir vekili olarak, ülkesine yaptığı bu hizmetlere karşılık onu burada anmayı, bir minnetin 
ifadesi olarak görüyorum. 

Türkiye'nin iki metropolü arasında bulunan, Abant'ı, Yedigöller'i ve yeşilliklerle bezenmiş 
tabiat cenneti olan Bolu'ya hangi yönden girerseniz girin, sizi, üzerinde hep aynı ismin yazılı olduğu 
onlarca tabela karşılar. Kimi sizi bir hastaneye götürür, kimi bir okula, kimine baktığınızda bir 
huzurevi, kiminde de bir üniversite bulursunuz karşınızda. 

Arkasında güçlü bir vakıf desteği bulunan, ilk ve tek devlet üniversitesi olan Abant İzzet Bay
sal Üniversitesi, İzzet Baysal'ın kurduğu vakıf desteğiyle kurulmuş olup, bugün, bünyesinde 18 
000'i aşkın öğrencisiyle, ülkemiz içerisindeki üniversiteler arasında üst sıralarda yerini almıştır. 
Onun kurduğu üniversitede okuyan binlerce gence, bugüne kadar, 600 milyar tutarında burs öden
miş olup, halen, yüzlerce öğrenci bu burslardan faydalanmaya devam etmektedir. 

İlk ve ortaöğretimde 37 tesis, sağlık ve sosyal hizmet alanında 54 tesis, üniversite, bina ve 
donanımlar olarak 25 tesis, toplam, bugünkü değeri 200 trilyonu bulan 116 tesis, Bolumuza ve ül
kemize hizmet etmektedir. Kreşten anaokuluna, ilköğretim okulundan liseye, üniversiteye, sağ-
lıkevinden hastaneye, huzurevine kadar yüzlerce eser kazandıran İzzet Baysal'a, 4 Ekim 1994 
tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmiştir. Ayrıca, eğitime olan 
katkısından dolayı, ülkemizdeki birçok üniversite tarafından eğitimde onursal doktora ödülüyle 
onurlandırılan İzzet Baysal'a, Bolulular da, Bolu için yaptıklarından dolayı "Bolu'nun babası" un
vanını vermişlerdir; her yıl, 11 Mayısı İzzet Baysal Şükran Günü ilan ederek, ona olan sevgilerini 
sunmuşlardır. 

İzzet Baysal'a hayatında olmazsa olmazları nelerdir diye sorulduğunda "planlı, programlı ve 
çok çalıştım; israfı baş düşmanım ilan ettim, sabırlı olmasını bildim, hak yemedim, hakkımı yedir-
medim" diyerek, insanları dürüst ve gayretli çalışmaya, tasarruflu davranmaya, sebatkâr olmaya 
davet etmiş ve güçlü bir ülke için insanların her şeyi devletten beklememeleri gerektiğini vur
gulayarak, güçleri oranında devlete yardımcı olmalarını istemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayın. 
YÜKSEL COŞKUNYÜREK (Devamla) - Yaptığı eserlerle bir şehrin çehresini ve kaderini, 

sosyal ve ekonomik hayatını değiştiren İzzet Baysal'ın ülkemizdeki diğer hayırseverlere örnek ol
masını diliyor, 5 Mart 2000 tarihinde kaybettiğimiz Sayın İzzet Baysal'ı rahmet ve şükranla 
anıyoruz. 

Bizler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığımızın bu yıl ilk kez vereceği, ulusal düzeyde üstün hizmetler yapan, halkın refahı, eğitimi, mut
luluğu ve sosyal gelişimi için yararlı çalışmalarda bulunanlara takdim edeceği Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Üstün Hizmet Ödülünü, Sayın İzzet Baysal'ın hak ettiğini ve bu ödülün Sayın İzzet Bay
sal'a da verilmesini Meclis Başkanlığımızdan talep ediyoruz. 

Bu vesileyle, onun başlattığı hizmetlere her yıl yenilerini ekleyerek devam ettiren İzzet Baysal 
Vakfı yöneticilerine ve ailesine teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunyürek. 
Merhum İzzet Baysal'a, biz de Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz. 
İkinci gündemdışı söz isteği, bazı televizyon programlarının aile yapısı ve toplumsal yapımıza 

olan etkilerini değerlendirmek üzere, Sivas Milletvekili Sayın Nurettin Sözen'e aittir. 
Buyurun Sayın Sözen. (CHP sıralarından alkışlar) 
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2.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, bazı televizyon programlarının aile ve toplumsal 
yapımıza etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bazı televizyon program
larının aile yapımıza ve toplumsal yapımıza olan etkilerini değerlendirmek amacıyla gündemdışı 
söz aldım; öncelikle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Özellikle son zamanlarda, televizyonlarımızda "Kadının Sesi" Yasemin Bozkurt Hanımefendi 
tarafından Kanal D'de, "Yalnız Değilsin" Ayşenur Yazıcı Hanımefendi ATV'de, "Dertler Derya" 
Derya Tuna Hanımefendi tarafından Star'da, "Sizin Sesiniz" Serap Ezgü TGRT'de programlar 
düzenlemektedirler. Aile birliğimizi, aile yapımızı, aileiçi şiddeti, kadına ve çocuğa yönelik sorun
ları, kayıplar ve parçalanmış ailelerin buluşturulması gibi birçok toplumsal sorunların irdelendiği 
program bunlar. Bir başka deyişle, bu programlar, toplumsal hayatımızın, sosyal hayatımızın bir 
laboratuvarı niteliğinde. 

Baktığımızda, her gün canlı yayında yaşanan bu görüntülerden, her şeyden önce bir insan 
olarak ve daha sonra da bir hekim olarak, büyük bir hüzün duymaktayım. En hassas kurumumuz 
olan aile birliğinin hızla yok olduğunu görmekteyiz. Böyle giderse, önüne geçemeyeceğimiz önem
li bir toplumsal yıkımla karşı karşıya kalacağımız gerçeğini hepimizin görmesi gerekir. Bu prog
ramlar, gözler önüne serilen ve benzeri sorunların yoğun yaşandığı ülkemizde, bunlara tanıklık eden 
çoğumuzun, konuya yaklaşımı çok daha duyarlı, bugünkünden farklı olarak, çok daha duyarlı ve 
sorumlu olmalıdır. Bütün bu olumsuzluklar, bizim coğrafyamızda, bizim etrafımızda, yani, 
yaşamımızda gerçekleşmektedir. Bu hayatların yok olup gitmesine seyirci kalmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bulduğum ve aciliyetine inandığım birkaç hususu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Töre gereği ölümü bekleme, dayaktan sakat kalma, cana kasıt gibi aileiçi çık
mazlarda, kadın ve aileden sorumlu Bakanlık bünyesinde, kadın acil başvuru masaları mutlaka oluş
turulmalıdır. Aynı Bakanlık bünyesinde, 24 saat hizmet verebilecek psikolog, pedagog, psikiyatr ve 
hukukî danışma alınabilecek birimler hizmet sunmalıdır. Nafaka bağlanıyor; ancak, ödemeler 
düzenli yapılmıyor. Hatta, yıllarca nafakalar ödenmiyor. Kadının eli kolu bağlı, bürokrasiden medet 
ummaktadır. Nafaka bağlamış erkeğin işyeri gelirinden, bunu, yasal yaptırımla kesip kadına ulaştır
manın yolları mutlaka bulunmalıdır. 

Ülke genelinde, özellikle kırsal kesimde resmî nikâhsız evli sayısı her gün gittikçe artmaktadır. 
Çocukları terk ve kadını bırakma durumunda, erkekten gelir bağlanması için yasal yaptırımlarımız 
yoktur. İmam nikahıyla eş sahibi olan erkekler dilediği zaman başka bir kadınla evlenebiliyor ve 
çoğu kez aile sorumluluklarından cezasız sıyrılabiliyor. İmam nikâhlı çoğu kadın çocuk yaşta ev
lendiriliyor bazı yörelerimizde. Çabuk çocuk sahibi olmakla ruh hali düzgün olmayan, geçim sıkın
tısı çeken bir yuva içinde bunalıma girip intihara yeltenenlere de tanık olmaktayız. 

Aileiçi altsoy ve üstsoya şiddet uygulayan kişi hakkında ilk başvurulacak yer olan karakolların 
daha yetkili ve etkili işlem yapabilmesi gerekmektedir; barıştırıp eve yollamak şiddetin devamını 
engellemiyor. Bu konuya sebebiyet veren insanların cezasız bırakılmadığı kamuoyuna gösteril
melidir. İşte o zaman, bu konunun mağdurları daha sık hak aramaya yöneleceklerdir. 

Türkiye'de çok sık rastlanan taciz ve tecavüzün, mağdur tarafından adlî raporla belgelenmesi 
gerekmektedir. Bu yüzden, mağdurlar, tecavüzü ihbar etmeyip, bu depresyonla yaşamakta, tecavüz
cüler de ceza almadan hayatlarını sürdürmektedirler. 

Okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursları artırılmalıdır. Kadınlara dönük el beceri 
kursları ve eğitim düzeyine göre yabancı dil ve bilgisayar kursları yaygınlaştırılmalıdır. 

Kadın sığınma evleri sayısı artırılmalı, özellikle bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği içerisine 
gidilmelidir. Bu ve buna benzer sorun ve önerileri çoğaltmamız elbette mümkün. 

Zamanımı aşmamak için sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Sözen. 
NURETTİN SÖZKN (Devamla) - Bütün bu ve buna benzer olayları her gün canlı olarak ek

ranlarda görmekteyiz. Aileden sorumlu Devlet Bakanlığımızın, bu programları izleyip değerlen
diren bir organizasyonu olduğunu zannetmiyorum. Kğer varsa, ilgili Bakanlığımızın, annesiz ve 
babasız çocukların kaçına el uzattığını öğrenmek isterim, 18 yaşından küçük kız çocuklarını 
kaçırarak alıkoyanlar hakkında kaç tane işleme başvurduğunu bilmek isterim. Bakanlığımız, bu 
programda mağduriyetlerini gördüğümüz kaç insana yardım elini uzatmıştır? Sayın Bakan, yıkılan. 
savrulan bitmiş yüzlerce hayatın fotoğrafının neresindedir? Sağlıklı bir toplum ve aile yapısına 
kavuşmamız için hepimize büyük görevler düşüyor. Elbette ki, en çok görev de hükümete ve 
hükümetin ilgili bakanına düşmektedir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladığımız bugünlerde, toplumsal hayatımızın en önem
li kurumu olan aile birliğinin geleceği konusunda kaygılarımı sizlerle paylaşmak istedim. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurula gelirken ATV'de izlediğim tablo şu: Bir kadın, evli ve bir 
başka erkeğe, bir aileye kuma gidiyor; 7 çocuğu var, son çocuğu ikiz ve 7 aylık: sokağa atılmış 
durumda bu aile ve nereye başvuracağını bilemediği için bir televizyona sığınıyor. Şimdi, bu gibi 
olayların olması tabiî arzu edilmez, sayısının az olması tesellimizdir; ama, devlet de bu gibi -bu ül
kede yaşıyorsak, bu insanlar bizim insanımızsa- olaylar karşısında ne yapacağını bilmeli, bilen 
kurumlar ve birimler oluşturmalıdır. 

Saygılar sunuyorum hepinize. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sözen. 
Gündemdışı üçüncü söz isteği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, İstanbul Millet

vekili Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e aittir. 
Buyurun Sayın Üztiirk. 
3.- istanbul Milletvekili Yaşar Nuri Ûztüvk'ün, S Mart Dünya Kadınlar (tününe ilişkin gündenı-

dışı konuşması 
YAŞAR NURİ ÜZTURK (İstanbul) - Yüce Meclisin Sayın Başkanı, saygıdeğer arkadaşlar. 

değerli milletvekilleri; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadınların maruz kaldıkları 
muameleler ve kadın haklarıyla ilgili kişisel düşüncelerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım. 

Hayatın mutluluk, sevgi, şefkat ve merhamet kaynağının kadın olduğu, bütün felsefelerin, din
lerin ortak kabulüdür. İnsanlık tarihinin bütün kutsal metinleri, yaratılmışlar âleminde en yüce onur 
mevkiinin annelik olduğunu ifade ederler. 

Nazarî olarak baktığımızda, özellikle bizim de mensup olduğumuz İslam dünyasında, kadın, 
övülür, hatla, yüceltilir, kutsanır; cennetin kadının ayakları altında olduğu sık sık ifade edilir. Han
gi ünlü düşünüre sorarsanız, kadın, yaratıcı varlıktır. Dünya düşünce tarihinin anıt isimlerinden biri 
olan İbni Arabî bunu ifade ederken şöyle diyor: "Yüce Allah, yaratıcılık şifalını sadece kadına ver
mektedir: varlık alanında etkenlik ve edilgenlik gibi iki yaratıcı unsuru benliğinde aynı anda birleş
tiren kadındır." 

Ne yazık ki. bütün bu yüce niteliklerin sahibi olan kadın, tarih boyunca ve İslam dünyası bel
ki de başta olmak üzere, hep sömürülmüş. horlanmış, ezilip itilmiştir. İnsanlığın bugün içerisine 
düştüğü bunalımların belki de en büyük sebebi kadına yapılan nankörlük ve kötülüklerdir denebilir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde de kadının durumu, hemen hepimizin çok iyi bildiği gibi. 
üzücü, kaygı vericidir: hatta, bazı yerlerde yürekler acısıdır. 

Yük hayvanlarının çıkamadığı sarp arazilere yük ve eşya taşımada kadınların kullanıldığını 
seyrederek büyüdüm: ben. şahsen bunu yaşadım. Altı yedi aylık hamile bacıların bile. o sarp 
arazilerde 30-40 kilogram yükleri taşımak zorunda kaldıklarını ve buna karşı çıkış gösterecek hiç
bir tavır içerisine giremediklerini, içimiz parçalanarak, hayatımız boyunca izledik. 
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Kadına ilişkin bu yapının bir uzantısı olsa gerek ki, millî iradenin tecelli yeri olan bu çatı altın
da, 550 üyenin sadece 24'ü kadındır. Oran, yüzde 4 küsur. 

Öte taraftan, kadın nüfusunun genel nüfusa oranı yüzde 52 ve biz diyoruz ki, biz demokratik 
bir ülkeyiz ve demokratik siyasal hayatı esas alan bir ülkeyiz. 

Siyasal partilerimizin kurucular listelerini tetkik ettim; hiçbir listede kadınların oranı yüzde 
10'a varamamaktadır. Bunu söylememe izin verin; ilk defa, Halkın Yükselişi Partisi -ki, bu çatının 
altında 1 tane üyesiyle temsil ediliyor- kurucular listesinde kadın oranını yüzde 30'lara çıkarmıştır. 

Ortadaki dengesizliğin, demokratik siyaset ve insan hakları açısından bir tutarlılık olduğunu 
söylemek kolay olmayacaktır; çünkü, 550'ye 24 ve yüzde 4, kadınların siyasetimizdeki şu an 
itibariyle temsil durumları. 

Dayak başta olmak üzere kadına karşı şiddet hız kesmeden sürüp gitmektedir. Diyarbakır mer
kezde, son bir araştırmaya göre, kadınlarımıza uygulanan psikolojik, cinsel, ekonomik ve fiziksel 
şiddet türleri yüzde 58 ile yüzde 80 arasında değişmektedir; yani, bu coğrafyada yaşayan kadınların 
yüzde 58 ilâ yüzde 80'lik bir oranı, çeşitli türlerde şiddete maruz kalmaktadır. 

6 000 000 kadın okuma yazma bilmemektedir değerli üyeler. Töre cinayetleri yüzünden 
hayatını yitiren kadınların sayısı artmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
YAŞAR NURİ ÖZTÜRK (Devamla) - Kadınımıza reva görülen haksız ve horlayıcı 

muamelelerin bize çok ağır faturalar ödettiği ve ödetmeye devam edeceği tartışılmaz. 
Günümüz dünyasında, insan haklan, hukuk ve uygarlık gibi alanlarda gerçekleştirilen bunca 

ilerlemeye rağmen, kadının durumu hâlâ içler açısıdır. Kadın, dünyanın hemen her coğrafyasında, 
dinci ve şehvetçi tasallutlar tarafından istismar edilmekte; kadın, yer yer köleleştirilmektedir. Irak, 
ilginç ve güncel bir örnek oluşturuyor. Dünya basınının sayfalarına akseden haberlere göre, Irak'ta 
bazı şiddet yanlısı dinci ekipler, topraklarının işgaliyle ve işgalcilerle meşgul olmak yerine, tır
nağına oje sürdüğü için, başını açtığı için, pantolon giydiği için kadın kafası kesmekle meşguldür
ler. Dünya basınından, bunları, içimiz parçalanarak izliyoruz 

Çağdaşlık, özgürlük, uygarlık maskeli kadın sömürülerinin yaptıkları da, dinci tasallutunkin-
den geri kalmamaktadır. Bugün, neredeyse dünyanın her yerinde, günlük dile yerleşmiş bulunan 
seks köleliği -basının ortak terminolojisi arasında kullanılıyor bu tabirler- şehvet köleliği tabir
lerinin işaret ettiği insan tipi, kadındır. 

Güney Asya'da, yaklaşık 250 000 insanın hayatına mal olan felakette öne çıkan kaygılardan 
biri de, bu felaket yüzünden öksüz kalan kız çocuklarının şehvet tacirlerinin tehditlerine maruz kal
malarının yarattığı uluslararası kaygıdır. Bu durum, uzayda koloniler kurmaya hazırlanan bir insan
lık adına, çok büyük bir utançtır. Demek oluyor ki, insanlık, madde üzerindeki fetihlerine paralel 
bir iç dünya ahengi, vicdan ve ahlak yükselişi gösterememiştir. Ne ilginçtir ki, bu eksikliğin yarat
tığı ıstırabın faturasını da kadın ödemektedir. 

Değerli arkadaşlar, insanoğlunun ahlak ve din alanlarındaki zaaf ve günahlarının tüm kahrını 
kadına ödeten bir büyük zulüm, asırlardır sürüp gitmektedir. Bu zulmün durdurulmasına ilişkin, ev
rensel düzeyde bir zihniyet devrimine muhtacız. Bu devrim gerçekleştirilmediği sürece, kanun mad
delerine ve hukuk kitaplarına ilaveler yapmak, kadının makûs talihinde fazla bir değişme yarat
mayacaktır, Türkiye'de de yaratmadığı gibi. Habire, kadın haklarıyla ilgili değişik kanun tadilatları, 
ilerlemeler getiriyoruz; bunları bazen reform olarak da anıyoruz; fakat, Karadenizin sarp köylerini, 
Doğu Anadoluyu ve diğer bölgeleri, özellikle kırsal kesimi vicdanınızı işleterek dolaştığınız zaman, 
kadının hangi kahırlara maruz kaldığını, bu yapılan ve reform diye anılan değişikliklerin kadının 
hayatına yansımadığını göreceksiniz, görüyorsunuz; çünkü, ben de sizinle birlikte görüyorum. 
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Değerli milletvekilleri, annelik onurunun, her dilden, dinden, renkten, ırktan temsilcisi, boynu 
bükük, gözü yaşlı kadınları, bir iç acısıyla ve burada, vicdanımızın önünde, boynumuzu bükerek 
selamlıyorum. Daha birkaç gün önce, İstanbul'da, kadınlarımızın bir gösteride maruz kaldıkları tab
loları hatırlayınca da, bütün kadınlardan genelde ve Türk kadınından özelde, özür dilemeyi de bir 
vicdan borcu olarak burada ifade etmek istiyorum. 

Kadına reva görülen haksızlıkların, yapılan kötülüklerin durdurulmasına yönelik zihniyet dev
riminde üstümüze düşeni yerine getirme ümit ve çağrımızı huzurlarınızda tekrarlıyor, hepinize say
gılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkanım, hoşgörünüz için size de teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır; gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var; okutacağım. 
Önce, sunumu yapan Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre, geri gönderilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/775) 

8.3.2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25/1/2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-1016/331 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 

Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 75 inci maddesine göre, geri gönderilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

BAŞKAN - Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarı geri verilmiştir. 
Komisyondan istifa tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/264) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum KİT Komisyonundan istifa ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 9.3.2005 

M. Vedat Yücesan 
Eskişehir 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 milletvekilinin, Türkler ve Ermeniler arasın
daki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir millî politika 
oluşturulması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokratik yöntemlerle yönetilen ülkelerde millî politikalar, millet iradesinin tezahür ettiği 

millî meclislerde oluşturulur. Özellikle son yıllarda uluslararası platformlarda her vesileyle ül
kemizin önüne konulan Ermeni soykırımı iddiaları konusunda gecikmiş, spontan tepkiler gösteril
mesi anlamını yitirmiştir. Bu konuda, gerek resmî makamların ve gerekse özel gayret sarf eden kişi 
ve kuruluşların yararlı çalışmaları sonuç alıcı olamamakta, gerçekte asılsız soykırım iddiasının Er
meni diasporasınca, sıkça ve yalan yanlış bilgi ve belgelerle dile getirilmesi sonucu ülkemiz, gerek 
ABD ve gerekse birkısım AB ülkeleri nezdinde aynı yersiz ve haksız suçlamalara muhatap olmak
ta, bu iddialara verilen tepkiler yerinde olmakla birlikte yetersiz kalmaktadır. 

Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında keza Türkler ile Er
meniler arasındaki tarihsel ilişkilerin "Tarihte Türk ve Ermeni İlişkileri" adı altında, objektif veriler 
ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınması, bu konuda her türlü siyasî mülahazadan uzak bir şekil
de, iktidarıyla muhalefetiyle tek ses haline dönüştürülmüş millî politikamızın, Parlamento zeminin
de görüşülerek tüm dünya ülkelerine duyurulmasını temin edecek bir genel görüşmenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yapılmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98 ve İçtüzüğün 101 in
ci ve devamı maddeleri gereğince arz ve talep ederiz.2.3.2005 

1 - Ramazan Toprak 
2- Fahri Keskin 
3- Ömer İnan 
4- Ensönmez Yarbay 
5- Mehmet Ali Bulut 
6- Tevfık Akbak 
7- Mehmet Erdemir 
8- Ali Er 
9- Mehmet Güner 
10- Erol Aslan Cebeci 
11- Süleyman Turgut 
12- Hacı İbrahim Kabarık 
13- Hamit Taşçı 
14- Şükrü Ünal 
15- Ziyattin Yağcı 
16- Mustafa Ünaldı 
17- Mahmut Uğur Çetin 
18- Zekeriya Akçam 
19- Hamza Albayrak 
20- Cüneyit Karabıyık 

(Aksaray) 
(Eskişehir) 
(Mersin) 
(Ankara) 
(Kahramanmaraş) 
(Çankırı) 
(Yozgat) 
(Mersin) 
(Bolu) 
(Sakarya) 
(Manisa) 
(Bartın) 
(Ordu) 
(Osmaniye) 
(Adana) 
(Konya) 
(Niğde) 
(İzmir) 
(Amasya) 
(Van) 

21 - Mehmet Emin Murat Bilgiç (İsparta) 
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22- Süleyman Gündüz (Sakarya) 
23- Musa Sıvacıoğlu (Kastamonu) 
24- Tevhit Karakaya (Erzincan) 
25- Mahmut Koçak (Afyonkarahisar) 
26- Haluk İpek (Ankara) 
27- Taner Yıldız (Kayseri) 
28- Ömer Özyılmaz (Erzurum) 
29- Telat Karapınar (Ankara) 
30- Harun Tüfekçi (Konya) 
31 - Mehmet Sarı (Osmaniye) 
32- Mehmet Ergün Dağcıoğlu (Tokat) 
Gerekçe: 
Ülkemizin son yıllarda ve özellikle 57 nci hükümet döneminde içine düştüğü/düşürüldüğü 

ekonomik, sosyal, siyasî çalkantılar nedeniyle, dış dünyadan bakıldığında önemli ölçüde itibar eroz
yonuna maruz kaldığı, bunun ülkemiz üzerinde emeller besleyen ülkeleri bazı konularda özensiz 
veya siyasî amaçlı çalışmalara yönelttiği bir gerçektir. 

Birkısım dost ve/veya müttefik ülke parlamentolarında, 1915 sözde Ermeni soykırımı iddiaları 
gündeme getirilmekte, iddiaların ertelenmesi karşılığında ülkemizin temel politikalarından tavizler 
istenmekte, zaman zaman kısmî kazanımlar elde etmelerine rağmen bir süre sonra aynı parlamen
tolardan aynı iddialar yeniden gündeme getirilmektedir. 

Uzun yıllar ABD'de gündeme getirilen Ermeni soykırımı iddiası 2000 yılı içerisinde Senatoda 
kabul edilmiş; keza, bazı AB üyesi ülke parlamentolarında olduğu gibi, Lozan Antlaşmasına taraf 
olan Fransa Ulusal Meclisince aynı iddialar, 18 Ocak 2001 tarihinde gerçekmiş gibi kabul edilmiştir. 

Fransız Başbakan L. Jospen, bizzat o dönemde ordu komutanlığı yapan generallerince itiraf 
edilen 1 000 000 Cezayirli'nin katliamı Meclis gündemine getirildiğinde "Cezayir katliamını tarih
çilere bırakalım" demiş; ancak, asılsız Ermeni iddialarının yasalaşmasında sakınca görmemiştir. 
Gelinen noktanın son olduğunu düşünmek, ne bugünü ne de yarını görmemektir. Şöyle ki, bu konuda 
Avrupa Parlamentosunun 2000 yılında aldığı kararın 10 uncu paragrafında "Bu nedenle Türk 
Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk toplumunun önemli bir parçası olan Ermeni 
azınlığa, özellikle bu azınlığın modern Türkiye Devletinin kurulmasından önce maruz kaldığı soy
kırımı resmen kabul ederek yeni bir destek sağlamaları için çağrıda bulunmaktadır" denilmektedir. 

Avrupa Parlamentosu bu kararıyla, gerek üye gerekse aday ülkelere önayak olmakta, Ermeni 
soykırımı iddialarını kabul etmeleri konusunda telkinde bulunmaktadır. 

Gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 
bugüne değin Türkler ile Ermeniler arasında kardeşliğin fiilen yaşanıyor olmasına karşın, asılsız id
diaların yaygın şekilde dile getirilmesinden amaçlanan şudur: 

İddiayı dile getiren birkısım Ermeniler ve onlar üzerinden ülkemize politika dikte ettirmeye 
çalışanlar, 3 T formülünü hedef seçmişlerdir. Formülün hedef ve zamanlama sırasıyla açılımı şudur: 

Önce tanıma, sonra tazminat, son olarak toprak talebidir. 
Son yıllarda, yaşanan tarih değil, yazılan tarih öne çıkarılmakta, bu suretle birtakım diplomatik 

ve stratejik kazanımlar elde edilmeye çalışılmakta, bu konuda da belirli mesafeler alınmaktadır. 
Tarih yazmak, tarihçilere aittir. Parlamentolar, tarih yazma yerleri olmayıp ülkelerin temel 

politikalarının belirlendiği ve millet iradesinin gerçekleştirildiği siyasî organlardır 
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Genel görüşmeyle amacımız, bazı yabancı ülke parlamentoları gibi tarih yazmak değildir. 
Bilakis, yaklaşan 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı Türk ve dünya kamuoyuna ger
çek bilgi ve belgeleri sunma fırsatı ve zemini hazırlamak, bu yoldaki asılsız, yalan yanlış enformas
yon faaliyetlerinin önünü almaktır. 

Tarihte Türkler ile Ermeniler arasındaki ilişkilerin tarihî belgelere dayalı, objektif yaklaşımlar
la ele alınması, 550 milletvekilimizin müştereken oluşturacağı millî politikamızın iktidan ve 
muhalefetiyle Parlamento zemininde görüşülerek ortaya konulması, bu suretle tüm dünya ülkelerine 
tek ses olarak duyurulması ve ülkemiz aleyhine bu konuyu kullanan ve/veya kullanmaya hazırlanan 
ülkelerin uyarılması amacımızdır. 

Yüce Meclisimizin tek ses halinde ortaya koyacağı görüş, siyasî çıkarları adına tarih yazmaya 
kalkan ve/veya kalkacak olan ülkeler için vazgeçirici bir adım olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 

sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/776) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Olağanüstü Zirve Toplantısına katılmak üzere bir heyet
le birlikte 21-22 Şubat 2005 tarihlerinde Belçika'ya yaptığım 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: 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi var

dır; okutup oylarınıza sunacağım. 
IV.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
L- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu 9.3.2005 Çarşamba günü (bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 
önerisini İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Haluk Koç 
Samsun 

Grup Başkanvekili 
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Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmının 138 inci sırasında yer alan 565/1 ek sıra sayısının, bu kısmın 2 nci 
sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz isteği lehinde mi aleyhinde mi? 
ATİLLA KART (Konya) - Lehinde... 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Ben de lehinde istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kart, size, önerinin lehinde söz veriyorum. 
Süreniz 10 dakika. 
Sayın Atalay, ikinci söz, lehinde, sizin. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

gündem önerisi hakkında görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, grup önerisinde öne alınmasını istediğimiz dosya, Kayseri Milletvekili 
Sayın Adem Baştürk'le ilgili dosya. Bu dosyadaki bilgi ve değerlendirmelerin, 230 sahifelik mül
kiye müfettişleri raporu ve 300 sahifeyi aşan Hesap Uzmanları Kurulu raporuna dayandığını ön
celikle ifade etmek istiyorum; başka bir ifadeyle, gazete haberlerine, söylentilere veya yorumlara 
dayanmıyorum değerli arkadaşlarım; vakıalara ve belgelere dayanarak Genel Kurulu bilgilen
direceğim. İnanıyorum ki, bu bilgilendirmelerden sonra Genel Kurul, oylama aşamasında sağlıklı 
bir değerlendirme yapacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu raporların konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İG-
DAŞ'ın Duyar marka doğalgaz depremde gaz kesme cihazlarının alımında usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı ve yine, İGDAŞ'ın yapmış olduğu doğalgaz borularının döşenmesi işlerinde usulsüzlük ve 
yolsuzluk yapıldığı iddialarını içermektedir, dosyadaki sanık sayısı 159'a ulaşmaktadır değerli ar
kadaşlarım. Dosya sanıkları arasında yönetim kurulu başkanı olan Kayseri Milletvekili Sayın Adem 
Baştürk, yine yönetim kurulu eski başkanı olan İstanbul Milletvekili Mustafa Açıkalın, yönetim 
kurulu üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat Pakdil, murahhas aza Ordu Milletvekili ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler, yönetim kurulu eski üyesi İstanbul Millet
vekili Hüseyin Beşli, yönetim kurulu eski üyesi ve Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ömer Dinçer ve 
nihayet, yönetim kurulu eski üyesi Devlet Su İşleri Genel Müdürü Veysel Eroğlu gibi isimler bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dava dosyasındaki raporlardan, bilirkişi raporlarından özet bilgiler 
aktarmak istiyorum. 7 Mart 2002 tarihli İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı, 
iki profesörün hazırladığı raporun sonuç bölümünde, can ve mal güvenliği açısından fonksiyonu 
çok önemli olan bir cihaz için satın alma öncesi teknik şartnamenin hazırlanmamış olması, cihazın 
kullanımı için gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapılmamış olması, 17 Ağustos 1999 depreminde 
cihazların bazılarının teknik yetersizlik, bazılarının da kullanıcının eğitimsizliğinden kaynaklanan 
nedenlerle çalışmamış olması, konuyla ilgili TSE ve firma yetkililerince hazırlanan tutanağın sahte 
olması gözönüne alındığında, bu cihazların belirli bir ivme ve periyottaki deprem dalgasında doğal
gaz boru hattındaki serenoit vanayı kapatmak için gerekli işlevi yapma bakımından uygun olmadığı; 
ayrıca, cihazın satış ve montaj bedellerinin ticarî maliyetinin çok üzerinde olduğunun tespitine dair 
teknik ve ayrıntılı açıklamalar var. 
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Değerli arkadaşlarım, dosyadaki mülkiye müfettişlerinin raporunu da kısaca özetlemek is
tiyorum. Bilindiği gibi İGDAŞ, Büyükşehir Belediyesinin aslî görevleri arasında yer alan doğalgaz-
la ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kurulan bir şirket. Tekel durumunda olan bu şirket, önemli ve 
hassas bir kamu hizmetini yürütüyor. Gaz dağıtımı konusunda tekel konumunda olan İGDAŞ'ın 
amaçdışı harcamalarının ve görev alanıyla bağdaşmayan harcamaların 2002 yılı nisan ayı itibariy
le 170 trilyona ulaştığı -tekrarlıyorum arkadaşlarım, amaçdışı harcamaların 170 trilyona ulaştığı-
kötü yönetimden dolayı ise 1999 ve 2000 yıllarında 29 trilyonu aşan bir zararın söz konusu olduğu 
tespit ediliyor. 

Yine, İGDAŞ tarafından Vefa Sanayi ve Limitet Şirketinden 1997 ve 1999 yılları arasında 3 
441 adet Duyar marka deprem anında doğalgaz kesme cihazının satın alınması sürecinde hem 
yönetim kurulu üyelerinin hem de idarî kademelerde çalışanların bazı belli çevrelerin haksız zen
ginleşmesine yol açtıkları da somut olarak ifade ediliyor değerli arkadaşlarım. Öylesine ki, bu zarar
lar, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı olan Sayın Hamza Albayrak ve İGDAŞ İnceleme 
Kurulu Üyesi Sayın Abdulaziz Engin tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda da tes
pit ediliyor değerli arkadaşlarım ve idarî birimler uyarılıyor bu arkadaşlarımız tarafından. Halen 
Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya Milletvekili olarak görevini sürdüren Sayın Hamza Albayrak 
ve Sayın Abdulaziz Engin'e, görev sorumluluklarından dolayı huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
borç biliyorum. İnanıyorum ki, ilerleyen aşamalarda da bunun gereğini yapacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, 17 Ağustos depreminde, İGDAŞ'a ait olan bu cihazların yüzde 70-80 
oranında çalışmadığı ortaya çıkıyor, bu noktada tespitler yapılıyor. Yine, bu raporda, 35 dolara mal 
olması mümkün olan cihazların 135 dolara alındığı tespit ediliyor. Cihazların alındığı Vefa Elek-
trik'in, bu işlemlerden dört ay kadar evvel, 28.8.1996 tarihinde kurulup, deprem vanalarının satışı 
işlemi bittikten sonra faaliyetlerini durdurup, devir ve tasfiye işlemlerini yaptığı tespit ediliyor. 
Bütün bu bulgulara göre, paravan şirket kurularak kamu parasının hortumlanmasından söz ediliyor 
değerli arkadaşlarım. 

Hesap Uzmanları Kurulu raporuna geliyoruz. Hesap uzmanları neyi tespit ediyorlar; alıma iliş
kin faturaların sahte ve muhteviyatının yanıltıcı olduğunu ve bu gerçek karşısında, Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesi gereğince, sahtecilikten ve kaçakçılıktan dolayı işlem yapılması 
gereğini tespit ediyorlar. 

Sayın milletvekilleri, ortada, ciddî bir tablo var, son derece ciddî bir tablo var. İçtüzüğün 133 
üncü maddesi, işte, bu gibi haller için düzenleniyor değerli arkadaşlarım. Dokunulmazlığın kaldırıl
ması veya sınırlandırılması sürecini bir tarafa bırakıyorum; o konuda yapılması gereken yasal ve 
anayasal düzenlemeleri bir tarafa bırakıyorum; sadece, size, İçtüzüğün 133 üncü ve devamı mad
delerinden söz etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bu maddelere göre, bu gibi ciddî iddiaların ve 
hele kamu güvenliğini, kamu sağlığını ilgilendiren hallerin bulunması durumunda, dokunulmazlığın 
kaldırılması gerekir; Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı adına bunu yapmak gerekir. Bu 
yapılmadığı takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, saygınlığını kendi eliyle ihlal etmiş olacaktır; 
hiç kimsenin buna hakkı olamaz değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, aslında, İçtüzüğün bu ilgili maddeleri amaca uygun bir şekilde kul
lanılabilse, doğru bir şekilde kullanılabilse, yani, dosyada ileri sürülen iddiaların ağırlığına ve 
önemine göre bir değerlendirme yapılarak, sonucuna göre erteleme veya dokunulmazlığın kaldırıl
ması şeklinde bir uygulama yapılabilse, dokunulmazlığın kaldırılması veya sınırlandırılması yolun
daki gündem maddelerinin fazla da bir önemi kalmayacak; bunu, artık, görmemiz ve değerlendir
memiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız içindir ki, yapmaktan kaçındığımız içindir ki, ama, hangi 
gerekçelerle; kişisel ve siyasî gerekçelerle bunu yapmaktan kaçındığımız içindir ki, dokunulmazlık
la bağlantılı konular, Türkiye gündeminde daha uzun süre yerini koruyacaktır. Bunu, artık, gör
memiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. 
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Sayın milletvekilleri, şunu unutmayalım: Yasama dokunulmazlığı zırhına bürünenler, bürünme 
ihtiyacı duyanlar, unutmayın ki, belli bir süreçten sonra, kürsü sorumsuzluğunu ihlal etmeye ve 
müdahale etmeye başlarlar. Hesap vermekten kaçanlar, bu mekanizmaları engelleyenler, belli bir 
aşamadan sonra, denetim mekanizmalarının işlemesini engellemeye çalışırlar. İşte, bu süreci engel
lemek ve denetim mekanizmalarının çalışmasını sağlamak, sizlerin iradesine ve sorumluluğuna kal
mıştır değerli arkadaşlarım. 

Ben, inanıyorum ki, bu düşünce ve değerlendirmelerle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim; tamamlayın. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulun bu sağduyuyu ve bu sorum

luluğu göstereceğine olan inancımı bir defa daha vurgulamak gereğini duyuyorum. Bu düşünce ve 
değerlendirmelerle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Efendim, öneriyle ilgili lehte ikinci konuşma isteği İstanbul Milletvekili Sayın İsmet Atalay'a 

aittir. 
Buyurun Sayın Atalay. 
Süreniz 10 dakika. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu tarafından verilen önerinin lehinde söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart, bu arkadaşlarla ilgili 
-Adem Baştürk ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla ilgili- iddiaları, dosyayı ve teftiş kurulu rapor
larını yüksek huzurlarınıza arz ettiler. 

Şimdi, bu arkadaşlarımıza isnat olunan suç, nitelikli zimmet suçunu işlemekten haklarında 
kovuşturma açılabilmesi için, soruşturma yapılabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılması is
tenmektedir. 

Geçtiğimiz oturumlarda da, bu konuda, Meclis gündemine getirdiğimiz, arkadaşlarımızla ilgili, 
yapılan konuşmaların sonunda, maalesef, dokunulmazlıkla ilgili yasa tekliflerinin, itirazların gün
deme alınması konusunu, oy vererek reddettiniz. Bizim amacımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
-şahsen, Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili olarak- milletvekillerinin kamuoyunda saygın
lığını korumaktır. Bu amaçla, mutlaka, haklarında soruşturma istenilen kişilerle ilgili dokunulmaz
lık dosyalarının gündeme alınarak dokunulmazlıklarının kaldırılması, dokunulmazlığının kaldırıl
ması istenen milletvekilleri açısından da önem arz etmektedir; belki, haksız yere bir suç isnadıyla 
ömürleri boyunca muhatap olacaklardır; eğer, bunları yargıya intikal ettirir, yargıda aklanma im
kânını kendilerine tanırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Biz, dokunulmazlıkla ilgili hassasiyetimizi gündeme taşırken -biraz geriye gidelim-
Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin kaldırılmasını, her iki parti olarak, her iki partinin 
liderleri olarak açıkoturumlarda, televizyon kanallarında, gerekli sınırlamayı yapacağımız konusun
da kamuoyuna açıklamalar yapmıştık; ancak, Sayın Başbakanımız, hepinizin bildiği gibi, televiz
yonlarda bu açıklamayı yapmış olmasına rağmen, daha sonra "bir yıl sonra ele alınabilir" şeklinde 
beyanatlarda bulundular; daha sonra "dokunulmazlık sadece milletvekilleri ve bakanlarla sınırlı 
değildir, kamuda çalışanların da dokunulmazlıkları vardır, hepsini birlikte kaldıralım. Hatta, 
Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin değiştirilebilmesi için bir uzlaşma komisyonu kurul
sun; bu uzlaşma komisyonunda varılacak sonuca göre, bu dokunulmazlıkları sınırlandıralım" gibi 
savlarla karşımıza çıkmaktadırlar. 
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Değerli arkadaşlarım, milletvekili ve bakanlar dışında, kamu yönetiminde çalışan insanlara 
tanınan dokunulmazlık, yasalarla tanınmıştır, Anayasayla tanınmamıştır. Halbuki, Anayasanın 83 ün
cü ve 100 üncü maddeleri, sadece milletvekili ve bakanların dokunulmazlığıyla ilgili hükümleri içer
mektedir. Bu kaldırılmadığı sürece, dokunulmazlıklar sımrlandınlmadığı sürece milletvekillerinin yar
gılanması mümkün olmamaktadır; ama, diğer kamu kesiminde çalışan devlet memurları -dokunul
mazlığı yasa gereği olduğu için- yargılanabilmektedir. Eğer, burada, gerçekten bir yasak varsa, yasayı 
değiştirmek daha kolaydır; belli gücünüz vardır, bu kaldırılabilir, bunun önünde hiçbir engel yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, isnat olunan suçlara baktığınız zaman, burada, zaman zaman, dokunulmaz
lığı kaldırılmak istenen arkadaşlarımızın savunmaları, bizimle ilgili kamu davası açılmıştır. Bizimle il
gili ve beraber yargılanan diğer şahıslar beraat etmiştir; ancak, biz de beraat edeceğiz. Suçlann şahsîliği 
prensibi vardır. Belki, gerçekten, bu arkadaşlarımızın beraat etmesi imkânı vardır. Biz Meclis olarak, bu 
arkadaşlara bu imkânı tanımak zorundayız. Bu imkânı tanımadığımız sürece, bu arkadaşlar, bu 
dokunulmazlık dosyasıyla uzun süre bekleyebilirler, seçildikleri sürece de yargılanmayabilirler. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerini değiştiremiyoruz. 
Tabiî sizler, özellikle AK Partili arkadaşlarımız, bir uzlaşma komisyonu kurulmadığı için, 
Anayasadaki bu değişikliği gerçekleştiremediklerini iddia ediyorlar. Halbuki, biz, geçtiğimiz 
dönemlerde, böyle uzlaşma komisyonu olmadan Anayasanın pek çok maddesini değiştirdik. İki par
tinin burada uzlaşmasına, anlaşmasına gerek de olmadığı kanısını taşımaktayım. 

Şimdi, Anayasayı değiştiremiyoruz, Anayasadaki kısıtlamayı getiremiyoruz; ama, İçtüzüğün 133 
üncü maddesine göre, özellikle dokunulmazlıkların kaldırılması isteniyorsa, Meclis, burada görevini 
yapmalıdır, yani, Anayasadaki 83 üncü ve 100 üncü maddeleri değiştiremedik diye, bunun arkasına 
sığınarak, Meclisin huzuruna gelecek dokunulmazlık dosyalarına da dokunmayalım, devre sonuna 
bırakalım... O zaman, İçtüzüğümüzün 130 uncu ve devam eden maddelerinin bir anlamı kalmıyor, bir 
hükmü kalmıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de bu tür olaylar olmuştur. Dokunulmazlığı kaldırılması is
tenen üyelerin dokunulmazlıkları kaldırılmış, yargıya gitmiş, birçoğu beraat etmiştir veyahut mahkûm 
olmuştur. Biz bu hakkı kendilerinden esirgemeyelim. Özellikle Parlamentonun saygınlığı açısından, 
mutlaka, belli şeylerin arkasın?, saklanarak, dokunulmazlığı ertelemek gibi bir lüksümüz yoktur. 

Şimdi, düşünün, bu arkadaşlarımız, ilanihaye milletvekili seçilse yargılanamayacak, onlarla 
birlikte yargılanan kişiler mahkûm olsa bile, bir şey söyleniyor "bizim suçumuz farklıdır, onunki 
farklıdır" deniliyor. Geçtiğimiz dönemlerde olmuştur; Refah Partisinin kapatılmasında, hepinizin 
bildiği gibi, gerekli soruşturmalar yapılmış, milletvekili olmayan kişiler yargılanmış, mahkûm ol
muşlardır. Daha sonra, milletvekili seçilen arkadaşlarımızın dosyaları, Yargıtay incelemesi sırasın
da, dokunulmazlıkları olduğu gerekçesiyle incelemedışı tutulmuştur yahut o dönemde milletvekili 
olan arkadaşlarla ilgili soruşturma açılamamıştır; yani, bunları, kamuoyunda "bizimle ilgili dosyalar 
var, bizimle beraber yargılanan kişiler beraat etti, biz de beraat ederiz" şeklinde bir konuşmayla ken
dimizi savunmamızın doğru olmadığına inanıyorum. 

Bu nedenlerle, gelin, burada, bu arkadaşlarla ilgili vermiş olduğumuz önergenin lehinde oy 
kullanalım ve bu arkadaşlara, gerektiğinde, yargı yolunu açabilelim. Bu, hem Parlamento için hem 
o arkadaşlar için yararlı bir işlem olacaktır. Bunlara yargılanma imkânını verelim, yargıdan beraat 
ederlerse, aklanırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Atalay. 
Efendim, önergeyle ilgili konuşma isteği?.. Yok. 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilen ve İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre 

işlem gören önergeyi oylarınıza sunacağım: 
Kabul edenler... 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Savunmayacak mısınız?!. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar olmasın!.. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
I.- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda boş 

bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Lskişehir Milletvekili Mehmet 
Vedat Yücesan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
/.- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak el 

sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyelik
lerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım. 
Geleneksel Türk Kİ Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak Kİ Sanatlarının 

Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/128) 

Adı Soyadı Seçim Çevresi 
AK Parti (8) 

Mehmet Yüksektepe Denizli 
Mehmet Mehdi Kker Diyarbakır 
Fahri Keskin Kskişehir 
Recep Özel İsparta 
Gürsoy Krol İstanbul 
Veli Kaya Kilis 
Mehmet Kılıç Konya 
Mahmut Kaplan Şanlıurfa 

Cumhuriyet Halk Partisi (4) 
Mehmet Vedat Yücesan Kskişehir 
Mevlüt Coşkuner İsparta 
Mehmet Parlakyiğil Kahramanmaraş 
Nadir Saraç Zonguldak 
BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri böylece 

seçilmiş ve seçim tamamlanmıştır. 
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Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 9 Mart 2005 Çarşamba günü; yani, bugün saat 
17.00'de, Ana Bina Zemin Kat PTT Karşısı Meclis Araştırması Komisyonları Toplantı Salonunda 
toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Meclis araştırması komisyonu toplantı gün ve saati, kulislerde bulunan plazma ekranda ayrıca 
ilan edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, Uluslararası 
Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının açıkoylamasına başlıyoruz. 

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

/.- Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 739) (x) 

BAŞKAN- Daha önce yaptığımız oylamada, açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapıl
ması kabul edilmişti. 

Şimdi, oylama için 5 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 257 
Kabul : 257 (xx) 
Böylece, yasa tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Kanun 

Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz. 
2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu ihale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köş
dere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden, teklifin 
görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sıraya alınan, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) (xxx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(x) 739 S. Sayılı Basmayazı 3.3.2005 tarihli 66 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
(xx) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xxx) 827 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporu 827 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın 

Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Hamzaçebi, süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 827 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı, genel gerekçesine bakıldığında, bütçe kanunlarına, 
Anayasanın 161 inci maddesi hükmüne aykırı olarak konulan hükümlerin kendi ilgili yasasına 
taşınması gerektiği düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Anayasanın 161 inci maddesine göre, 
hepinizin bildiği gibi, bütçe yasalarına, bütçeyle ilgili olmayan hükümlerin konulmaması gerekir; 
ancak, eski yıllardan beri, hükümetler, bütçe yasasının yasalaşma sürecindeki özel konumu, Cum
hurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere iade edilememesi gibi nedenleriyle, ihtiyaç duyduk
ları çeşitli kanun hükümlerini veya kanun değişikliklerini bütçe yasalarına koyarlar. Bunlar, 
Anayasa Mahkemesine götürüldüğünde, iptal davası konusu olduğunda, Anayasa Mahkemesi de 
bunları bugüne kadar iptal etmiştir. 

Nitekim, en son, 2003 Yılı Bütçe Yasasına ilişkin olarak, onun bazı hükümleri nedeniyle Cum
huriyet Halk Partisinin açmış olduğu dava Anayasa Mahkemesinde sonuçlanmış ve 2004 yılında 
verilen bir kararla, bu hükümler Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 

Şimdi, hükümet, bu gerekçeden hareketle, Anayasaya şeklî aykırılığı giderip, bunları ilgili 
yasalarına taşımak amacıyla bu tasarıyı hazırlamış gözüküyor. Ana amaç bu; ama, tasarıya bak
tığımızda, gerçekte bu ana amacın biraz gölgede kaldığını, bunun dışında çok önemli yasa değişik
liklerinin bu tasarının kapsamında olduğunu görüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna toplam 38 madde olarak gelen 
tasarı, komisyondan 48 madde olarak çıkmıştır; ancak, komisyonda görüşülme sürecinde toplam 66 
önergeyle, çeşitli yasa değişikliklerinin yapılması kabul edilmiştir. Bu, kanun tekniği açısından çok 
önemli bir durumdur, bunu dikkatinize sunmayı görev biliyorum. Tasarı bu şekliyle, kabul edilen 
bu kadar sayıda önerge nedeniyle bir bütünlük taşımaktan uzaklaşmıştır. Artık, bunun içerisinde her 
şey var olmuştur. 

Nitekim, kamuoyunda bunun ismine "torba yasa" denmiştir; yani, içinde ne ararsanız var. 
Tekelin usulsüz bir ihalesinin bu tasarıyla düzeltilmesinden, yeşilkart sahibi vatandaşlarımızın 
tedavi hizmetleri nedeniyle, tedavileri nedeniyle almış oldukları ilaçlardan kesinti yapılmasına 
kadar; kablolu TV hizmetlerinin ayrı bir şirket olarak örgütlenmesinden, bütçedeki yatırım 
tavanının aşılmasına kadar çok çeşitli hüküm bu tasarıda yer almıştır. 

Yasalaşma süreci açısından, yasa yapma tekniği açısından bunun son derece sakıncalı ol
duğunu belirtmek isterim. Çok önemli konular, komisyonlarda, bazı bürokratların getirmiş olduk
ları önergelerle kabul edilmiştir, düzenlenmiştir. Bunlar Bakanlar Kurulundan geçerek gelmemiştir. 
Bu çok önemli konularda, biz, Bakanlar Kurulunun iradesini bu düzenlemelerin arkasında görmeyi 
isterdik. Bu, işin bir yanı. 

Tasarının bunlar dışında yapmış olduğu çok önemli birtakım düzenlemeler vardır. Bunları, 
biraz önce saydığım bu konudan çok daha önemli buluyorum. Hepinizin bildiği gibi, Türkiye, 2001 
yılı krizi yaşadı. 2001 yılı krizinin temelinde, malî kesimin krizi ve özelde de bir bankacılık 
kesiminin yaşadığı kriz vardı ve bu krizin sonuçlarını, etkilerini, hâlâ, toplum olarak, ekonomi 
olarak yaşıyoruz, bunu hissediyoruz. Böyle bir dönemden geçen Türkiye, çeşitli konularda, sis-
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temini, daha saydam, daha hesap verebilir bir hale getirmek amacıyla birtakım yasal düzenlemeler 
yapmıştır. Örneğin, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun 2002 yılında çıkmıştır, 57 nci hükümet döneminde çıkmıştır. Amaç nedir; artık, kamunun 
borçlanmasını daha saydam kılmak, daha görünebilir, daha hesap verebilir kılmak, yapılan her tür
lü işlemi Parlamentonun, Meclisin bilgisine sunmak ve bu işlem ve eylemlerin arkasında Meclisin 
iradesini sağlamak. Böylesi önemli bir düzenlemedir 4749 sayılı Yasa; ama, hükümetin yapmış ol
duğu, bu tasarıyla getirmiş olduğu birtakım düzenlemelere baktığımızda, 4749 sayılı Yasanın kabul 
etmiş olduğu bazı temel doğruların rafa kaldırılmakta olduğunu görüyoruz. Bu, son derece önemli 
bir durumdur. Hükümet, bankacılık krizi ve yüksek kamu açıklarından dolayı hızla artan borç 
stokuyla kendini gösteren ve başta işsizlik ve yüksek reel faizler olmak üzere, toplum olarak 
maliyetini çektiğimiz uygulamalardan hiç ders almamış gözükmektedir. 

Eskinin kötü alışkanlıklarına âdeta geri dönülmektedir. 
Bakın, ne yapılmaktadır; 4749 sayılı Yasada öngörülen değişikliklerle ne yapılmaktadır? Bu 

konuda iki düzenlemeyi ben bilginize sunmak istiyorum. Birincisi, 4749 sayılı Kamu Finansmanı 
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesinde yapılan bir düzenlemey
le, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun hazineye olan borçlarının silinmesi halinde, bu silme işlemi 
bütçede gösterilmeyecektir. 

4749 sayılı Yasa neyi düzenlemektedir; Hazinenin ihraç etmiş olduğu devlet içborçlanma 
senetleriyle doğan alacaklarından herhangi bir şekilde vazgeçilmesi, ilgili mevzuatına göre bunların 
silinmesi halinde, bunun karşılığının bütçede olması şarttır; bütçede gösterilmesi gerekir. Bunun 
nedeni, hükümetlerin almış olduğu politik kararların maliyetini toplumun bilmesidir, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bilmesidir, kesinhesap kanunu tasarılarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülmesi sırasında bunun Meclis denetimine sunulmasıdır; ama, yapılan düzenlemeyle, 
bu işlem, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminin dışına çıkarılmaktadır. 

Nedir şu anda Hazine Müsteşarlığı -Hazine- ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkisi? 
Baktığımızda, şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza: Şu anda Hazinenin TMSF'ye vermiş olduğu devlet 
içborçlanma senetlerinin tutarı faiz dahil 62,4 katrilyon liradır; Yeni Türk Lirası cinsinden 62,4 mil
yar Yeni Türk Lirasıdır. Bunun, 18,5 milyar Yeni Türk Liralık kısmının vadesi geçmiştir, 25,5 Yeni 
Türk Liralık kısmının vadesi henüz gelmemiştir; toplam 44 trilyon liralık kısmını, TMSF, şu an 
Hazineye ödemekle karşı karşıyadır. 

44 milyar Yeni Türk Lirasıyla durum bitmiyor. Biraz önce belirttim, Hazinenin TMSF'ye ver
diği senetlerin toplamı 62,4 milyar Yeni Türk Lirası; yani, 62,4 katrilyon Türk Lirası. Bunun 18,4 
milyar Yeni Türk Liralık kısmının henüz vadesi gelmedi. Hepsini topladığımızda rakam 62,4 mil
yar Yeni Türk Lirasıdır; Hazinenin, TMSF'den, gelecekte doğacak olanlar da dahil olmak üzere olan 
alacağı. 

Hükümet, bu tasarıyla, bu alacağı silmenin altyapısını oluşturmaktadır; ben bu alacağı sildiğim 
zaman, bunu bütçede göstermeyeceğim. Peki, hükümetin temel gerekçesi neydi; bu krizin temelin
de bankacılık krizi vardı ve onun da teşhisi, bu bankaların hortumlanması olarak yapılmıştı. Ben, 
aynı ifadeyle devam ediyorum. Eğer, hakikaten bu bankalar hortumlandıysa -ki, bu niyetin ol
duğunu biz de kabul ediyoruz- o zaman, yapılması gereken, bu kaynakları, bankalardan çekilen bu 
kaynaklan geri almaktır; ama, hükümet, ondan önce, bu rakamı bütçede göstermemenin hazırlığına 
girmiştir. 

Amaç, eğer, TMSF'nin bilançosunu düzeltmekse, bu, daha saydam bir şekilde de yapılabilirdi. 
Bu şekilde yapılacak bir işlemin bütçede nasıl gösterileceğinin, bunun Parlamentonun bilgisine ve 
denetimine nasıl sunulacağının düzenlemesi de burada yapılmalıydı; bunu, maalesef, göremiyoruz. 
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Hükümetin, bu tasanda, bütçe ilkelerine, bütçede saydamlığa vurmuş olduğu ikinci darbe de 
şudur değerli arkadaşlar: Tasarının geçici 5 inci maddesine göre, bazı barajların inşaatında dışproje 
kredisiyle sağlanacak olan kaynaklar bütçede gösterilmeyecektir. 4749 sayılı Yasa 2002 yılında şu 
hükmü getirmişti: "Her türlü krediyle finanse edilen projelerin kaynağı, avansın - kredinin- kul
lanımı öncesinde bütçeleştirilir, mutlaka bütçeye girer, ondan sonra bunun harcaması yapılır. 
Nitekim, 2003 yılı bütçelerinden itibaren; yani, 2003, 2004 ve 2005 yılı bütçelerinde, bütün dışprojc 
kredileriyle karşılanan projelerin, dışprojeden kaynaklanan kısmı bütçede gösterilmektedir. 

Tabiî ki, Meclis bu denetimi yapacaktır, bu izni, yürütme organına, hükümete verecektir, 
sonuçlarını da izleyecektir; ama, hükümet, iki barajın inşaatında, bu kuralın istisnasını getirmek
tedir. Meclis, hükümete, 10,1 katrilyon liralık bir yatırım bütçesi izni vermiştir. Tabiî, yatırım 
tavanının artırılması, bizim hoşumuza gider. Bu, 10,1 katrilyon liralık tavanı artıracak her türlü 
tasarıyı, burada, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklemeye hazırız; ama, bunları bütçede 
gösterelim. Bütçenin dışına aldığınız zaman, bütçedışı bir işlem yapıyorsunuz; bir şeyi Meclisin bil
gisinden, iradesinden, denetiminden kaçırıyorsunuz demektir. 

Ayrıca, ben soruyorum; neden iki tane barajla sınırlı? Eğer, gerçekten, yatırımları artırmak is
tiyorsak, belki böyle bir gerekçe söylenecektir, neden iki barajla sınırlı? Yatırım programımızda, 
bizim, hiç ödenek ayrılmamış olan veya yeteri kadar ödenek ayrılmamış olan dünya kadar projemiz 
var. Trabzon'un Atasu Galyan Barajı inşaatı yıllardır bekliyor, Karadeniz Sahil Yolu Projesi bek
liyor. Bunun gibi daha birçok proje sayabiliriz. Neden bu projeler için dışproje kredisi yolu açıl
mıyor? Eğer, bu doğru bir şeyse, onlar için de açalım, onlar için de, bütçede göstermeden, bu 
yatırım tavanını artırma imkânını getirelim. 

Değerli arkadaşlar, biz, bunları, bütçe disiplininden vazgeçme olarak anlıyoruz. Zaten, 
hükümetin çok çeşitli tasarılarla bütçe disiplinini esnetme, bütçe disiplininden uzaklaşma arzularını 
görüyoruz. İçinde bulunduğumuz kırılgan ekonomik ortamda, bu hareketlerin, bu tip düzen
lemelerin ekonomide çok olumsuz yansımalarının olacağını belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bununla bitmiyor, tasarının bütçe disiplininden uzaklaş
masının başka örneklerini de görüyoruz. Tasarı, bazı maddeleriyle bazı tahkim düzenlemeleri getir
mektedir. Tahkim, kamu kurumlarının birbirleriyle olan borç ve alacak ilişkilerinde borç ve alacak
ların birbirlerine mahsup edilmesi suretiyle, ortadan kaldırılması amacını güder. İlk bakışta kulağa 
hoş gelen, masum gelen bir düzenleme olarak gözükmektedir. Ancak, bu da eskinin kötü alışkan
lıklarından biridir. Borcunu ödemeyen kurumları bir ödüllendirme anlamına gelebilir. 

İkincisi, bu işlemde "mini tahkim" olarakisimlendirebileceğimiz bu tasarıda yer alan düzen
lemelerde, bundan sonrası için, o kamu kurumlarının malî durumlarını iyileştiren herhangi bir adımı 
da görmüyoruz. Yani, bir tahkim yapıp, yeni bir sayfa açtım, bundan sonra bu kurumların malî 
durumlarını, malî tablolarını, malî yapılarını şöyle iyileştirdim diyebilecek bir düzenlemeyi burada 
görmüyoruz. Yani, sıfırlıyor tasarı, bundan sonra aynı kötü uygulamalar, yeni tahkim beklentilerini, 
yeni borç silme operasyonu beklentilerini artıracaktır. Ben, kabaca bir hesap yapmaya çalıştım. 
Tasarının öngörmüş olduğu üç dört kamu kurumundaki tahkimin toplam tutarı 4,3 milyar Yeni Türk 
Lirası, 4,3 katrilyon lira. Tasarı, bu rakamdaki bir borcu silme operasyonunu gerçekleştirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıyla düzenlenen ve bir kısmını biraz önce belirttiğim 
hususlar, içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte son derece önemlidir. Son derece kırılgan bir 
ekonomik ortamdayız. Büyüme oranı, enflasyon artış oranındaki azalma, nominal faizlerdeki düş
me gibi bazı ekonomik göstergelerin iyi olması nedeniyle, her şeyin iyi gittiği gibi bir izlenime 
kapılıyoruz. Bu doğru değil; bu, oldukça iyimser bir yaklaşım. Bu yaklaşımın çok ihtiyatla, çok dik
katle karşılanması gerekir. Bunların yanında birçok olumsuz gösterge var. Bunlarda, olumsuz gös
tergelerde iyiye doğru bir gidişi, maalesef, göremiyoruz. Bunlardaki kötüye gidiş, biraz önce belirt
tiğim bazı olumlu göstergelerdeki olumlu yanı da alıp götürebilecek niteliktedir. 
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Hepinizin bildiği gibi, borç stoklarında -rakamlarla vaktinizi almak istemiyorum- hiçbir azal
ma yok. Borç stokunun gayri safî millî hâsılaya oranına baktığımızda, orada meydana gelen, orada 
gözüken düşüşün de gerçekte kur etkisinden kaynaklandığını görürüz. Kurdaki bir yüzde 15'lik 
düzelmenin, bir yüzde 15'lik sıçramanın bütün dengeleri altüst edeceğini unutmayalım. 

İçborç stokuna baktığımızda, içborç stoku nispeten kur etkisinin biraz daha az olduğu bir stok 
kalemidir; içinde döviz cinsinden borçlar olsa dahi. Oradaki azalmanın sadece 2002'den 2004'e gay
ri safî millî hâsılanın yüzde 1 'i oranında olduğunu sizlere söylemek istiyorum. 

Kur aşırı değerli, değerli arkadaşlar. Ocak ayındaki cari açık rakamını hepiniz biliyorsunuz. Bir 
önceki yılın ocak ayına göre yüzde 73 oranında artmıştır cari açık ve 1,6 milyar dolar seviyesine 
çıkmıştır. Bir ocak ayında ilk kez bu kadar yüksek bir cari açık rakamı çıkmaktadır. Ödemeler den
gesi açısından son derece dikkat edilmesi gereken bir rakamdır, bir durumdur. Bunu sizin dik
katinize sunmak istiyorum. 

Cari açıkta yıl sonu hedefi 10,6 milyar dolardır ve ocak ayı gerçekleşmesine göre bunun yüz
de 16,4'ünü daha yılın ilk ayında, bir ayda gerçekleştirmiş durumdadır Türkiye. Bunun şubat-mayıs 
döneminde mevsimsel olarak artacağını dikkate alırsak, yılın ilk yarısı dolmadan cari açık hedefini 
hükümet revize etmek zorunda kalacaktır zannediyorum. Tabiî ki revize etmek gibi bir durumu biz 
arzu etmeyiz; Türkiye'nin ödemeler dengesinde bir problem yaşamasını arzu etmiyoruz; ancak, 
düşük kurun yarattığı bu sanal ortamın rahatlığına da hükümetin kapılmamasını diliyorum, bu 
konuda hükümeti uyarıyorum; ancak, hükümetin, bu tip tasarıları gündeme getirmek suretiyle, 
âdeta ekonomide her şeyin iyi gittiği, bütün dengelerin yerinde olduğu gibi bir varsayıma sahip ol
duğu anlaşılıyor; gerçekte durum öyle değil. Bu tip tasarılar, bütçe disiplininden uzaklaşan, tahkim 
yapan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hazineye olan borçlarının silinmesi halinde bütçede 
gösterilmemesini hedefleyen ve bunun gibi daha birçok düzenlemesiyle bütçe disiplininden, say
damlıktan, hesap vermekten uzak bu tip tasanlar, ekonomideki kırılganlığı daha çok artırıp 
ekonomideki olumsuz göstergelerin daha ileri düzeye gitmesine neden olabilecektir. Tasarının bel
ki birkısım maddelerinde bazı iyileştirici düzenlemeler var, o kadar çok madde içerisinde birkısım 
usule ilişkin bazı düzenlemeler var; ancak, tasarının bu yönüyle çok sakıncalı olduğunu 
düşünüyorum. 

Yine, sözlerimi bitirmeden bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tasarının bir maddesi, 
Türkiye Cumhuriyetinin yasama tarihinde örneği görülmemiş bir maddedir değerli arkadaşlar. 
Tasarının maddesi üzerinde söz alan arkadaşlarımız bu konuyu daha derinliğine açıklayacaklardır; 
ancak, şu kadarını söyleyeyim ki, Tekel Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir usulsüz ihalenin 
sonuçlarının, burada bu yasa tasarısıyla düzeltilmesine gayret edilmektedir. İlgili maddede 
görülecektir, Tekelin teknoloji kullanımında, makine değişimi işlemlerinde, ilgili mevzuata göre 
yeni makine kullanılması, yeni teknoloji kullanılması şarttır; ancak, tasarının ilgili maddesi, doğ
rudan Tekelin yapmış olduğu bir ihaleyi hedef alarak, eski makine alındığı söz konusu olan o 
ihalenin sonuçlarını düzeltmeye yöneliktir. Bunun, yasama tarihi açısından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yasama faaliyetleri açısından son derece yanlış, etik açıdan hoş olmayan bir durum ol
duğunu, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da bunun kabul edilmesinin, kabul edil
miş olup Genel Kurula gelmiş olmasının üzüntü verici bir durum olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sözlerimi burada bitiriyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Açıkalın; buyurun. 
Süreniz 20 dakika. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (istanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten de, bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildiği şekliyle ve genel gerek
çesinde açıklandığı üzere, bütçe kanunlarında yer alan hükümlerin ilgili bulundukları kanunlara 
taşınması amacıyla düzenlenmiş ve tasarlanmış bir kanundur. 

Bugüne kadar, bütçe kanunlarına, gerçekten, Anayasa hükmüne aykırı olarak, bütçe dışında bir
çok düzenlemeler, maddeler yerleştirilmiştir. Ancak, hükümet, hem bu tasarıyla hem de bundan önce 
Meclise sevk etmiş bulunduğu muhtelif tasarılarla, bütçe kanunlarında yer alan maddelerin, düzen
lemelerin, ilgili bulundukları kanunlara taşınması istikametinde ciddî gayretler içinde olmuştur. 

Bu kanunun, gene! gerekçede belirtilen amacı aşmış olması, gerçekten, hükümetin bir eksiği 
olarak değerlendirilmemesi icap eder. Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış bulunduğumuz çalış
malar neticesinde, bu tasarıya gerçekten önemli ilaveler getirilmiştir ve bu sebeple de, kanun 
tasarısının başlığı değiştirilmiştir; Devlet Memurları Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunu hakkındaki 
değişikleri içeren bir kanunken. Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiği şekliyle, artık bundan böy
le tasarının adı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısıdır. 

Gerçekten de, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tasarıyla alakalı olarak 57'yc yakın önerge 
görüşülmüş, değerlendirilmiş, bunlardan bir kısmı kabul edilmiş, bir kısmı üst komisyonda değer
lendirilmiş ve nihaî olarak önümüze getirilmiştir. Tasarı, 32 ana madde ve 6 geçici madde olarak 
sevk edilmişken, önümüze 38 ana ve 10 geçici madde olarak takdim edilmiştir. Ancak, ana mad
deler içerisinde, gerçekten, madde sayılarını önemli ölçüde değiştiren ve önemli kanunlarda 
değişiklik yapan maddeler bulunmaktadır. 

Baktığımızda, bu tasarının değiştirdiği kanunları saymak icap ederse, 1050 sayılı Muhascbei 
Umumiye Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 237 sayılı 
Taşıt Kanunu, 2108 sayılı muhtarların ödenek ve sosyal güvenliklerini düzenleyen Kanun, 2547 
sayılı YÖK Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 3095 sayılı kanunî faiz ve temerrüt faizini düzenleyen Kanun, 3465 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü dışındaki kuruluşlara otoyol yapımına müsaade eden Kanun, en 
önemlisi tabiî "47, 49" diye isimlendirdiğimiz 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, Genel Kadro Kanunu, 230 sayılı KİT Kanunu ve buna ben
zer birtakım önemli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır. 

Genel olarak baktığımızda, bu değişiklikler, birinci olarak özlük haklarıyla alakalı değişiklik
ler içermektedir. Bazı maaşlarda, sosyal haklarda, harcırahta, emekli maaşlarında ve ölenlere taz
minat ödemesine dair birtakım sosyal iyileştirmeler içermektedir. 

İkinci olarak, kanun, özelleştirmeyi kolaylaştırıcı veya özelleştirmenin önündeki engelleri kal
dırıcı düzenlemeler içermektedir. Telekomla alakalı yapılmış bulunan düzenleme bunlardan bir 
tanesidir. 

ÖTV ertelemesi veya ÖTV'deki mükellef ve vergiyi doğuran olayı tarifeden madde buna ör
nek olarak gösterilebilir. 

Aynı şekilde, Karayollarının otoyol yapımında yap-işlet-devret modeline getirilen açılım buna 
örnek olarak gösterilebilir. 

Birtakım vergilerde düzenleme yapılmaktadır. Dediğim gibi, Katma Değer Vergisiyle alakalı 
düzenleme vardır, Özel Tüketim Vergisiyle alakalı olarak yapılmış bulunan düzenleme vardır. 
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Yükseköğretim Kurumu Kanunun iki maddesiyle alakalı olarak yeni bir düzenleme getirilmiş 
bulunmaktadır ve önemli ölçüde de, geçici maddelerinden, birtakım kamu iktisadî teşebbüslerinin 
borçlanma yapıları veya gayrimenkullerinin satışları ve buna ilişkin elde edilen gelirlerin harcan
masına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Baktığımızda, bu kamu iktisadî teşebbüsleri olarak, 
önemli ölçüde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıyla alakalı düzenleme bulunmaktadır, 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin, dışfinansman temini 
amacıyla sağlanmış bulunan kaynakların kullandırılmış olan kısımdan ödenmeyen kısımların görev 
zararlarına veya ödenmiş sermayelerine mahsup edilmesi suretiyle kapatılmasına ilişkin düzen
lemeler bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, özelleştirme kapsamındaki Tekelin gayrimenkul satışlarıyla alakalı düzenleme 
bulunmaktadır. 

Keza, TEDAŞ'ın birtakım alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla alakalı düzenleme bulun
maktadır. 

Maddelere baktığımızda, önemli olarak, özelleştirme kapsamında bulunan Türk Telekomun 
özelleştirilmesiyle alakalı olarak, Rekabet Kurumu tarafından verilmiş bulunan görüşe uyularak, bu 
kurumun özelleştirilmesinden sonra özel tekeller yaratmamak amacıyla, bu kurum bünyesinde 
bulunan kablolu TV altyapı üzerindeki teknik olarak verilebilecek her türlü hizmet ve televizyon 
yayıncılığı dahil uydu platform işletmecilikleri, yine bu kurumun iştiraki bulunan Türksat AŞ'ye 
devredilmektedir. Dolayısıyla, buna ilişkin hizmetler, Telekom özelleştirildikten sonra da Türksat 
AŞ tarafından yerine getirilebilecektir ve sonuç olarak, bu sektörde, özelleştirmeden sonra, en azın
dan iki tane, birbirine rakip, aynı konuda faaliyette bulunan kurum ortaya çıkmış olacaktır. 

Hükümet tasarısındaki şekliyle, bilindiği üzere Emekli Sandığı Kanununa ilişkin düzenlemeler 
bulunmaktaydı. Burada, önemli ölçüde, iştirakçilerin yaş haddi sebebiyle hizmetlerinin sona er
mesini düzenleyen madde bulunmaktadır. Bilindiği üzere genel prensip 65 yaştır; ancak, gerek ve 
zorunluluk bulduğu hallerde, kurumlar, 43 üncü maddedeki istisnalar dışında, 61 yaşında da bu 
maddeyi uygulayabileceklerdir. 

Diğer bir konu, Emekli Sandığı Kanunuyla alakalı olarak, muhtacın tarifi yapılmıştır burada. 
İş Kanunundaki 16 yaşa ilişkin asgari ücret esas alınmak suretiyle tarif yapılmış bulunmaktadır. 

Yine önemli bir olay; özelleştirilen kurumlardan emekli olanların işlemlerinin gerçekleştiril
mesinde sevk onayı arandığı için ciddî bir mağduriyet söz konusuydu. Bu kaldırılmak suretiyle, 
bundan böyle, özelleştirilen kurumlardaki çalışanların emekliliklerinde bürokrasi azaltılmış bulun
maktadır. 

6245 sayılı Kanuna göre harcırah alan memur ve çalışanların harcırahlarında ciddî bir iyileşme 
getirilmiş bulunmaktadır. Bundan böyle, bu kanuna göre harcırah alanlar, gündelikleri tutarındaki 
ibate bedellerini belgelemek suretiyle kurumlarından tahsil edebileceklerdir. Bu, 6245 sayılı 
Kanuna tabi olarak çalışanlar bakımından ciddî bir iyileşmedir. 

Dönersermayeyle alakalı olarak, özellikle Sağlık Bakanlığının dönersermaye işletmesi çalış
masındaki tıkanıklıklar kaldırılmak istenmiştir. Birinci olarak, dönersermaye işletmesinin tavanı 3 
milyar Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir. Dönersermaye kapsamına, birinci derecede sağlık hiz
metleri de dahil edilmiş bulunmaktadır ve buna ilişkin olarak gelir kaynakları artırılmıştır. Döner
sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirlerin harcanmasında da bu kuruma, yani Sağlık Bakan
lığına, özellikle teknolojik cihazların alımında bir elastikiyet ve imkân getirilmiştir. Bir yıldan faz
la kullanılan bu ve buna benzer hizmetlerin, hizmet satın alınması suretiyle temini öngörülmüş 
bulunmaktadır. 
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Bu tasarıda yapılmış bulunan en önemli değişikliklerden bir tanesi, Taşıt Kanununda getirilmiş 
bulunan düzenlemedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, Taşıt Kanununda hiz
met kiralaması istisnaî ve ihtiyarî bir düzenleme iken, bundan böyle, taşıt alımında, taşıt edinmede 
hizmet alımı esas kabul edilmiştir. Yani, bundan böyle Taşıt Kanununa tabi kurumlar, taşıt satın al
mak yerine hizmeti satın alacaklardır. Ancak, ekonomik olma veya kurumun özelliğine ilişkin, mad
dede sayılı istisnalar mahfuzdur. Böylece, hizmet satın alma suretiyle, hem kurumların bakım, tamir 
gibi hususlarda karşılaştıkları ciddî engeller ortadan kaldırılmış olmaktadır hem de daha az bir büt
çe yüküyle çok daha fazla taşıt edinme imkânı temin edilmiş bulunmaktadır. 

Sosyal olarak yapılmış bulunan, sosyal yönü ağır basan düzenlemeler vardır. İşte, muhtarların 
gelirleriyle alakalı olarak ve muhtarlık bölgesindeki nüfus ve diğer kriterler dikkate alınmak 
suretiyle farklılaştırma getirilmiş ve bunların ödeneklerinde artırım öngörülmüştür. 

Aynı şekilde, millî mücadelede kaybedilen şehitlerimizin ve madalya sahiplerinin yararlandık
ları hizmetlere, anne, baba ve çocukları da dahil edilmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurumuyla alakalı olarak yapılmış bulunan düzenlemelerden bir tanesi, bu 
kurum tarafından komisyona getirilmiş bulunan öneridir. Bunlardan bir tanesi, araştırma görevlileri, 
bilindiği üzere, üç yıldan daha fazla yeniden atanamıyorlardı. Burada, araştırma görevlilerine veril
miş bulunan projelerin üç yıldan daha fazlaya sirayet etmesi halinde projenin yarım kalması veya 
gerçekleştirilmemesi durumu söz konusu olduğu için, en azından proje bitinceye kadar araştırma 
görevlilerinin yeniden atanabilmesine bu tasarıyla imkân getirilmiştir. 

YÖK'le alakalı olarak yapılmış bulunan diğer bir düzenlemede, YÖK Kanununa tabi kurum
lara lisans ve lisansüstü düzeyde ortak uluslararası program yapabilme imkânı getirilmiş bulunmak
tadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2918 sayılı Kanun kapsamında trafikten menedilen, 
önemli ölçüde, gümrüklerde bekleyen taşıtların bir an evvel tasfiyesine ilişkin olarak tasarıda 
düzenleme bulunmaktadır. Bunlar altı ay süreyle bekletilecektir. Bu süre içerisinde müracaat edil
memesi halinde, bunların tasfiyesi kurumunca ifa edilecektir. 

Biraz önce, Katma Değer Vergisi Kanununda 3065 sayılı Kanuna ilişkin olarak düzenleme ve 
değişiklik yapıldığını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi, Türksat Anonim Şirketinin, yine, daha ön
ce belirttiğim birtakım hizmetlerinin, Türk Telekomun sahip bulunduğu gayrimenkullerin ve hak
ların Türksat AŞ'ye devrinde Katma Değer Vergisinin uygulanmamasını düzenlemektedir. 

Aynı şekilde, Emekli Sandığı Kurumu tarafından, gayrimenkul ve iştirakleriyle alakalı olarak 
Katma Değer Vergisi İstisnası düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ekonomik hayata ilişkin önemli düzenlemelerden bir tanesi, kanunî faiz ve temerrüt faizine 
ilişkin olarak yapılmış bulunan düzenlemedir. Bilindiği üzere, bugüne kadar uygulandığı şekliyle 
kanunî faiz ve temerrüt faizi, Merkez Bankası reeskont uygulamasına endeksliydi. Bundan böyle bu 
endeksten artık vazgeçilmekte. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre ödenmesi gereken 
kanunî faiz ve temerrüt faizinin oranı yüzde 12 olarak belirlenmiştir. Elbette, bu rakam donuk bir 
rakam değildir; Bakanlar Kumluna, bu rakamı yüzde 10'a kadar; yani, 1,2'ye kadar indirme ve ay
nı şekilde artırma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Bunun, iktisadî hayata getirilmiş bulunan önemli 
bir değişiklik olarak değerlendirilmesi icap eder diye düşünüyorum. 

Özlük haklarıyla alakalı olarak, iki kurumun çalışanlarıyla alakalı düzenleme yapılmıştır. Bun
lardan bir tanesi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeldir, diğeri 
de Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde çalışan personeldir. Bunlara getirilen iyileştir
meler, tamamen bu kurumların bünyesinde çalışan belli kadrodaki personelin maaşlarının bir kıs
mının veya önemli kısmının Eurocontrol denilen uluslararası kuruluş tarafından karşılanıyor ol
masıdır. 
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Otoyol Kanununda yapılmış bulunan düzenlemeyle, bundan böyle, özel sektör tarafından, 
otoyolların yapım, bakım ve işletme haklarının, otoyolların işletme haklarının devrine imkân tanın
mış bulunmaktadır. 

4745 sayılı kanunî faiz ve borç yönetiminin düzenlenmesine dair kanunda yapılan düzenlemey
le, bilindiği üzere, devlet iç borçlanma senetlerinin geri alımı ve değiştirmelerinde uygulanan yön
temi, yani iç borçlanma senetlerinin değiştirilmesinde uygulanan yöntemi, dış borçlanmada da kul
lanma imkânı ve inisiyatifi verilmektedir Hazineye. Dolayısıyla, bundan böyle, Hazine, dış borçlan
madaki tahvillerin de geri alımı ve değiştirilmesinde, bu kanuna dayanarak yetki kullanabilecektir. 

Vergi kanunlarına ilişkin olarak yapılmış bulunan değişikliklerden bir diğeri, Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ilişkin düzenlemedir. Burada, Özel Tüketim Vergisinin, vergiyi doğuran olay, 
özellikle özelleştirmeye tabi kurumlar bakımından vergiyi doğuran olay yeniden tarif edilmekte ve 
mükellef yeniden belirlenmektedir. Buradaki amaç da, tamamen özelleştirilen müessese ve 
kurumun satışına daha yüksek bir bedel veya müşteri bulabilme amacına yöneliktir. Teknik bir 
düzenlemedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizden Irak'a yapılan ihracattaki taşımalarda, şoför ve yanındaki, 
beraberindeki kişilerin, zaman zaman, menfur hadiseler neticesinde kayıplarıyla karşı karşıya 
bulunmaktayız. Bunun, hem insanî bir olay hem de ülkemizin ihracat ve ticaretine yönelik bir 
hadise olduğu düşüncesiyle, tasarıya, bu şekilde kaybedilmiş vatandaşlarımızın yakınlarına ve 
mirasçılarına, 40 000 Yeni Türk Lirasına kadar ödeme yapabilme konusunda Ulaştırma Bakanlığına 
yetki ve inisiyatif verilmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, Ulaştırma Bakanlığına verilmiş bulunan önemli yetkilerden bir tanesi de, ülkemiz
de seyrüseferde bulunan ve 22 yaş ve daha üzerindeki taşıtların, özellikle otobüs ve kamyonların bu 
Bakanlık tarafından aynlacak ödenek ve bütçeler sayesinde satın alınması, bunlann, herhangi bir 
şekilde, satma veya diğer, başka bir kurumda veya ihraç suretiyle değerlendirilmesi suretiyle, ül
kemize, bu nevi, seyrüseferde kullanılacak araçların daha yeni olmalannı temin etmek amaçlanmıştır. 

Bu kanunda yapılmış bulunan önemli değişikliklerden bir tanesi, bilindiği üzere, Özel Güvenlik 
Teşkilatı Kanununu çıkarmış bulunmaktaydık; burada, sadece lise mezunu olan, bu tahsile sahip olan 
kişilerin silah taşıması öngörülmüş ve bir geçiş süreci belirlenmişti; ancak, bu geçiş süreci yeterli ol
mamıştır ve bu süre içerisinde bu tahsili temin etmeyen birçok kişi, bu güvenlik teşkilatlarında hiz
mete alınmıştır. Kanunun süresi dolmak üzeredir. Burada çalışan kişilerin mağdur edilmemesi 
amacıyla yeni bir düzenleme yapılmıştır; ancak, silah taşıyacak niteliklere sahip olacak kişiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel 

güvenlik teşkilatındaki silah taşıyacaklar bakımından lise tahsili muhafaza edilmiş; ancak, bu özel 
kuruluşlarda, silah taşımayacak pozisyonlarda, bu tahsilin altındaki kişilerin de görevlen
dirilebileceğine imkân temin edilmiştir. 

Son olarak, yeşilkart sahiplerinin ayakta tedavilerinde ilaç bedellerinin Hazine tarafından kar
şılanmasına ilişkin düzenleme getirilmiş bulunmaktadır. Gayet, tabiî, bunlardan, ayrıca, katkı payı 
tahsil edilecektir. 

Sonuç olarak, bu tasarının milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Açıkalın. 
Sayın milletvekilleri, tümü üzerinde şahısları adına söz istekleri var. İlk söz isteği Şanlıurfa 

Milletvekili Sayın Yahya Akman'a ait. 
Buyurun Sayın Akman. 
Süreniz 10 dakika. 
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YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısının geneli üzerinde şahsım 
adına söz aldım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyundaki bilinen ismiyle torba kanun, hakikaten, torba gibi bir 
kanun. Ana getiriliş amacı, daha önceki yıllarda, özellikle Bütçe Kanununa giren, fakat, bütçeyi 
doğrudan ilgilendirmeyen bazı mevzularla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal karar
larıdır. Böyle bir iptale maruz kalmamak için, hükümetimiz, isabetli olarak, müstakil bir kanun 
halinde bazı düzenlemeleri Meclise getirmeyi uygun görmüş; bu arada da, bunun haricindeki bir-
kısım düzenlemeler de bu torbaya girme şansına sahip olmuş. 

Takdir edersiniz ki, torbanın içerisindeki bütün maddeleri tek tek ele alma, değerlendirme im
kânına sahip değiliz. Benden önce konuşma yapan Sayın Açıkalın, madde başlıklarını neredeyse 
okumaya çalıştı veya anlatmaya çalıştı. O da tamamının başlığını dahi burada anlatma imkânına sahip 
olmadı. Ben, özellikle, bu kanun çerçevesinde bugün yasalaşmasını ümit ettiğimiz, oylarınızla 
yasalaşacağını ümit ettiğimiz ve bir milletvekili olarak yasalaşma sürecinde gayret sarf ettiğim, katkı 
sağladığım bazı hususların da bu tasarı içerisinde olmuş olmasından dolayı hem memnuniyetimi ifade 
etmek istiyorum hem de bu konularla alakalı, Genel Kurulumuzu kısaca bilgilendirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, demokrasimizin uç beyleri olarak bildiğimiz, sayıları Tür
kiye genelinde yaklaşık 52 000 olan muhtarlarımız yıllardır yakınıp dururlar; ücretlerinin yetersiz
liğinden, belli bir sosyal güvenceye sahip olmamalarından vesaire. Bu şekildeki çok sayıda yakarış
lar Dilekçe Komisyonu olarak bize de geldi. Biz, bunu, aralık ayının 9'unda yapmış olduğumuz bir 
toplantıda ele aldık ve muhtarlarımızla alakalı, ücretlerinin özellikle iyileştirilmesi noktasında 
hükümetimizin bazı adımlar atmasıyla ilgili bir tavsiye karan aldık. Sevinerek ifade etmek is
tiyorum ki, bugün, bununla ilgili düzenleme, İçişleri Bakanlığımızdan ve Maliye Bakanlığımızdan 
süzülerek Genel Kurula kadar geldi. 

Muhtarlarımızla alakalı yapılan düzenleme özetle şunu getiriyor: İçişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığının teklifiyle, Bakanlar Kurulu kararıyla, bugün, muhtarlarımızın almış oldukları ödenek
lerin bir misline kadar artırılmasına imkân sağlıyor. Tabiî, burada bu imkânı getirirken muhtarlar 
arasında bir ayırıma gidiliyor; bu da, çok doğal bir şey. Çünkü, hepimizin bildiği gibi, özellikle 
büyük şehirlerde muhtarlık yapan arkadaşlarımız maddî sıkıntı içerisinde değiller -çoğunlukla ifade 
ediyorum- ama, hakikaten, kırsalda, köylerimizde yaklaşık 100 küsur milyon civarındaki ücretle, 
haftalık olarak veya resmî işleri gereği ilçeye gidiş-geliş parasını karşılayamayacak durumdaki bir 
ödeneğe sahip olan muhtar için de böyle bir düzenlemenin ne kadar ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Bu düzenlemede deniyor ki, muhtarların bulunduğu yerleşim birimlerinin idarî yapısı, nüfusu 
gibi kriterleri ayrı ayrı ve birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü, Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir 
gibi bir ifade konulmuş. Bu düzenlemenin isabetli olduğunu, hayırlı bir düzenleme olduğunu ifade 
ediyorum; çünkü, yaklaşık 52 000 civarındaki muhtarımızın, ne yazık ki, 26 142 tanesi herhangi 
bir sosyal güvenlik güvencesine de sahip değillerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, bu tasarı içerisinde, bu torba içerisinde bulunan 
düzenlemelerden bir tanesi de 23 üncü maddeyle getirilmiş olan düzenleme. 23 üncü maddede 
getirilmiş olan düzenleme iki hususla ilgilidir. Bunlardan birincisi, Ulaştınna Bakanlığı bünyesinde 
var olan bir dönersermayeden oluşturulacak bir fonla son zamanlarda, son aylarda Türkiye'nin sık
ça gündemini işgal eden, özellikle Irak'ta taşımacılık yapan şoförlerimizin katledilmesi ve neticesin
de de hiçbir hakka sahip olmamaları sonucu bunlara 40 000 YTL'ye kadar bir tazminatın bu fonca 
ödenmesini düzenlemektedir ki, bu konu, özellikle doğu ve güneydoğuda yaşayan çok sayıda mil
letvekilimizin yakın bilgisi dahilindedir. Ki, insanlarımız, hakikaten, kötüleşen ekonomik şartlarla 
beraber, bir parça ekmek için ne bulursa Irak'a götürmeyi göze alarak gidiyor ve çoğunlukla da müt-
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tefık ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri askerlerine yakıt götüren şoförlerimiz, ne yazık ki öl
dürülüp yakılıyorlar araçlarıyla beraber, hunharca katlediliyorlar, çoğu zaman bunların cenazelerini 
getirmek terör örgütlerine kalıyor. Amerikan yetkilileri veya Irak yetkilileri, bu cenazeleri getirmek 
için dahi bir gayret sarf etmiyorlar ve bu ölen şoförlerimizin büyük bir çoğunluğu da sadece şoför
lükle geçimini temin eden, herhangi bir sosyal güvencesi dahi olmayan kişiler. 

Son altı ay içerisinde bir milletvekili olarak yaptığım çalışmalar neticesi öğrendim ki, bu 
taşımacılığı yaptıran firmaların şoförlerimize ödediği herhangi bir ödeme yok. Yine, Amerikan 
Hükümetinin bu sorumluluğu kabul ederek şoförlerimize, ailelerine veya uğradıkları maddî zararlara 
karşılık olarak maddî anlamda bir tazminat ödeme durumu söz konusu değil. Sağ olsun, Dışişleri Bakan
lığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma neticesinde, bugün, böy
le bir düzenlemeyle, hiç olmazsa, çocukları yetim kalan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bu in
sanlarımıza 40 000 YTL civarındaki bir teselli tazminatının ödenmesi hükme bağlanmaktadır ki, bu da 
yine çok hayırlı bir düzenleme olmuştur. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, ticarî araç parklarımızın yenilenmesiyle ilgili olarak yine ay
nı fondan bir ödeme yapılması öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim, yine yasalaşma sürecinde ve birçok milletvekili 
arkadaşımızın da gayret sarf ettiği hususlardan bir tanesi, geçici 10 uncu maddede düzenlenen, 
tarımsal sulamayla ilgili çiftçilerimizin kullanmış olduğu elektrik borçlarının yeniden yapılandırıl
ması mevzuudur. Bu konu, uzun zamandır TEDAŞ'ın, Sayın Bakanlarımızın, milletvekillerimizin 
ve çiftçilerimizin gündemindeki bir konudur. Doğrusu, bugün yapılmış olan düzenlemeyle şöyle bir 
yenilik getiriliyor: Burada, şu ana kadarki anapara, artı, Ziraat Bankasının uygulamış olduğu faiz 
oranı veya tarımsal TEFE'den hangisi düşükse bunun hesap edilerek, yani, bunun anaparaya ek
lenerek ve 36 ay taksite bölünmek suretiyle ödenmesi gibi bir yapılandırma getiriliyor. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında da ifade ettim; değerli arkadaşlar, 
bu konu, hakikaten, kangren olmuş bir konu; yani, neredeyse, tahsili kabil olmayan borçlar 
niteliğine girmiş durumda. O açıdan, bizim, burada, belki anaparayı tahsil ederek, sadece anaparayı 
tahsil ederek, taksitlendirerek, bunu taksitlendirme tarihinden itibaren tarımsal TEFE'yle yeniden 
yapılandırmaya gittiğimiz takdirde tahsil imkânı olabilir. Aksi takdirde, korkarım ki, bu paranın tah
sil edilmemesi gibi bir sonuçla karşı karşıya kalırız. 

Bu çiftçilerden önemli bir kısmı, 10 000'in üzerindeki bir kısmı, benim seçim bölgem olan Şan
lıurfa'da yaşıyor ve birkaç defadır, şu ana kadar, krizlerle karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız krizler, 
bu elektriğin kullanımı neticesinde şebekelerin yetersiz kalması. Yine, paraların ödenememesi 
neticesinde TEDAŞ'ın bu insanları icraya verecek duruma gelmesi, elektriklerini kesme durumuy
la karşı karşıya kalması; ki, bu söz konusu olduğu zamanlar, ekinin sulama zamanında gündeme 
gelen konular oluyor, ki örneğin, bir pamuk için on, onbeş, yirmi gün sulama yapılmadığı zaman o 
seneki mahsulün kökten gitmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki. korkarım yine yazın 
mahsul zamanında böyle acı durumlarla karşı karşıya geliriz; bunu temenni etmiyorum. 

O açıdan -belki muhtemeldir, bugün sıra gelmeyebilir, yarın sıra gelebilir; çünkü, son maddesi 
tasarının- benim istirhamım, bu konunun yeniden düşünülerek, bu yapılan iyileştirmeden daha ileri bir 
adım atılması ve bu borcun hakikaten tahsil edilebilir bir noktaya gelmesi. Yapılan hiçbir şey değil mi; 
elbette ki, yapılan iyi bir şey; yani, bugün tam olarak oranını tespit edemiyoruz; ama. belli bir oranda 
gecikme faizi aşağıya çekiliyor; yani, hiçbir şey yapılmıyor değil; ama, bunun, mevcut durum dikkate 
alındığında, çiftçilerin durumu ve bizim günlük olarak yaşadığımız durumlar dikkate alındığında, tah
silinin zor olacağını düşünüyorum. Bu konu tekrar tezekkür edilirse faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akman. 
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İkinci şahsı adına söz isteği, Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'e ait. 
Buyurun Sayın Özyürek.(CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şahsım adına, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, görüşmekte olduğumuz tasarının adını bazı milletvekillerimiz "torba kanun" diye 
nitelendirdiler. Bu, torba değil, çuval, bir çuval kanunu, kırkambar bir kanun. Gerçekten, 
Anayasaya, hukuk tekniğine, her şeye aykırı bir kanun düzenlemesi değerli arkadaşlarım. Ne yazık 
ki, AKP Hükümeti bu yöntemi alışkanlık haline getirmiştir. Bir çuvalın içine, düşündüğü, düşün
mediği ne kadar düzenleme varsa dolduruyor ve bunların hepsini birden getiriyor Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önüne koyuyor; bunları değiştirelim... 

Şimdi, Sayın Bakana buradan sorsak, burada kaldırılan maddeler nelerdir? Örneğin, 31 inci 
maddede o kadar çok kanun maddesi değiştiriliyor ki, bunlar neyi ifade ediyor, hangi anlama 
geliyor; bunu açıklamak mümkün değil. Bunu, teknisyenler bile açıklayamaz; kaldı ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri nasıl değerlendirip, oy verecekler?! 

Değerli arkadaşlarım, kanun, bir konuyla ilgili olarak hazırlanır; orada, ya o konuyla ilgili bir 
kanun vardır, sadece onunla ilgili düzenleme yaparsınız veya belli bir konuyla ilgili yeni bir yasal 
düzenleme yaparsınız. Böylesine kırkambar bir kanun hazırladığınız zaman bunun neyi getirip neyi 
götürdüğünü değerlendirmemiz ve oy vermemiz çok zor oluyor. 

Şimdi, gerekçe, ne denildi; bütçe kanununa koyduğumuz bazı hükümler var; bunların, 
Anayasamıza göre bütçe kanununda olmaması gerekir; onun için onları ilgili kanunlarına gön
deriyoruz. Şimdi, bununla kalmıyorsunuz ki, pek çok değişiklik yapıyorsunuz. Plan ve Bütçe 
Komisyonuna tasarı geldi, yine, kırkambar bir tasarıydı. Plan ve Bütçe Komisyonundan altkomis-
yona gitti; orada, akla gelmedik yepyeni ilaveler yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bu yöntem, Meclis iradesini hiçe sayan bir yöntemdir. Özellikle AKP'li 
milletvekillerinden ve AKP'li grup başkanvekillerinden, hükümeti bu yönde uyarmalarını istiyoruz. 
Hangi kanunu değiştireceklerse onunla ilgili bir tasarı getirsinler. Emekli Sandığı Kanununu mu 
değiştirecekler, onunla ilgili bir tasarı getirsinler, o konu etrafında tartışalım; ama, Emekli Sandığın
dan, karayolu taşımacılığına kadar, Devlet Demiryolları Kanununa kadar yüzlerce kanunu bir anda 
değiştirirseniz; bu, hukukdışı bir uygulama olur. Bunu, öncelikle ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu torba kanunda, bu çuval kanunda önemli düzenlemeler var. Onlardan 
biri nedir; bütçe kanununda da yer almış olan bir madde; yani, emekli olduktan sonra kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışanların emekli maaşlarının kesilmesi veya emekli maaşını almakta ısrar 
ediyorlarsa oradan istifa etmesi. 

Şimdi, bunu, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesine götürdük; fakat, 
hükümet, işte, şeklî yönden onun Anayasaya aykırı olduğunu biliyordu, şekil eksikliğini gidermek 
üzere bu kanuna almış bulunuyor bu düzenlemeyi; ama, bu düzenleme, Anayasamızın kazanılmış 
hakların ihlal edilemeyeceği temel ilkesine kesinlikle aykırıdır değerli arkadaşlar. 

Şimdi düşününüz, bir yerden emekli olmuşsunuz, gitmişsiniz belediyede çalışıyorsunuz veya 
pilotsunuz, Silahlı Kuvvetlerden emekli oldunuz Türk Hava Yollarında çalışıyorsunuz ve 
düzeninizi, çalışmanızı, gelirinizi hem emekli maaşı alacağınıza hem de çalıştığınız yerden ücret 
alacağınıza göre düzenlemişsiniz. Şimdi bir kanun çıkıyor, deniliyor ki, hayır, emekli maaşını 
alamazsın, buradan istifa et. Şimdi bu nedir; bu bir hak ihlalidir değerli arkadaşlarım. 
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Onun dışında, bu konuda, ben, gene Genel Kurulda bir konuşma yaptığım için o kadar çok baş
vuru aldım ki, inanılmaz derecede, insanları yakından ilgilendiren bir düzenleme; ama, biz burada, 
böyle hiç kimseyi ilgilendirmeyen, şeklî bir düzenleme yapıyormuş gibi dinliyoruz, ellerimizi kal
dırıyoruz ve binlerce insanın hayatına, gelir düzeyine müdahale ediyoruz. Bu, hukuka uymaz. 
Hukuk, kazanılmış haklan korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu düzen
lemeyi de Anayasa Mahkemesine götürmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Sayın Akman da ifade etti; özellikle Irak'ta öldürülen çalışan insan
larımızın, şoförlerimizin çaresizliğini, sahipsizliğini Plan ve Bütçe Komisyonunda birkaç kez ben de dile 
getirmiştim ve her gelen bakana, bu konuda bir düzenleme düşünüp düşünmediklerini sormuştum. 
Burada, bir düzenleme öngörülüyor; deniliyor ki, öldürülenlerin mirasçılarına 40 milyar lira ödeme yapılır. 

Değerli arkadaşlarım, bugünün şartlarında, 40 milyar liranın hiçbir değeri yok. Mersin Millet
vekili olarak, orada, pek çok insanımız, şoförümüz, çalışanımız öldürülüyor; bunların ailelerini, 
yakınlarını ziyaret ettiğimizde, nasıl bir fakirliğin, yoksulluğun, çaresizliğin o eve, o aileye egemen 
olduğunu görüyoruz. Bunun çaresi olarak, sadece 40 milyar lira gibi yetersiz bir ödemeyle devletin 
devreden çıkması doğru bir yaklaşım değildir. Bunlara, ayrıca, mirasçılarına, bakıma muhtaç olan
lara, en az asgarî ücret düzeyinde bir ödeme yapılması lazım; kız çocuğuysa evleninceye kadar, er
kek çocuğuysa yasalarımızın öngördüğü belli bir yaşa gelinceye kadar. Eğer bu insanlara devlet sahip 
çıkacaksa, bu yönde mutlaka bir düzenleme yapılması lazım. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
böyle bir önergeyi Başkanlığa sunacağız; milletvekillerimizin buna sahip çıkmasını istiyoruz. 

Bir diğer önemli nokta -Sayın Akman da bahsetti- burada bir düzenleme var. Muhtarlarımıza 
yapılacak ücret ödemeleri konusunda, Bakanlar Kuruluna bir yetki veriliyor. Şimdi, peki, bu yetki 
veriliyor da, yetki nasıl kullanılacak acaba; ne yapılacak? Hepimiz biliyoruz ki, şu anda, muhtar
larımız, Bağ-Kur primlerini ödeyecek kadar bile ücret alamıyorlar ve Bağ-Kur primlerini ödemiyor
lar, pek çok muhtarımız emekli olma hakkını kaybediyor. 

Şimdi, burada, kanunda, Bakanlar Kuruluna yetki veren bir düzenlemenin hiçbir anlamı yok
tur. Bakanlar Kurulunun ne yapacağı, ne zaman, nasıl bir düzenleme yapacağı, düzenleme yapıp 
yapmayacağı belli değildir. O nedenle, buraya bir hüküm konulması, aslında hiçbir şey ifade etmez. 
Geliniz, burada bir düzenleme yapalım, tüm muhtarlarımız için, asgarî ücret düzeyinde bir aylık 
ödemeyi öngörelim. Köylerdeki, kırsal kesimdeki muhtarlar ile şehirlerdeki muhtarlar arasında 
ayırım yapacaksak, o ücretin yüzde 25 fazlası şeklinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen, toparlayın efendim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Kırsal kesimde görev yapan muhtarlara asgari ücretin 

üzerinde, yüzde 25 daha fazla bir ödeme yapalım. Eğer bunu yapabilirsek, adını koyabilirsek değer
li arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi muhtarlara sahip çıktı, onlara şu miktarda, şu tutar
da ödeme yapılacaktır diye bir düzenlemeyi buradan geçirirsek, o zaman, muhtarların gönlünü al
mış oluruz, onların güç durumuna çare bulmuş oluruz. 

"Bakanlar Kurulu, muhtarlar arasında farklı ücret belirlemeye yetkilidir" demek, hiçbir şey 
yapmamaktır. Ne yazık ki, bu tasarı, muhtarlarla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Eğer, bu konuda bir 
düzenleme yapacaksak, muhtarlarımızın mağduriyetini, çaresizliğini gidereceksek, biraz sonra 
vereceğimiz önerge doğrultusunda, muhtarlarımıza asgarî ücret düzeyinde bir ödemeyi burada 
kararlaştıralım. Muhtarlarımızı, kulağı Bakanlar Kurulunda, ilgili bakanların kapısında bekleyen in
sanlar olmaktan kurtaralım diyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özyürek. 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru-cevap işlemine geçeceğiz. 
Sayın Çetin, sorunuzu soracak mısınız efendim? 
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İZZET ÇETİN Kocaeli) - Soracağım; ama, Bakan yok. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (BURSA) - Bir sonraki maddede sorun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bilmiyorum Komisyon Başkanımız bilgi sahibi mi; yani, soruya 

cevap verir mi... Bakanımız... 
BAŞKAN - Efendim, takdir sizin. Ben, sizin bu yasal hakkınızı veriyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bir dahaki sefer, bir daha sorarsın. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, mikrofonunuz açık; buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Açık; ama, ben Maliye Bakanımıza yöneltecektim sorularımı, ona 

göre hazırlanmıştım; çünkü, Millî Savunma Bakanımızın bu konuya ilişkin cevap verebilmesi 
mümkün değil. Maliye Bakanımıza yöneltecektim soruları... 

BAŞKAN - Görüşmeler sırasında bu imkânı veririz efendim. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Peki, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kaptan, buyurun efendim. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Ben de Maliye Bakanına sormak istiyordum; ama -Sayın Bakan da, Millî Savunma Bakanı ol

duğu için- soracağım soruların millî savunmayla da yakından ilgisi olduğu kanısındayım. 
Birincisi, özelleştirme kapsamında, şimdiye kadar özelleştirmelerden elde edilen toplam paTa 

ne kadardır? 
Sorunun ikinci şıkkı: Özelleştirme için yapılan masraf ne kadardır? 
İkinci sorum: Batık bankalarda batan paraların toplamı ne kadardır? 
İkinci şıkkı: TMSF'nin tahsil ettiği para toplamı ne kadardır? 
Üçüncü şıkkı: Alınamayacak durumda olan, silinecek durumda olan veyahut da üzerine su 

içilecek durumda olan paraların toplamı ne kadardır? 
Son şıkkı: Antalya Kemer'deki bir oteli, 52,5 milyon dolar alacağına karşılık sayan TMSF'nin, 

bu oteli 25,3 milyon dolara aldığı, yarısından bile daha ucuza aldığı basına yansımıştır. Bu gibi satış
lardan TMSF'nin zararı ne kadardır? Bunu Sayın Bakana şunun için soruyorum: Tabiî, bu batan ban
kalardan para gelmeyince Sayın Bakan, millî savunmaya da para aktarılamayacaktır, o yönüyle sizin
le ilgisi olduğu kanısındayım. Ayrıca, bu sorularımın cevabını Maliye Bakanından da bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Neşşar. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aslında, Sayın Maliye Bakanının olup olmamasından ziyade, konunun gündeme gelmesi açısın

dan soruyu soruyorum, dolayısıyla Maliye Bakanımızın burada olmaması, soruyu sormama engel değil. 
Daha önce de belirtildi, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununda, Anayasa Mahkemesinin değerlen

dirmeleri uyarınca, yer almaması gereken hükümlerin arındırılması için böyle bir yasanın çıkarıl
dığı gerekçede yazıyor. Fakat, 5 inci maddede, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerindeki döner-
sermayelerin, aslında boyutunun büyütülmeyip, tamamen farklı, ayrı, özerk malî işletmeler ve kap
samının da, tümüyle bütün işlemleri yapacak şekilde genişletilmiş olması, bunun, sağlığın genel an
lamda hizmet sunumunun biçiminin değiştirilmesi anlamını taşıdığı için, bu yasanın, böyle, bir tor
ba yasa içerisinde değil, yeniden ayrı bir yasa içerisinde görüşülmesi gerekirdi. Bu konuda Sayın 
Bakanın görüşlerini alacaktım; bu vesileyle Meclisin bilgisine sunmuş, altını çizmiş oldum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Neşşar. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de, Sayın Bakanımıza şu soruyu tevcih etmek istiyorum: Anayasanın 161 inci maddesine 

göre, bütçe kanunlarına, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı belirtilmek
tedir. Geçmişte, zaman ekonomisi ve yasama sürecinin kısaltılması gibi nedenlerle, birtakım düzen
lemeler yapılmış ise de, Anayasa Mahkemesinin, gerek yürütmeyi durdurmayla, akabinde iptal 
kararıyla, bu noktada, kararları mevcut. Getirilen tasarıyla bu sorun aşılmış gibi gözüküyor; ama, 
bu haliyle de, muhalefet, Anayasaya aykırılığı iddia ediyor. Bu noktadaki düşüncenizi almak is
tiyorum, değerlendirmenizi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben, hemen hemen bütün arkadaşlarımızı sıkıntıya sokacak bir gerekçeyi soru olarak yönelt

mek istiyorum, müsaade ederseniz. 
Şimdi, buna "torba yasa" denildi "çuval yasa" denildi. Burada, çalışmak isteyen, yasama 

görevine katkı yapmak isteyen birçok milletvekili var, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kanunlar 
Kararlar Dairesi var, komisyon çalışmaları var, Genel Kurul çalışmaları var. 

Allahaşkına Sayın Bakan, bunun içerisinde, bütün bir Türk kodeksinde bulunan hemen hemen 
bütün külliyatı önümüze alarak, şu gördüğünüz kitapçığa hazırlanmamız gerekiyor; yani, bir 3 ün
cü madde var, bir 30 uncu madde var, lütfen bakın, (m) bendine kadar gidiyor ve -benim sayabil
diğim 250'den daha da fazla olabilir- birçok kanuna atıf yapan, onlarda değişiklik yapan, kiminde 
eksiltme, kiminde ekleme yapan, düzeltme yapan birsürü müeyyide içeriyor. 

Şimdi, bunun... Kanun tekniği ayrı. Kanun tekniği konusunda sıkıntılar ortak. Ben, belki, sizin 
yerinize de bu sıkıntıyı dile getiriyorum; çünkü, ben, katkı yapmak istiyorum, çalışmak istiyorum, 
olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek istiyorum. Bu, bu şekliyle, yasama görevini, demin 
söylediğim çerçevede yapmak isteyen bir milletvekilinin çalışmasına imkân sağlamayan bir çalış
ma tarzı. 

Bu konuda, Sayın Bakan, lütfen, özenli davranmak zorundasınız hükümet olarak. Şu anda, siz, 
yürütme noktasında görevdesiniz, sizle birlikte çalışan bürokrasiyi, hiç olmazsa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yasama görevini yapmak isteyen milletvekillerine karşı, bu görevini layıkınca 
yerine getirmek isteyen milletvekillerine karşı daha uygar, daha saygılı bir çalışma çerçevesine 
oturtmanız gerekiyor. Biliyorum, çok ağır eleştiriyorum; ama, bu konudaki düşüncelerinizi öğren
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Soru sorma süresi tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan, cevaplarınızı... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, arz 

edeyim. 
Özelleştirme kapsamıyla ilgili sorular, tabiî, rakamlara taalluk eden bir husustur. Tasarruf Mev

duatı Fonundaki zararlar ve Antalya'yla ilgili sorular, incelemeyi gerektiren sorulardır. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, yazılı cevap verme hakkınız da var. 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Onun için, bunlara 
yazılı olarak cevap vereceğiz. 

Yalnız, bir hususu belirtmek istiyorum: Özelleştirme gelirlerinin masraf diye görünen önemli 
bir kısmı, halen Özelleştirme İdaresinde bulunan işletmelerin zararının karşılanmasında da kul
lanılan paralardır. Yani, diyelim ki, Sümer Holding, Özelleştirme İdaresi kapsamında, onun zarar
ları da bu gelirden karşılanmaktadır. Bu sebeple, Özelleştirme İdaresinin gideri fazla görünüyor; 
yani, bir ufak bilgi arz etmek istiyorum. 

Sağlık Bakanlığı dönersermayesiyle ilgili konuda da ayrıca inceleyerek yazılı olarak cevap 
vereceğim. 

Ahmet Beyin Anayasaya aykırılık hususundaki endişesine elbet Bakanlığımız katılmıştır ve 
ona göre bu teklifler hazırlanmıştır. 

Sayın Koç "bütün mevzuat" diyor, dört tane de bizim kanunumuz var, dört madde de Savunma 
Bakanlığının ihtiyacı... Çok adi meseleler buraya getirilmiştir. Ümit ediyoruz ki, tasvibinize maz-
har olur ve icranın gündelik, çok acil meselelerini çözmüş olursunuz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Bu, Sayın Bakanın söylediğinden çok yasama görevini layıkıyla 

yapabilme sorunu. 
Bütün her şeye vâkıf olabilmek mümkün değil; bu şekildeki torba kanun mantığı yanlış. Onu 

söylemek istiyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum 
BAŞKAN - Şimdi, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.28 

- 2 0 2 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.07 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

827 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini yeniden oylarınıza sunuyorum ve karar yetersayısı da 

arayacağım: Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDİ' 1.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun; 
a) Kk 33 üncü maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "işletmek ve ticari faaliyette bulunmak 

üzere," ibaresinden önce gelmek üzere "kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her 
türlü hizmeti sunmak, televizyon yayıncılığı ve uydu platform işletmeciliğini yürütmek," ibaresi, 
"Türksat Uydu Haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kablo TV" ibaresi, sekizinci fıkrasın
da yer alan "uydu haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kablo tv" ibaresi, maddenin 
sonuna onbirinci fıkra olarak "Türksal A.Ş.'nin, uydu haberleşme ve kablo tv altyapısı üzerinde 
sahip olduğu mülkiyet hakkı, görev sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder. Kamu 
kurum ve kuruluşları, uydu üzerinden ihtiyaç duyacağı hizmetleri Türksat A.Ş.'den sağlamak zorun
dadır." hükmü eklenmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, 1 inci maddeye (b) maddesi olarak geçici madde ek
lenmiştir. Yasa tekniği bakımından, önce okunan (a) maddesini müzakere edeceğiz, sonra geçici 
maddeyi ayrı müzakere edip, ikisini ayrı ayrı oylayacağız. 

1 inci madde üzerinde söz isteği var. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Osman Coşkunoğlu; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Coşkunoğlu, sizin kişisel söz hakkınız da var; ikisini birleştiriyorum; süreniz 15 

dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 827 sıra sayılı yasa tasarısının, torba yasası 

olarak da ifade edilen yasa taslağının 1 inci maddesi üzerinde Grubum ve şahsım adına söz aldım. 
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1 inci maddenin, önce, niteliği hakkında biraz bilgi vereyim. Biliyorsunuz, Türk Telekomu 
özelleştirmek, siyasetin de ötesinde, bir tutku haline geldi ülkemizde ve bu özelleştirme yolunda 
bazı yasalar çıkarıldı. Bu yasalar çıkarıldıktan sonra fark edildi ki, Türk Telekomun kablo TV sis
temini, altyapısını satmanın çeşitli sakıncaları var. Böylece, bu maddeyle, Türk Telekom özelleş-
tirilirken daha önce çıkarılan bir yasayla uydular özelleştirme dışında tutulmuştu, şimdi de kablo 
TV altyapısı özelleştirmenin dışında tutuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada, hükümetin sık sık yaptığı bir dizi hatanın bir benzerini 
tekrar yaşıyoruz. Bunlar çok gayri ciddî hatalardır. Birincisi, şimdi değiştirmekte olduğumuz bu 
yasa -ki, bu, 5189 sayılı Yasadır- tartışılırken, 10 Haziran 2004 tarihinde Mecliste bu yasa tartışılır
ken, Türk Telekomun özelleştirilmesi yasası tartışılırken, ben, Sayın Bakana, Sayın Ulaştırma 
Bakanına - Meclis tutanaklarından okuyorum- aynen şu soruyu sormuştum: "Kablo TV 
şebekelerinin yatırımları, 1997 yılından bu yana, Türk Telekom Anonim Şirketiyle Gelir Paylaşımı 
Sözleşmesi imzalamış 6 öz.el şirket tarafından yapılmakta. Eğer, bu şirketler bir mülkiyet hakkına 
sahipse, olası bir özelleştirmenin sonucunda çıkabilecek hukukî sorunlar üzerine sizden bilgi rica 
ediyorum. Kaldı ki, bu şirketlerden bir tanesi, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredilmiş 
durumda. Bu, ek bir sorun yaratacak mıdır?" 10 Haziran 2004 tarihinde Sayın Bakanın yanıtı da 
"hayır, öyle bir sorun yoktur. Biz, kablo TV'yi de özelleştirme kapsamı içerisinde satacağız" olmuş
tur. Bunun üstünden altı yedi ay geçiyor, kablo TV'nin ihaleye çıkarılmasının sakıncaları anlaşılıyor 
ve bizim şu anda tartıştığımız madde de, işte, budur; yani, yine yapılmış olan bir yanlışın sonradan 
düzeltilmesidir. Üstelik, bu yanlış yapılırken, yer yer iddia ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisi sadece 
eleştiriyor, öneri getirmiyor, deniliyor. Hayır; işte, biz, o zaman bu öneriyi getirmiştik. Bu kablo 
TV'nin özelleştirme ihalesinin dışında kalması gerektiğini anlatmaya çalışmıştık, söylemeye çalış
mıştık, laf dinletememiştik. Aradan altı yedi ay geçtikten sonra, bizim söylediğimiz noktaya gelin
miştir bu 1 inci maddede. Olay budur. Bu, gayri ciddidir. Bu gibi patinajların birçok örneği vardır. 
Bu konuda, siz AKP milletvekillerinden, hükümetinizi uyarmanızı, hem bir yandan Cumhuriyet 
Halk Partisinden eleştiri ve önerilere kulak asmıyorsunuz, ondan sonra o noktaya geliyorsunuz diye 
sormanızı öneriyorum, bu gayri ciddîliğin hükümet tarafından giderilmesi amacıyla. 

İkinci konu: Şimdi, Kablo TV, özelleştirme kapsamı dışında tutuluyor; ihaleye çıkarılmıyor. 
Kablo TV'de durum nedir? Kablo TV, o kadar değerli bir altyapıdır ki, o değer, o kablonun kendisi değil
dir, o kablonun içerisindeki fiber veya başka malzeme değildir; o kablonun üstünden verilecek hizmet
lerdir, o kablonun yaratacağı katmadeğerdir. Bu nasıl olur; bu, o kablonun işletilmesi, o kablo üzerinden 
hizmet verecek olan şirketlere lisansların verilmesi, yetki belgelerinin verilmesi... Bu sayede olur. 

Bunlar, sürekli olarak geciktirilmektedir. Sözümona, 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle Türk 
Telekomun vermekte olduğu tüm hizmetler rekabete açılacaktı, serbestleştirilecekti. Hâlâ bu 
tamamlanmamıştır ve hâlâ programın gerisindeyiz; hâlâ yetkilendirme yapılmamıştır, baştan plan
lananlar yapılmamıştır ve gecikme olmaktadır. 

Neden bunlar; bunlar, artık bir tutku haline gelmiş olan "Türk Telekomu bir özelleştireyim" 
çabasının sonucu. Bunu, artık Türk Telekomu özelleştirmeyi bir amaç haline getirmişiz, bir araç değil. 

Bunun çok ciddî sakıncaları var. Türk Telekomun özelleştirilmesinde son derece ciddî sakın
calar var. Bu sakıncaları yeri geldikçe açıkladık; fakat, zaman içerisinde bu sakıncalarımızı pekiş
tirecek gelişmeler de oldu. 

Bakın, Türk Telekomun özelleştirilmesini savunan bir yetkili -isim vermek istemiyorum- üst 
düzey bürokrata, bu konuda yetkin bir bürokrata -kaynağı veririm; 7 Şubat 2005'te Radikal 
Gazetesinde yapılan bir söyleşi var- "Neden özelleştirmek istiyorsunuz" diye soruluyor. Yanıtlar, 
aynen okuyorum: "Bizimle ilgilenen şirkete baktığımız zaman, onların yatırım yaptığını görüyoruz; 
hiç durmadan yeni ve kârlı alanlara yatırımlar yapıyorlar, sürekli büyüyorlar; ama, Türk Telekomun 
böyle bir stratejisi olmamış." 
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Şimdi, bu nasıl "olmamış" oluyor; yani, olup da tepeden düşmüyor ki bu strateji?! Stratejiyi 
hükümet yapar, bir Telekom bilişim stratejisi olur ülkede. Bunlar, öyle olmaz, yapılır arkadaşlar, 
birileri yapar bunu, sorumlu olanlar yapar bunu. "Stratejisi olmamış" diyor değerli yetkilimiz. 

Hükümetin bir Telekom... Çağımızın en önemli teknolojik gelişmesi olan iletişim tek
nolojilerinde bizim herhangi bir stratejimiz yok -işte, yetkin bir ağız- ve bu stratejimizin olmamış 
olmasını, bir özelleştirme gerekçesi olarak sunabiliyoruz. Bu, bir acziyet değil midir? Bir ülkenin, 
bir hükümetin, kendi ülkesinde, dünyanın şu anda yaşadığımız çağda en önemli teknolojisi üzerine 
bir stratejisi olmaması bir zafiyet değil midir?! Bu zafiyet özelleştirmeyle mi giderilir?! 

Devam ediyorum, yine aynı yetkin kişinin, aynı tarihli Radikal Gazetesindeki söyleşisinden; 
şikâyetleri, niye özelleştirme olsun: "Ben, bir hizmeti verebilmek için bir ihale yapıyorum, ihalenin 
sonuçlanması dokuz ay alıyor. Kamu İhale Kanununa tabi olmayan özel sektör bunun kararını bir 
günde verir, en geç üç ayda da hizmete sokar." 

Şimdi, İhale Yasasında dokuz ay alıyormuş; onun ayrıntısına girmeyelim. 
Değerli arkadaşlarım, 1 Ocak 2004'te bütün dünyaya ilan etmişiz biz Telekom sektörümüzü 

serbestleştireceğiz diye. 1 Ocak 2004'te serbestleştirilmiş olması gereken Telekom hizmetlerinin, 
aradan onbeş ay geçtiği halde, hâlâ bunu yapamamış olan bir hükümet var, hâlâ bu serbestleşmeyi 
gerçekleştirememiş olanlar var; ondan sonra, biz, İhale Yasasında dokuz aylık bir gecikmeden 
şikâyet ediyoruz. O gecikmeden şikâyet de haklı, ona ben bir şey demiyorum; ama, bundan şikâyet 
edenin bunu şikâyet etmeye hakkı olması gerekir diye düşünüyorum, öyle bir hak da görmüyorum. 

Türk Telekomu özelleştirmenin benim anlayamadığım bir tutku haline gelmiş olması için bir 
belge daha okuyacağım size. Yalnız, şunu bir açıklamak istiyorum: Özelleştirme ile rekabet arasın
da telekom gibi bir sektörde bir ilişki yoktur. Özelleştirmeyi, illa, işte, rekabete açacağız, daha 
verimli işletme, şu bu diye satmaya uğraşıyoruz bu fikri. Hiç ilgisi yoktur özelleşme ile rekabet ve 
kaliteli servis arasında. Örnek olarak; hepinizde cep telefonu var. Cep telefonunda üç tane şirket 
kıyasıya rekabet ediyor. Cep telefonunda servisler, hizmetler oldukça iyi. Peki, biz, bu cep 
telefonunda neyi, kime sattık, neyi özelleştirdik de bu duruma geldik; ne özelleştirildi, ne, kime 
satıldı; hiçbir şey satılmadı, hiçbir şey özelleşmedi. Yani, havadaki frekansı mı sattık ona buna; 
hayır. Ne yaptık; izin verdik, ruhsat verdik, sen firma kurabilirsin, ben de senin firmanı gözlerim -
yani, kurallara uygun mu çalışıyor- al, kur şirketini dedik. İşte, üç tane şirket, kıyasıya rekabet 
içerisinde, bayağı da güzel servis, hizmet üretiyor; hiçbir şey özelleşmedi. Yani, özelleştirme ile 
rekabeti, verimli çalışmayı, hizmet sunmayı birbirine karıştırmayalım. Bu kafa bulanıklığını 
yaratanların bir maksadı olması gerekir gibi bir artniyet aramak durumundayım; çünkü, ikisi arasın
da hiçbir ilişki yok. Kabloyu satmışsınız... Yahu, o telleri adam alıp evine götürmeyecek ki, onun 
üzerinden hizmet verecek. Ee, verin izin, versin; verin izin, yapsın hizmeti zaten; verin ruhsatı. 
Genel izin var, ruhsat var, yetkilendirme var, bunların çeşitli kategorileri var; verin, rekabet etsin 
firmalar. İlla bunu satacağım kaygısı, tutkusu nereden kaynaklanıyor? Hiçbir rasyoneli yok, hiçbir 
rasyoneli yok. 

Zaten, bakın, Almanya, Fransa, birçok büyük ülkede, hâlâ yüzde 50'den fazlası devletin elin
dedir, kamunun elindedir; çünkü, teknolojik bakımdan stratejik bir özelliği vardır telekom alt
yapısının; bir ülkenin teknolojisinin gelişmesi yönünde, çok büyük stratejik önemi vardır. Bunun 
farkında olan ülkeler farklı bakıyor bu olaya, öyle, haraç mezat satılması gerekir diye bakmıyor. 

Şimdi, Özelleştirme İdaresinin resmî dokümanı -web sayfasından erişebilirsiniz- "Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Satışa Çıkarılması. "Bakın, ne yazıyor burada; Özelleştirme 
İdaresi Türk Telekomu satarken; yani, satmak için verdiği ilanda ne yazıyor: "Ayrıca, bu süreçte -
yani, şu ana kadar, son aylarda olanlar- Türk Telekom özelleştirmesine yönelik birçok olumlu 
düzenleme hayata geçirilmiştir." Tekrar okuyorum: "Türk Telekom özelleştirmesine yönelik birçok 
olumlu düzenleme..." Bakalım bu olumlu düzenlemeler nelermiş: 

- 2 0 5 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 2 

" 1. Yabancılara yönelik sermaye sınırlamasının kaldırılması ve altın hissenin kapsamının daraltılması." 
Yani, biz Türk Telekomu yabancılara daha fazla açarak olumlu bir iş yapmışız. 
Değerli AKP milletvekilleri, 21 inci Dönem Hükümeti, Türk Telekomun yüzde 45'ıni yaban

cılara satmaya ilişkin bir yasa çıkarırken, şimdi aranızda olan ve sizlerin önde gelen isimleri, bunu 
"uluslararası sermayeye peşkeş çekmek" olarak nitelemişti. Bu da tutanaklarda vardır. Şimdi, 
bugün, biz, bunu yabancılara daha çok açacağız diye... Şimdiki yasada yüzde 95'ine kadar yaban
cılara satılabiliyor. İşte, bakın, olumlu... Kimin için olumlu bu? Özelleştirme İdaresi bu olumlu 
tanımını kimin için yapıyor; Türkiye için mi?.. 

2 nci madde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Coşkıınoğlu, lütfen tamamlayın efendim. 
OSMAN COŞKUNOĞLÜ (Devamla) - Toparlıyorum. 
Peki, 2 nci maddeyi de okuyayım; 2 nci ile 3 üncüyü hızlı okuyayım. 
2 nci madde: "Türk Telekomun sorunlu alacaklarına ilişkin düzenlemenin gerçekleştirilmesi, 

şirketin yüzde 100'ünün satılabilmesinin mümkün kılınması." Bunlar olumluymuş! 
Değerli arkadaşlarım, bunlara Türkiye açısından bakılırsa, Türkiye'nin iletişim teknolojileri 

açısından bakılırsa, ben, burada olumlu bir şey görmüyorum. Bu, satın almak isteyen açısından 
bakılırsa olumlu -belki- olabilir; ama, Özelleştirme İdaresi kimin açısından olumlu olarak bakıyor 
bu süreçlere, onu da, dehşetler içerisinde, burada izliyorum. 

Sözlerimi kapatırken, tekrar ediyorum: Birincisi, patinaj yapılmıştır. Geçen sene haziran ayın
da bizim söylediğimiz... Biz, bu maddeye olumlu oy vereceğiz; çünkü, bizim söylediğimize gelin
di; fakat, o zamanki uyarılarımız dikkate alınmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, öyle, muhalefet yap
sın diye yapmıyor; olumlu, yapıcı eleştirilerle geliyor; dikkate alınmıyor. On ay sonra bizim söy
lediğimiz noktaya gelindi; bir. 

İkincisi, hatadan dönüldü. Umuyorum, bu özelleştirme saplantısından ve tutkusundan da 
dönülür, Türk Telekomun altyapısı bir an önce serbestleştirilir, rekabete açılır, verimli, etkin bir hiz
met buluruz, haraç mezat satma sevdasından kurtuluruz. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkıınoğlu. 
Şahsı adına söz isteği var. 
Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
ÜMMKT KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime 
başlamadan önce. öncelikle, bu kanun tasarısıyla ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

Bu kanun tasarısı, tam 48 adet kanunda değişiklik yapan bir kanun tasarısı. Herhangi bir mil
letvekilimiz bu tasarıyla getirilmek istenilen hususları öğrenmek istediği takdirde, 48 adet kanunu 
masasının üzerine koyacak ve bu kanun tasarısındaki değişiklikler ile bu 48 kanunu karşılaştırarak, 
ne yapılmak istenildiğini öğrenecek. 

Ben, iki gündür, bu kanun tasarısını, bu şekilde incelemeye çalışıyorum: ama, sizlere temin 
ederim ki. bunun altından kalkmak mümkün değil. Hilkat garibesi gibi bir kanun tasarısı Meclisin 
gündemine getirilmiş. Ben iddia ediyorum ki. Sayın Maliye Bakanı da dahil olmak üzere, hiçbir 
milletvekili bu kanun tasarısıyla ne getiriliyor, ne götürülüyor, bunun farkında değil: çünkü, 48 tane 
kanunu inceleyeceksiniz, araştıracaksınız, bu kanun tasarısıyla karşılaştıracaksınız ve daha sonra 
yapılmak istenilen değişikliklerin ne olduğunu anlayacaksınız. 
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Genel gerekçeyi okudum. Genel gerekçede sadece bütçe kanunlarındaki Anayasaya aykırılık
tan dem vurularak, böyle bir kanun tasarısı hazırlandığı söyleniyor; ancak, bu, üç beş maddeyi geç
mez. Yani, genel gerekçe bile, bu kanun tasarısının hangi saiklerle hazırlandığı konusunda yeterli 
bir ipucu vermiyor. 

Bu öyle bir kanun tasarısı ki, birbirleriyle hiç ilgisi, bağlantısı olmayan birçok kanun mad
desinin bir araya getirilerek ortaya konulmuş olan bir kanun tasarısı. Öyle garip hükümler var, öy
le milletten ve milletvekillerinden kaçırılmaya çalışılan hükümler var, maddeler var; biraz sonra 
geleceğim. Ben, üzülerek, bu kanun tasarısını bu Meclisin huzuruna -bazı maddelerini zik
redeceğim- kimin getirdiğini burada Sayın Maliye Bakanına sormak istiyorum. Hele bir 19 uncu 
madde var sayın milletvekilleri... Buradan soruyorum Sayın Maliye Bakanına: Bu 19 uncu maddeyi 
bu kanun tasarısının içerisine kim yerleştirdi Sayın Maliye Bakanım? Lütfen, benim konuşmamdan 
sonra gelin, bu kürsüden, bu 19 uncu maddeyi bu kanun tasarısının içerisine kim yerleştirmişse, 
bunu burada zikredin; ama, ben burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir milletvekili olarak 
şunu söylüyorum ki, bu 19 uncu madde bu Meclisten geçmez arkadaşlar. İddia ediyorum ki, 19 un
cu madde bu Meclisten geçerse, bu Meclisin milletin Meclisi olmadığı ortaya çıkar. Biz, eğer 
Tokat'ta bir sigara fabrikasında yapılan ihaleyi... Yeni makineler verilmesi gereken bir ihalede -gün
lerdir gazetelerde tefrika halinde yayımlanıyor- eski makineleri Tokat Sigara Fabrikasına yeni 
makine diye vermeye çalışanları kurtarmaya çalışan bir madde Meclisin huzuruna getiriliyorsa, bu 
Meclis, kararlı bir şekilde, asil bir şekilde, 19 uncu maddeyi buradan geçirtmeme noktasında çok 
kararlı davranmak durumundadır arkadaşlar. 

Hele hele bu 19 uncu maddenin yürürlük tarihine dikkatinizi çekmek istiyorum. Yürürlük tarihi 
1.10.2004; yani, beş ay öncesinden itibaren yürürlüğe girecek. Yine Sayın Maliye Bakanına 
soruyorum: Bunun hikmeti sebebi nedir Sayın Bakanım? Niçin bu madde beş ay öncesinden geçer
li olmak üzere yürürlüğe giriyor? Siz kimi kurtarmaya çalışıyorsunuz? Fakir fukaranın, garip 
gurebanın haklarını Tokat'taki bir sigara fabrikasına -eldeki raporlar şimdi onu gösteriyor- eski 
makineleri yeni makine diye satmaya çalışan müteahhitleri mi kurtarmaya çalışıyorsunuz? 

Sayın AK Partili milletvekillerine buradan bir kez daha sesleniyorum: Ne olur bu 19 uncu mad
deyi iyi okuyun arkadaşlar. Bu 19 uncu madde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET SARI (Osmaniye)- Geçmeyecek. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla)- Geçmeyecekse, çok güzel. Ben de onu istiyorum zaten; 

ama, merak ediyorum, bu 19 uncu maddeyi, bu kanun tasarısının içerisine kim yerleştirdi arkadaşlar? 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Ben yerleştirdim. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, sözlerinizi tamamlayın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Sayın milletvekilim oradan diyor ki: "Ben yerleştirdim." O zaman, Sayın Milletvekili, gelin, bu 

kürsüden, bunun hesabını bütün milletin huzurunda verin; hangi gerekçeyle bu 19 uncu maddeyi bunun 
içerisine yerleştirdiğinizi, geliniz, buradan, bu kürsüden millete ifade ediniz. Bunun altından kalkamaz
sınız sayın milletvekilleri; İktidar Partisi de bunun altından kalkamaz; bunu getiren eğer sizseniz Sayın 
Milletvekili, sizin de, bu kanun tasarısındaki bu maddenin altından kalkmanız mümkün değil. 

Sayın Başkanım, müsaadenizle, bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Daha söylenecek çok 
şey var; ama, ben birçok maddede söz aldım, o maddelerde de bu hususları dile getirmeye 
çalışacağım; ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki, bu kanun tasarısının içerisinde -çok açık ve net 
bir şekilde söylüyorum- yine Anayasaya çok aykırı hükümler var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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ÜMMKT KANDOCiAN (Devamla) - Göreceksiniz, iddia ediyorum, bu kanun tasarısı buradan 
geçerse, mutlaka. Sayın Cumhurbaşkanından, bir kez daha görüşülmek üzere, mutlaka, bu Meclise 
geri gönderilecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle. Yüce I leyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Cl İP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 

Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 

Soru-cevap kısmına geçiyoruz. 

Sayın Çetin, soru soruyor musunuz? 

İZZKTÇKTİN (Kocaeli) -Kvct. 

BAŞKAN - İzzet Bey, buyurun. 

İZZKT ÇKTİN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, biraz evvel, tasarının tümü üzerinde görüşmeler 
yapılırken. Maliye Bakanımız burada olmadığı için soru sorma hakkımı buraya bırakmıştım. Belki, 
maddeyle ilgili değil, ama, yasanın bütünüyle ilgili olduğu için, aracılığınızla. Sayın Bakana sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN - Yalnız, zamanımız dar; kısa.. 

İZZKT ÇKTİN (Kocaeli) - Tabiî, bu zamanı, herhalde, bir öncekinde biraz değerlendirme im
kânı verirsiniz. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Cihaz verirse olur. 

İZZKT ÇKTİN (Kocaeli) - Sayın Bakanım, bu kanuna, konuşmacı arkadaşlarımızdan ya da ik
tidar, muhalefet milletvekillerinden "torba kanun" diyen oldu, "çuval kanun", "harar kanun", "hil
kat garibesi kanun" gibi benzetmeler yapıldı. Tabiî, bunun altında yatan neden, bu kanunun pek çok 
yasaya, kanun hükmünde kararnameye atıfta bulunması. Ben, çok somut olarak, kaç kanunda ve 
kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören bir tasarıyla karşı karşıyayız? Bu bir. 

İkincisi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama tarihinde 32 maddelik bir kanunun görüş
melerinde şimdiye kadar altkomisyonda 52, Plan ve Bütçe Komisyonunda 29 değişiklik önergesi 
verilerek, üzerinde bu kadar çok oynanılan bir tasarı şimdiye kadar Meclis gündemine gelmiş 
midir? 

Üçüncü sorum: Siz. âdeta "devletin elinde ne varsa, her şeyi elden çıkaracağım; ucuz-pahalı, 
yerli-yabancı, yargıdan dönerse de farklı olmaz, babalar gibi satacağım" diyerek. Osmanlıdan 
günümüze mal ve hizmet üreterek ülkemizin bugünlere gelmesine önderlik etmiş kurumları satma 
sevdasındasınız. Tabiî, uygulanan politikalar, ikibuçuk yıldan beri gösteriyor ki, borç politikaları, 
borcu borçla çevirme politikaları. Bir an için bütün kamu kuruluşlarını elden çıkarsanız bile, borcu 
kapatmaya yetmeyeceği açık. Diyelim ki, yetti, hepsini de elden çıkardınız, satacak kamu kurum ve 
kuruluşu da bulamayınca, neyi satmayı düşünüyorsunuz'.' Sız, neden, vergiyi tabana yayına, kayıt-
dışı ekonomiyi kayda alarak ve üreterek devletin finansman ihtiyacını karşılama yerine, özelleştir
meyi vergilemenin yerine ikame ediyorsunuz? Neden, bu yasa tasarısıyla yeşilkartlı ve 65 yaşını 
doldurmuş muhtaç yurttaşlarımızdan ilaç bedelinin yüzde 20'siııi almayı tasarladınız? 

Sosyal devleti tahrip etme. IMK ve Dünya Bankası gibi dünyanın tefeci kuruluşlarına muhtaç 
olma ötesinde. AKP olarak, hükümet olarak, Maliye Bakanı olarak bir llnans politikası neden 
düşünmüyorsunuz9 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 

Sayın İşık, buyurun. 

AIIMKT IŞIK (Konya)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Bakanım, kablolu TV hizmetlerinin Türksat'a devriyle birlikte hizmetlerin geniş
leyebileceğin! düşünüyor musunuz? 

Devirle birlikte internet ve buna benzer hizmetler de alınabilecek midir? 
Son sorum: Türksat uydularından da kablo TV noktasında faydalanma olabilecek midir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın ışık. 
Sayın Coşkunoğlu, buyurun efendim. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana iki soru yöneltmek istiyorum. 
Konuşmamda da ifade ettiğim gibi, Meclis Genel Kurulunda 10 Haziran 2004 Perşembe gün

kü görüşmeler sırasında ben -tutanaklarda da sabittir- Sayın Ulaştırma Bakanına, aslında özelleştir
me yapılmamasını; ama, yapılacaksa da, bu kablo TV'nin özelleştirme kapsamı dışında kalması 
gerektiğini söylemiştim. O zaman buna olumlu yanıt verilmedi. Aradan bu kadar zaman geçtikten 
sonra hükümet bizim söylediğimiz noktaya geldi. Bu gibi patinajları yapmaya devam etmemek için 
Sayın Bakan herhangi bir şey düşünüyor mu? Bu bir. 

İkinci sorum da, yine, bu, Telekom özelleştirmesiyle ilgili, Sayın Ulaştırma Bakanının bir 
sözüdür; ama, özelleştirme taraftan olarak size de sorabilirim. Sayın Ulaştırma Bakam aynen med
yaya şöyle demişti. Belki aynen değil; ama, kelimesi kelimesine olmasa da şöyleydi: "3-4 maddelik 
yasayı Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti nedeniyle Meclisten ancak iki üç haftada 
geçirebiliyoruz, ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanından veto yiyoruz, ondan sonra da Allah'ın em
ri..." Aynen bu tabiri kullanmıştı"... Anayasa Mahkemesine gidiyor." 

Sayın Bakan, yani, protokol sırasına göre önce Tanrıyı, sonra Cumhurbaşkanını, daha sonra da 
Cumhuriyet Halk Partisini karşınıza almış görünüyorsunuz. Bu çabanızda devam etmeye kararlı 
mısınız? Bunu da soruyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunoğlu. 
Soru sorma süresi tamamlanmıştır. 
Sorulara cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Çetin "burada kaç kanunda ve kaç kararnamede değişiklik yapıldı" diye soruyor. 
Şu anda onun ne kadar olduğunu tam bilemiyorum; ama, arkadaşlarımın teknik çalışmasının 

neticesinde kendisine burada ne kadar değişiklik yapıldığını yazılı olarak bildireyim. 
Bu kadar değişiklik yapmayı, bu kadar önerge vermeyi, Sayın Çetin, sanki Türkiye Büyük Mil

let Meclisine bizim herhangi bir şeyimiz varmış gibi, emrimiz olabilirmiş gibi yahutda herhangi bir 
tavsiyemiz olabilirmiş gibi algılıyor; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin hür iradesinin 
teşekkül ettiği yerdir. Dolayısıyla, bu Meclis, bu çatı altında, gelen kanunlara önerge de vermek 
Büyük Millet Meclisinin hakkıdır. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Komisyonlar da var! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Değişiklik yapmak da Büyük Millet 

Meclisinin hakkıdır ve Büyük Millet Meclisinin bu fonksiyonlarına hiç kimse bir sınır getiremez; o 
bilinsin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Komisyonlarda değişiyor. 
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MALIYI' BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Lfendim, komisyonda çalışanlar da 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleridir, burada Genel Kurulda olanlar da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleridir; milletin iradesini burada temsil ediyorlar; istedikleri 
değişiklikleri yaparlar; kimse buna bir şey diyemez. Onun için, bu düşünceyi bir defa katiyen 
kafamızdan çıkaralım. 

İkincisi; ben her şeyi satacağım, efendime söyleyeyim, ne önüme gelirse satacağını... Bakınız, 
geldiğimiz, günden beri bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Ltrafmıza bakın, Türkiye'nin etrafına bakın, 
Avrupa'ya, gelişmiş ülkelere bakın, efendim, gelişmekte olan ülkelere bakın; özelleştirme sorununu 
herkes halletti, herkes bu problemi çözdü. 

İZZLT ÇKTİN (Kocaeli) - Vazgeçtiler Sayın Bakan, vazgeçtiler... 
MALİYİ- BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Daha hâlâ, özelleştirmenin karşısında... 
İZZLT ÇLTİN (Kocaeli) - Yağmalama yapan olmadı. 
MALİYİ-: BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Lfendim, yağmalama yapan kimdir? 
İZ/L I ÇLTİN (Kocaeli) - Balıkesir SLKA... 
MALİYİ-: BAKANİ KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Burada her şey, açık seçik, milletin 

gözü önünde teşekkül ediyor... 
İZZLT ÇLTİN (Kocaeli) - İzmir Limanı... 
MALİYİ', BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) -... milletin gözü önünde cereyan ediyor 

kanunlara uygun ve şeffaf vaziyette; fakat, siz, özelleştirmeye karşı olduğunuz için, buna çeşitli şey
ler getirmeye çalışıyorsunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÜMMI:T KANIK >ĞAN (Denizli) - Sayın Bakan, I ÜLRAŞ'ı kaça satıyordunuz, şimdi kaç ediyor'? 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Lreğli'yi niye özelleştirmiyorsunuz?! 
MALİYİ-: BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - I ÜPRAŞ'ı da çıkarırız ihalelere, kaç 

para verirlerse ona. 
ÜMMLT KANDOCiAN (Denizli) - Şimdi kaça gidiyor Sayın Bakan, kaça satıyordunuz?! 
MALİYİ-: BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Şimdi, bakınız değerli arkadaşlar, işte, 

bizim farkımızı iyi anlayamamanın derdi bu. 
İZZLT ÇK'I İN (Kocaeli) - Balıkesir SLKA'yı kaça verdiniz Sayın Bakan? 
MALİYİ-: BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Şimdi, 17 Aralığı bir hatırlayın; 17 

Aralıktan önceki Türkiye'ye bakın, 17 Aralıktan sonra liirkiye'ye bakın; lürkiye'nin güven ve 
itibarı artmıştır, Türkiye'deki bütün kuruluşların fiyatları artmıştır. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Kıbrıs da satılmıştır bu arada. 
YILMAZ KAYA (İzmir)- Sayın Bakan, Lreğli'yi biraz anlatın, Lreğli'yi... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
MALİYL BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Sırası gelince Lreğli'yi de anlatırız. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, ne zamandan beri karşılıklı diyalog var?... Lütfen... Başkanlığa da saygı 

duyalım. Bakan anlatıyor, sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa, söz hakkınız var. Lütfen arkadaşlar... 
MALİYL BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - Ben sizi dinledim. 
ALİ KLMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan da Genel Kurula hitap etsin. 
MALİYİ- BAKANI KLMAL ÜNAKITAN (İstanbul) - İkincisi, bu özelleştirmeyi, lütfen, 

içinize sindirin; Türkiye'nin geleceğidir bu, evlatlarımızın geleceğidir. Bunu içinize sindirin; bunu 
kabul edin; gerçeklerden kaçmayın. 
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ALİ ARSLAN (Muğla) - İşsizleri yerleştirin, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - İkincisi, bakınız... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz doldu; geri kalanlara yazılı cevap verebilirsiniz. 
Teşekkür ediyorum. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Peki Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemini de tamamladıktan sonra, şimdi, madde 

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

Görüşülmekte olan 827 sıra sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki bendin (a) bendi olarak eklen
mesini ve diğer bentlerinin buna teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Mustafa Ataş Yahya Akman 
Ankara İstanbul Şanlıurfa 

Recep Koral Halil Ürün Mehmet Kılıç 
İstanbul Konya Konya 

a) Ek 17 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan" 
ibaresi "Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bilindiği üzere, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa 27/1/2000 tarihli 

ve 4502 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen değişik Ek 17 nci maddesinin son fıkrasında 
"Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde her türlü satış işlem
lerinde, satılacak hisselerin mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmeleri ve diğer anlaşmaları ve 
gereken belgeleri imzalamaya, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya yetki verdiği 
temsilci yetkilidir." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunla özelleştirme uygulamalarına ilişkin 
esas ve usuller düzenlenmiş olup, bu kapsamda, kuruluşların satış, kiralama, işletme hakkı devri ve 
işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk kişilerine devredilmesi 
konularında nihaî devir işlemlerini onaylamak yetkisi Başbakanın başkanlığında kurulmuş olan 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna aittir. Başbakanın 4046 sayılı Kanun kapsamındaki yetkilerini bir 
Bakan vasıtasıyla kullanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede kamudaki özelleştirme uygulamalarında bütünlüğü ve yeknesaklığı sağlamak 
bakımından Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin hisselerinin mülkiyetinin devrine ilişkin sözleş
melerin, diğer anlaşmaların ve gereken belgelerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakan tarafından imzalanmasını teminen gerekli düzenleme yapılmıştır. 
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BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge doğrultusunda 1 inci maddenin okutulan bölümünü 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I inci maddenin (b) bendini, geçici maddeyi okutuyorum: 
b) Geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GKÇİCİ MADDE 10.- Türk Telekomun, ortak yerleşim alanları ve kablo tv şebekesinin için

den geçtiği ortak altyapı tesisleri hariç olmak üzere, kablo tv hizmet ve altyapısıyla ilgili, tüm taşınır 
ve taşınmazları, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılını ve donanımları, her türlü fikrî ve 
sınaî hakları ile sair hak, alacak ve borçları, her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile leh ve 
aleyhe açılmış ve açılacak olan davaları, icra takipleri ve halen yürütülen veya sonuçlandırılan tüm 
idarî inceleme ve soruşturmaları, bütün hak, borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile birlikte Türk-
sat A.Ş.'ye devredilir. Devir işlemleri üç ay içerisinde yapılacak protokoller ile sonuçlandırılır. Bu 
protokollerde, Türk Telekomun. yedekleriyle birlikte devrettiği kablo tv altyapısı ile Türksat A.Ş. 
tarafından 2005 yılı sonuna kadar tesis edilecek kablo tv altyapısı için Türksat A.Ş.'ye ortak yer
leşim ve tesis paylaşımını Türksat A.Ş.'nin görev sözleşmesi süresince ücretsiz olarak sağ
layacağına, ortak yerleşim alanları ile müşterek kablo tv altyapı tesislerinin ne şekilde pay
laşılacağına ve bu altyapının bakım ve işletmesinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin hükümlere de 
yer verilir. Bu madde kapsamındaki bütün devir, temlik ve intikaller ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar, gelir ve kurumlar vergisi dahil her türlü ver
gi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden müstesnadır. 

Türk Telekomun iş mevzuatına tâbi bulunan personelinden istekli bulunanlar, ek 33 üncü mad
desindeki usûl ve esaslara uygun olarak Türksat A.Ş.'ye devredilir. Bunlar hakkında ek 33 üncü 
madde hükümleri uygulanır. 

Kurum ve Türksat A.Ş. arasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay 
içinde bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde, görev sözleşmelerinde 
gereken değişiklikler yapılır. Bu süre zarfında görev sözleşmelerinde gereken değişikliklerin yapıl
maması halinde Kurum, 2 nci maddenin (t) fıkrasındaki yetkilerini kullanır. Değiştirilen görev söz
leşmeleri, Danıştayın en geç iki ay içerisinde düşüncesini bildirmesini müteakip, taraflar arasında 
imzalanmak suretiyle yürürlüğe girer. Türksat A.Ş. ve Türk Telekomun ana sözleşmelerinde, bu 
maddeye göre yapılması gereken değişiklikler bir ay içerisinde tamamlanır. 

Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye devredilecek aktif ve pasif değerler arasındaki men
fi fark. Türk Telekom tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kaydedilir. Bu tutar, Türk 
Telekomun 2004 yılı gelirlerinden 2005 yılında Hazineye aktarılması için belirlenen temettü 
tutarına halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye edilir. 
Türksat A.Ş. tarafından devralınan aktif ve pasif değerler arasındaki müspet fark ise Hazine Müs
teşarlığının payı olarak Türksat A.Ş. sermayesine eklenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın 
Mm in Koç. 

Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
Cl İP GRUBU ADİNA KMİN KOÇ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Bakan, biraz önce verdiğiniz bir cevapta "Parlamento her şeye hâkimdir, istediği yasaları 

buradan çıkarır" dediniz. Bu mantık, iktidara geldiğiniz günden bugüne kadar, hep sizi yanlışa 
sürüklüyor. Parlamento çalışır; ancak, Anayasaya bağlı olarak, Anayasa kurallarına bağlı olarak 
çalışır. Bunlara da dikkat etseniz, Parlamentonun zamanı bu şekilde israf edilmez. 
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Yine bir cevabınızda özelleştirmeye değinip "siz özelleştirmeye karşısınız" diye sürekli tekrar
lıyorsunuz. Bunları geçmiş dönemlerde de yaşadık. Bizler hep buradan ilan ediyoruz; biz özelleş
tirmeye değil, özelleştirilecek bazı kuruluşlara karşıyız; ancak, biz, yağmaya karşı olduğumuzu 
defalarca dile getirdik. Bundan önce de, Türkbank ihalesinde, Türkbankın özelleştirilmesinde aynı 
konuyu tartıştık ve o dönemde de söyledik; bir yağma var, bir soygun var, bir hortum var... O 
dönemde de, Türk Milletinin kafasını çelmek için başka şeyler söylendi. Bunları bırakıp, burada 
doğru çalışmaya bakalım. 

Yine geçtiğimiz günlerde bir yasa çıkardınız, öğrenci affı dediniz. O yasada, Cumhuriyet Halk 
Partisinin uyarıları oldu; bu aftır, gerekli çoğunluğu sağlayın yapın, yoksa geri döner dedik; ama, 
dinlemediniz, çıkardınız ve bu Parlamentonun zamanını çaldınız. 

Bugün de, buna benzer bir kanun çıkıyor. Bu kanunu anlamak da mümkün değil. Ben, Par
lamentoyu yirmi yıldır izlerim, yakından takip ederim, bu Parlamentoya bu şekilde bir kanunlar 
dizisinin geldiğine hiç şahit olmadım. Bakana soruyoruz, kaç kanun değiştiriyoruz burada, kaç 
kanun hükmünde kararname değiştiriyoruz diyoruz, Bakan da bilmiyor! Bu çalışmayla, doğal 
olarak, bir sonuç alamayız. 

Bu aşamada maddeyle ilgili görüşümü açıklamak istiyorum. Kablo TV'yi Türk Telekomdan 
Türksata devrediyoruz. "Devredilsin, bazı zorluklar var, o nedenle devrediliyor" denilebilir; ancak, 
Türkiye'de şöyle bir durum da var: Türksatı hükümet inceledi mi? Türksatın durumu ne? Benim bil
diğim kadarıyla, Türksat, bugün çalışamaz bir konuma geldi, uydularının bazıları önümüzdeki gün
lerde devredışı kalacak duruma geldi. Türksat, çok ciddî olarak personel sıkıntısı çekiyor. Kendi 
kendisini yönetemeyen Türksat'a, bir de Kablo TV'yi devrediyorsunuz ve çok ciddî çıkmazlar 
içerisine girilecektir ve bu devirde, nasıl çalışacağı konusunda da netlikler yok. 

Yine, medyanın çeşitli alanlarında, hükümet, çeşitli kanunlarda, çeşitli değişiklikler getiriyor. 
Hepsi birbiriyle ya çelişiyor ya da medyayı içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. AKP bunu hep 
yapıyor. 

Şimdi, yine Parlamentonun önünde bir kanun var, RTÜK Yasası değiştiriliyor. RTÜK, kurul
duğundan beri sürekli tartışılan bir kurum, bu Parlamentoda çok tartışıldı. RTÜK'ün üyeleri Par
lamento tarafından seçildi, arkasından çok çeşitli tepkiler geldi, o değiştirildi, yeni yasa çıkarıldı, 
onu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bugün, yepyeni bir hazırlık yapılıyor; burada da "RTÜK'ün 
yönetimini hükümet atar" deniliyor ve Türkiye'deki özerkleştirmeye, bağımsız hale getirmeye çalış
tığımız kurumların hepsi, içinden çıkılmaz hale getiriliyor. Hükümet, bu tavrını kısa sürede terk et
melidir. Eğer böyle çalışırsa... Biz, burada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok ciddî uyanlar 
yapıyoruz, doğru işler yapalım diyoruz, Türkiye daha kötü günlere gitmesin istiyoruz ve sizlere de 
yol gösteriyoruz; ancak, ısrarla, AKP yöneticileri ve hükümet, bu uyarılarımızı, bu ısrarlarımızı din
lemiyor; burada çıkardığı kanunların hepsi yanlış çıkıyor ve tekrar bu Parlamentoya dönüyor. Bu 
kanunda da aynı şeyin olacağını izliyorum ve görüyorum. Lütfen, bu konularda daha dikkatli 
olalım, daha disiplinli çalışalım ve Parlamentoyu da bu hale sokmayalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Çetin, buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, aracılığınızla, biraz evvel zaman darlığı nedeniyle 

soramadığım, ama, geneli ilgilendiren bir konuyu Maliye Bakanımıza sormak istiyorum. 
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Sayın Bakan, bildiğiniz gibi, bir yasayla SSK sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığına devredildi 
ve bu konuda, hem Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında hem de Sağlık Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında, 
reçete karşılığı ilaçların verimine ilişkin bir anlaşma var. Bu anlaşmaya rağmen, bir aydan bu yana, 
hastalar, özellikle kanser hastalan, ithal ilaçları, hastalıklarını tedavi etme amacıyla almaları gereken 
ilaçları alamıyorlar. Hükümet olarak, Bakan olarak, bu sorunu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Has
talar, daha ne kadar, kanser ilaçlarını alabilmek için eczane eczane dolaşmaya devam edecek? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 

Sayın Işık, buyurun. 

AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Kablolu TV hizmetlerinin Türksat AŞ'ye devrinde temel gerekçe nedir Sayın Bakanım? 
Burada, Türksat AŞ'ye yönelik birtakım eleştiriler mevcut. Türksat AŞ'nin, bu konuda, kablolu 
TV'yi devralmakla, buradaki işlevselliği sıkıntıya mı düşecek? 

Birde, burada, maddede aktif ve pasiften bahsediliyor. Aktif konumunda. Hazinenin hisse nok
tasında bir değerlendirmesi var, pasif konumunda da, Hazineye yük getirme gibi bir değerlendirme 
yapılmış. Kablolu TV'nin bugünkü konumu nedir Sayın Bakanım, bu aktif pasif noktasında? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - 'Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 

Sayın Bakan, buyurun. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Efendim, Sayın Çetin'in sorusunu 
cevaplandırıyorum. 

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle ilgili olarak, reçete sahiplerinin ilaca 
erişim konusundaki problemleri giderilmiştir ve bu konuda, yeni yaptığımız, Sağlık Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı olarak yaptığımız araştırma neticesinde, artık, herhangi bir probleme de rastlanıl
mamıştır ve kanser hastalarımız da diğer hastalarımız da gerekli ilaçları gayet kolay bir şekilde 
temin etmeye başlamıştır. Orada, ilk günlerin bir kargaşası olmuştur ve bu, bilahara giderilmiştir. 

Sayın Işık'ın sorusu; 'Türksata devredilmesinin gerekçesi şudur: Rekabet Kurulu, Telekomun 
özelleştirilmesi sırasında, kablolu TV hizmetlerinin ayrılmasını, Türk Telekomdan ayrılmasını ve 
ayrı bir şirket olarak ihdas edilmesini istedi. 

Dolayısıyla, Türk Telekom olarak da, özelleştirmeye, orada, birlikte konu edilmemesini istedi; 
Rekabet Kurulunun kararı. O karara uygun olarak Türksata devrediliyor. Bu konuyla ilgili olarak da 
Telekom ve Türksat da herhangi bir ilave yüke duçar kalmamış oluyorlar bu düzenlemeyle. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Bakan, bu hastaları size gönderebilir miyim? Bugün gelen, 
ilacını alamayan ve ilacımı alamadım diye gelen hastaları size yönlendirebilir miyim? Bugün geldiler. 

MALİYİ- BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Gönderebilirsiniz tabiî; bana da gön
derin, Sağlık Bakanlığına da gönderin; biz, problemi çözmek için varız. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Soru - cevap işlemi tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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Çerçeve 1 inci maddeyi tümüyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 12.- Maliye Bakanlığınca belirlenen ekonomik kodlardan Devletin zimmetinde 

gerçekleşip, bütçe tertibi bulunmakla birlikte masrafın oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulun
mayan harcama tutarları; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usulüne 
göre tahakkuk ettirilir. Bu harcama tutarları, "Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına" 
yazılarak "Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına" kaydedilir. Bu şekilde hesaba alınan tutarlar, 
ödeneğinin gelmesini müteakip bütçeleştirilmiş borçlar hesabından ödenir. Bu maddenin uygulan
masına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Kemal Sağ; buyurun. 

Sayın Sağ, kişisel söz isteğinizle birleştiriyorum; süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
2 nci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarı, taşıdığı mütevazı adına rağmen, aslında, mahiyeti itibariyle bir ayrıcalıklar 
tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlar, mızrak çuvala sığmaz. Çok bilinen ve yüzyılların tecrübelerini bugüne 
taşıyan bu veciz sözün bir kez daha doğrulandığını ve madde metinlerinde gizlenmiş niyetlerin, zor
lanarak da olsa, gerekçelerde açık hale geldiğini görüyoruz. Her ne hikmetse, bir türlü halkın cebine 
ve mutfağına yansımayan, ekonominin yolunda gittiği iddiaları, özel sektörde, son haftalarda, yazılı 
medyanın ekonomi sayfalarındaki yakınmalarda kendisini göstermeye başladı. Kamudaki yan
sımasını ise önümüzdeki tasarı metninden okuyup tartışarak, birlikte değerlendirecek ve bu cilalı 
ekonominin hikmetinden nasıl sual olunabileceğini göreceğiz ve yine göreceğiz ki, bu sahte saadet 
gemisi, içindeki pembe gözlüklü politikacılarla birlikte karaya oturmak üzeredir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı, hesap vermekten kaçınmanın, kaçmanın, bunu yaparken de suç
luluk psikozu içinde hukuksuzluğun hukukunu yaratmanın bir belgesidir. Bu tasarı, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer 
kanunlardan anlaşılacağı gibi, hükümet politikalarının yürütülmesinde ortak sorumluluk alan, 
politik ve bürokratik kadroların ücret ve benzer gelirlerini artıran bir düzenlemedir. Bu tasarının 3 
üncü maddesinin (g) bendi, 22 nci maddesi ve 33 üncü maddesi, efradını cami ağyarını mâni mad
deleri olup, bu maddede belirtildiği gibi, bürokrasinin hedef ya da muhalif kesimlerinin ya yargıya 
başvurudaki özlük haklarıyla ilgili hukukî haklarını zayıflatan ya işine son verilmiş kamu işçisinin, 
yargı kararına rağmen işine dönüşünü engelleyen ya da genel bütçeye dahil idareler ile katma büt
çeli idarelerin ihtiyaç fazlası personelini, dönersermayelere, kefalet sandıklarına ve henüz tamam
lanamamış olup bütçeden yardım alan kuruluşlara nakline yetkili bir maliye ve istihdam bakanı 
yaratan bir garip metindir. 

Bu tasarının geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddelerinde olduğu gibi, bazı kamu kurumlarının 
ödeyemediği dışborçlarının hazine tarafından üstlenilmesiyle dış itibara ilişkin zevahiri kurtarma 
operasyonudur. 

RECEP GARİP (Adana) - Hangisinden bahsediyorsunuz? 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Görüştüğümüz yasa... 
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Bu tasan, geçici madde 3 ve geçici madde 4'te öngörüldüğü gibi, bazı kamu kurumlarının iç-
borçlarına çare aramaları çabaları olup, içinde hızlı tren skandal projesinin de bulunduğu içpolitika 
malzemesinin bedelini, zaten bir tasfiye politikasına dönüşen özelleştirmeyle yetinmeyip, arazi 
satışlarından medet umarak ödemeyi basiret bilen bir politikanın başka bir versiyonudur. 

Bu tasan, 5 inci maddesinde öngörüldüğü gibi, hükümetin devlet imkânlarıyla sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesindeki aczini ve hastaneler ile burada sunduğu imkânları sevk ve idare etmedeki basiretsizliği, 
bütün bu iş ve işlemleri dönersermayeye ihale ederek örtmeye çalışmak, ancak, hastayı müşteriye dön
düren bu ilk ciddî ve kalıcı adımla da devletin sosyal sorumluluklarından en önemlisini tarihe gömmek 
demektir ve nihayet, bu tasarı, plan ve programın zaten unutulduğu, yasal bir zorunluluk olan bütçe ger
çeğinin tanımının bile tecavüze uğradığı koşullarda, tasarının 2 nci maddesinin gerekçesinde aynen ifade 
edildiği gibi, taahhüde veya karara dayanmayan ve sınırlanması mümkün olmayan harcama tutarı, yer ve 
zaman itibariyle önceden net olarak tespit edilemeyen, tedavi, ilaç, elektrik, su, doğalgaz, ilama bağlı borç, 
mahkeme gideri ve doğal afet gibi durumlara bağlı harcamaların, Maliye Bakanına verilen yetki çer
çevesinde belirlenecek ekonomik kodlardan izlenmesine imkân veren bir düzenleme. 1050 sayılı Yasaya 
ek 12 nci madde olarak entegre ediliyor ve iş, doğal afetlerin bütçelemesine kadar vardırılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçesine kısaca değindiğim ve tasarının 2 nci maddesi olarak düzen
lenen bu hususu, bugüne kadar görmezden gelinmiş ya da reddedilmiş bir gerçeğin itirafı olarak da 
kabul etmemiz mümkündür. Kış koşullarının nasıl olacağını ve ne kadar doğalgaz kullanacağını, 
içinde bulunduğu ayda ne kadar elektrik yakıp ne kadar su kullanacağını ve aile efradının kaç kez 
hasta olup ne kadar ilaç kullanacağını, bu kadar değişkenle, yani, tedavi, ilaç, elektrik, su ve doğal
gaz gibi bunlardan ibaret giderlere ilişkin tahmin yapan bir asgarî ücretlinin öngörü ve imkânları 
neyse, bu maddede somutlaşan bütçe ve bütçeleme yaklaşımı da farklı değildir. 

Değerli arkadaşlar, belki bu bütçe anlayışı ya da yaklaşımıyla kamu maliyesinin bilinen bütçe 
tanım ve gereklerinden uzaklaşılmıştır; ama, sadece, tedavi, ilaç, elektrik, su, doğalgaz alım veya 
tüketim tahminlerine ilişkin sorunlar ve bunların bütçeleme güçlüğü nedeniyle halkın ortalama stan
dardına yaklaşılmıştır. Burayı da tebrik ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının sözü edilen 2 nci maddesi, bütçede tertibi bulunmakla birlikte, 
harcamanın oluştuğu yer ve zamanda ödeneği olmadığından tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayan 
harcamaların tahakkukunu imkân dahiline sokmaktadır. Buna göre, önce harcama gerçekleşmiş 
olacak, yani, teslimi yapılmış mal veya hizmet, bu iş ve işletmelere bağlı olarak doğmuş yükümlülük
ler ve hukukî sonuç doğuran bütün bu aşamadan sonra ödenek tefriki yapılacaktır. Bu uygulama, is
tim arkadan gelsin anlayışına dayalı bir uygulama olup, hem bütçenin yıllık olma özelliğini zedeler 
ve hem de ödenek aşımlarına sebep olur. Bu yüzden de, bütçeyle disiplin altına alınması gereken ve 
bu sebeple bütçe içinde yer alan harcamaların fiilen kontrolden çıkmasına yol açabilir. 

Değerli arkadaşlar, madde gerekçesinde ileri sürülen ve bu maddenin değiştirilmesine yol açan 
sebepler bir bütçe dönemiyle sınırlı ya da geçici nitelikte sebepler değildir. Bunun, kanun metni ve 
gerekçesini yazanlar tarafından da böyle anlaşıldığı "taahhüde veya karara dayanmayan ve sınırlan
ması mümkün olmayan, harcama tutarı yer ve zaman itibariyle önceden net olarak tespit 
edilemeyen" ifadesinde açıktır. Burada sorun, bütçe içindeki harcama unsurlarının niceliğinden çok, 
bütçedışı nitelikteki harcama ya da giderlerin belirli bir gecikmeyle de olsa bütçe içine alınma 
çabasıdır. Hafızamızı biraz yokladığımızda, bu türden girişimlerin daha sistemli, daha organize şek
lini yakın geçmişte bütçedışı fon uygulaması olarak görmüş ve yaşamıştık. Demek ki, bu iktidarda 
eski iktidarların anlayışını benimsemiş artık herhalde! Ne diyelim; hayırlı, uğurlu olsun! Durum, 
harcamaların bütçe dışında gerçekleşmesi anlamında fonlarla benzer nitelikler göstermekte; har
camanın yapılmasından sonra da ödeneğin sağlanması bakımından bütçe içine taşınması anlamında 
farklı görünmektedir; ancak, her durumda, fonların kaldırılmış olması nedeniyle oluşan bu boşluğun 
doldurulması gayretiyle karşı karşıya kaldığımız da bir gerçektir. Bu durumun en çarpıcı örneğini, 
dönersermaye uygulamalarının teşvikindeki hararet derecesinde görmek mümkündür. 
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Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu tasarının 5 inci maddesiyle Sağlık Bakanlığı dönerser-
mayelerine sonsuz imkân ve yetkiler verilmektedir. Peki, üniversite dönersermayelerine neden ay
nı fırsatlar verilmemektedir? 

Değerli AKP'li arkadaşlarım, yoksa, rektörlere güven mi duymuyorsunuz? 
2005 yılı bütçe tasarısıyla birlikte sunulan kuruluş bütçelerinin incelenmesinden özellikle 

analitik bütçe kodlanmasının eksik ve yanlış değerlendirilmesinden kaynaklı uygulama problemleri 
nedeniyle, kuruluş bütçelerinin, kurumların gelecek dönemde hangi temel amaçları ne şekilde 
yerine getirecekleri konusunda bilgi üretmeyen dokümanlara dönüştüğü ve son iki yılın bütçe tek
niklerinde bu anlamda politika oluşturma, planlama ve bütçeleme ilişkisinin koptuğu ve genel 
niteliklerin öne çıktığı bir yapı arz etmeye başladığı, bu Parlamentoda, maalesef, görüp yaşadığımız 
gerçeklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda açıkladığım nedenlerle, madde metninin geçici 
ve masum bir düzenleme ifade ettiği konusunda ciddî tereddütlerimiz bulunmaktadır. Bütçenin 
fonksiyonel kodlanıa ve sınırlandırma esasına göre ele alınmasından kaynaklanan yapısal bir prob
lem olarak, Yüce Meclisin, esas itibariyle, plan ve program uygulaması çerçevesinde programlar ve 
alt programlar üzerinden yapması gereken denetim sürecine ilişkin tereddütlerimiz açıkça ortaday
ken, bu madde düzenlemesini başka türlü ele almamız, en azından, şimdilik mümkün değildir. 

Uyarılarımızın gözardı edilmeyip dikkate alınması temennisiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağ. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun; 
a) 40 inci maddesinin birinci fıkrası ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurduk

ları tarihtir. 43 üncü maddede yazılı olanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dol
duranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş 
haddi uygulanabilir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları 
yapılamaz." 

"b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 
yaşını doldurdukları tarihtir." 

"d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizaların
da gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar." 

b) 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İştirakçilerden; talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla vazifeleri ile ilgileri kesil-

meksizin silah altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl vazifelerini yapmaya 
mani olmayanlar ile Sandığa tâbi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren has
talık veya sakatlığı olduğu belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle bu 
Kanunun malûllüğe ilişkin hükümleri uygulanmaz. " 

c) 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 89. - Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan 

ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas 
tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

- 2 1 7 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 2 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 3ü fiili hizmet yılından (azla süreler nazara alınmaz. 
İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi 

sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı 
bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa 
hak kazandıkları tarihi takibeden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan kat
sayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk malî yılın birinci ayın
da katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan kat
sayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere 
göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış 
yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye 
farkları da bunlara ayrıca ödenir. 

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapıl
madan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya 
toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun 68 inci maddesinde gösterilen his
seleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ay
rılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ik
ramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ay
rıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı, 30 yıldan 
fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ik
ramiye farkı ödenmez. 

Bu Kanunun 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da 
yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm 
tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanunî miras
çılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay 
ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde 
faturası karşılığında Sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır." 

d) 108 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için tespit 

edilen asgarî ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da 
(para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar bu Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır
lar." 

e) Ek 19 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince bağlanan 

kısmî aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz." 
1) Ek 26 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış 

veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı 
aranmaz." 
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g) Ek 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ek Madde 67.- Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış olduk

ları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya 
ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlan
mış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek göster
ge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesil
mesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu 
Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya 
seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir 
kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Personel kanunlannda ya da aylık Ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriy
le eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıktan ek göstergelerden 
faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlanndan ya da aylık öden
mesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkanlan ve yararlanacaklan ek gösterge hakkında ay
rıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış 
olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; Devlet Personel 
Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir. İlgili kanunlannda aynca ek gösterge belirlenmek 
suretiyle ve bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçil
miş olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmü uy
gulanmaz ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz. 

Ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce öden
miş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmaz." 

h) Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "benzeri, ödemeler toplamının" 
ibaresi, "benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere," şeklinde değiştirilmiştir. 

i) Ek 71 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen "özelleştirme programına 
alınan kuruluşlara atananlarla," ibaresi, "özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna 
göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla," şeklinde değiştirilmiştir. 

j) Ek 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası kar

şılığında Hazineden tahsil edilir." 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddenin bu bölümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşacaktır. 
Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsî söz isteği de vardır; ikisinin süresini birleştirdim. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Başkanlık Divanındaki arkadaşımız, yaklaşık 10 dakikadır bir maddeyi okuyor. Tabiî, bir mad

de 10 dakika olur mu diyeceksiniz; ama, bizim ülkemizde, böyle bir iktidar olursa, böyle bir mad
de de okunur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu kanun tasarısının genel gerekçesini okuyacağım. Genel 
gerekçe şöyle başlıyor: "Bütçe kanunlarına bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm 
konulamayacağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 161 inci maddesinde belirtilmiştir." Öncelikle, 
bu kanun tasarısını bu anlayışla Parlamentoya sevk eden hükümeti tebrik ediyorum; demek ki, 
Anayasada böyle bir hüküm olduğunu nihayet fark etmiş; ama, bakın, sonunda şunu söylüyor: "An-
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cak, geçmiş bütçe kanunlarında bütçeyle doğrudan ilgili olmayan hükümler de yer almıştır." Yani, bir 
şekliyle "Anayasanın bir hükmü var, bu olamaz; ama, geçmiş kanunlarda olabilir" diyor, kendi çıkar
dığı dönemi dikkate almıyor. "Geçmiş kanunlarda..." Ama, bir de gerekçe bulmuş kendisine göre. İz
ninizle, gerekçeyi de aynen okuyorum. "Bu durumun, bütçe kanunlarında yer alan hükümlerin çok 
değişik kanunları ilgilendirmesi ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yoğun gündemi nedeniyle zaman alması -sanki yasa yapmaktan hiç vakit alamıyoruz; öy
le diyor hükümetimiz- yıllar itibariyle değişiklik yapılması ihtiyacı doğan hükümlerin bütçe kanun
larına konularak, yasama sürecinin kolaylaştırılması gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmek
tedir." Yani, bu gerekçeyle "biz Anayasayı ihlal ettik; ama, idare edin, biz bu işi götürelim..." 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, çok acil haller olabilir, Parlamento, yasa yapma açısından ciddî, 
tutarlı kararlar alabilir; ama, yine, izninizle, bir şeyi daha hatırlatayım. Başbakanlığın, yasalar nasıl 
yapılır, kanunlar nasıl hazırlanır diye bir genelgesi vardır. Biz bürokrat iken, bu genelgelere harfiyen 
uyardık ve özellikle de, yasa yapma tekniğine aykırı bir yasa taslağının Başbakanlığa gitmemesine 
özen gösterirdik. Eğer, böyle bir yasa taslağı gitmişse, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü bizi uyarırdı ve mutlaka "bunu, Başbakanlık genelgesine uygun olarak düzeltin" derler
di; ama, tabiî, Allah versin, ne öyle bir Başbakanlık kaldı ne de öyle bir bürokrasi kaldı! 

Şimdi "torba kanun" diye -ki, kamuoyu gayet güzel adlandırıyor- bir tasarı Parlamentoya 
getirildi; getirilebilir; altkomisyona sevk edildi; çünkü, bu tasarı üzerinde görüşmek, kavramak 
zaman alacaktı; altkomisyonda görüşüldü. Altkomisyonda, 38 maddelik bu tasarı için 52 tane öner
ge verildi arkadaşlar. Hükümet ne kadar hazırlıklı gelmiş, düşünebiliyor musunuz?! 38 maddeyle il
gili 52 önerge veriliyor!. Peki, ne oldu; 52 önergenin bir kısmı kabul edildi, bir kısmı reddedildi, 
altkomisyondan geçirildi ve üstkomisyona getirildi. Üstkomisyonda, 38 maddelik bu tasarıyla ilgili 
29 önerge verildi. Biraz sonra, ekönergeler Meclis Genel Kurulunda da verilecek. 

Değerli milletvekilleri, elbette ki önerge verilebilir, elbette ki tasarılarda değişiklik yapılabilir; 
ama, bir yasa tasarısı Parlamentoya sunulurken, o yasa tasarısında, olabildiğince, değişiklik yap
mamaya özen gösterilmesi gerekir; çünkü, hükümet belli bir şeyi olgunlaştırmıştır, bürokrasi de bel
li bir noktaya getirmiştir, siyasal karar oluşmuştur, Bakanlar Kurulunun imzasından çıkmıştır ve 
Parlamentoya getirilmiştir. Bakanlar Kurulu bile, kendi imzaladığı, Parlamentoya gönderdiği 
tasarıların değişmesini kendisi istemektedir; demek ki, hazırlıklar yeteri kadar yapılmıyor. 

Ne söyledim değerli arkadaşlar; 10 dakikadır bir madde okunuyor dedim. Sayın Açıkalın'la 
beraber bir özel televizyon programına katıldık. Bir yurttaş soruyor "acaba, bu yasa Parlamentoya 
getirilip görüşüldüğü zaman, adına torba yasa diyorsunuz, sayın milletvekilleri bu yasanın hazırlan
masına, oylanmasına yeteri kadar nüfuz edebiliyorlar mı" diyor. Ben, açık yüreklilikle "hayır, nüfuz 
edemiyorlar" dedim; ama, Sayın Açıkalın, İktidar Partisinin milletvekili olarak "hayır efendim, biz 
milletvekilleri olarak bu yasaları biliyoruz" dedi. 

10 dakikadır okunan maddenin ne olduğunu ben size biraz açayım. Bu 1 madde; ama, 1 madde ne 
yapıyor? Bakın, 1 madde, Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesini, 44 üncü maddesini, 89 uncu 
maddesini, 108 inci maddesini; ayrıca, ek 19 uncu maddesini, ek 26 ncı maddesini, ek 67 nci maddesini, 
ek 70 inci maddesini, ek 71 inci maddesini ve ek 79 uncu maddesini değiştiriyor. Neyle; 1 maddeyle. Ay
rıca ne yapıyor bu tek maddemiz; 2 de madde getiriyor; geçici 219 uncu madde, geçici 220 nci madde. 

Değerli arkadaşlar, elimizi vicdanımıza koyarak konuşalım; dünyada hangi saygın parlamen
toya böyle bir yasa getirilir ve buna, parlamenterler olarak, önce bizim isyan etmemiz gerekmez mi? 
Yani, biz, burada, iktidar bir yasa getirdi diye, istisnasız, onların getirdiği her şeye el kaldırmak 
zorunda mıyız? Bunun içerisinde muhalefet partisi olarak bizim de destek vereceğimiz maddeler 
var, bizim de uygun gördüğümüz düzenlemeler var; ama, bu yasa hazırlama tekniği, gerçekten de 
Türkiye Cumhuriyeti açısından kabul edilecek bir uygulama değil arkadaşlar. Şimdi, bu mantıkla 
yola çıkarsak, 5 kanunu 5 maddeyle geçirebiliriz. "Madde 1 - Türk Ticaret Kanununda aşağıdaki 
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değişiklikler yapılmıştır" deyip, 1 000 küsur maddeyi yazabiliriz. "Madde 2 - Türk Ceza Kanunun
da şu değişiklikler yapılmıştır" deyip, 500 maddeyi yazabiliriz. "Madde 3 - Borçlar Kanunu", "Mad
de 4 - Falan kanun..." 5 hacimli kanunu, 5 maddeyi görüşerek Parlamentoda yasalaştırabiliriz. Peki, 
buna, yasa çıkarma tekniği denilebilir mi, Parlamento yasa kabul etti denilebilir mi? Biz yasayı 
görüşeceğiz, tartışacağız, eğrisini doğrusunu görüşeceğiz, ondan sonra kabul edeceğiz. 10 dakikadır 
okunan bir maddeyi -ki, arkadaşımız seri de okuyor, seri okuduğu için de kutlarız, Parlamentoya 
zaman kazandırmak için sanıyorum seri okumaya başladı- biz, nasıl kabul edeceğiz? Hangi mad
deyi, hangi gerekçelerle kabul edeceğiz, hangi gerekçelerle reddedeceğiz? 

Değerli arkadaşlar, bunun uygun ve doğru bir düzenleme olmadığını, en azından yasa hazır
lama tekniğine aykırı olduğunu, değerli milletvekillerimin buna tepki göstermesi gerektiğini 
düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, aziz milletimin kıymetli vekilleri; sevgi ve say

gılarımı sunuyorum. 
Biz özürlü kardeşleriniz, vatandaşlarımız olarak şöyle bir benzetme yapmak istiyorum: Bir 

lokantaya gittiniz, yemek seçiyorsunuz, kebap mı yesem, sulu mu yesem, susuz mu yesem diye. Biz 
özürlüler, bu lokantanın penceresinden bakan durumundayız; henüz, içeriye girip, masaya oturup, 
daha seçme durumuna gelmedik. Şu anda ülkemizin şartlarının da buna elverişli olmadığının elbet
te farkındayız; yani, transfer harcamalarını artırmanın, memleketimizin daha iyiye gitmesinin önün
de engel olduğunu da biliyoruz. 

Yani, açıkçası, sokakta kalan zihinsel özürlü kardeşlerim, şu anda, üç kap yemek değil, sadece 
bir tas çorbaya; 22 derecelik oda sıcaklığında değil, 15 derecelik oda sıcaklığında, yorganın altında 
kalmaya razı. Niçin; memleketimiz daha iyiye gitsin diye. Biz, hoşafı kepçeyle falan düşün
müyoruz. Bu vesileyle, verdiğimiz değişiklik önergeleriyle arzu ettiğimiz değişiklikler sadece 
şudur: O, meşhur lokantanın önünden geçebileceğimiz kaldırımın yapılması anlamına geliyor; ram
pa yapılıp, bari o lokantanın önünden geçebilelim, belki kokusundan istifade ederiz diye. 

Şimdi, biz, bu nevi değişiklikleri arzu ediyoruz. Bizlerin arzularının yerine gelmesinden, elbet
te, inanın, hiç kimse rahatsız olmayacak. Bu vesileyle, verdiğimiz çeşitli değişiklik önergelerinin 
mantığı tamamen budur. Ekstra transfer harcamalarını, memleketimizin iyiye gidişinin önüne engel 
olacak harcamaları getirmek istemiyoruz. Biz bunun sorumluluğundayız; diyoruz ki, varsın, daha 
iyi şartlara ulaşmak için, eğitim şartlan... Tarihî süreç içerisinde de biz şu cümleleri çokça duymuş 
insanlarız: "Sağlama bile eğitim imkânı, sağlama bile iş yok ki, sakata olsun." Bunları biliyoruz. O 
yüzden, bugün çok önemli bir değişiklik var 30 uncu maddede ve Sayın Bakanımızın da arzuları 
doğrultusunda. Bu, çok önemli bir şey; inşallah, memleketimiz için hayırlı olacak. 

Ben, bu vesileyle, altkomisyondaki Sayın Mustafa Açıkalın, Sayın Ergün Dağcıoğlu, Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Akif Hamzaçebi'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum; Plan ve Bütçe 
Komisyonumuza teşekkür etmek istiyorum; belki de, bana biraz kırgın da olsa Sayın Maliye 
Bakanımıza da ayrıca şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ben, inanıyorum ki ve biliyorum ki, Tür
kiye Cumhuriyeti, bizim milletimiz şimdiki Maliye Bakanımız gibi bir Maliye Bakanı görmedi. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Bir daha da görmeyecek. 
LOKMAN AYVA (Devamla) - Belki, diyeceksiniz ki "sen gördün mü?" Ben de, daha henüz 

hiç görmedim; ama, inşallah daha çok göreceğiz. 

- 2 2 1 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 2 

Kemal Ağabey, bu söylediklerim, 2007'deki 300 trilyona yatırım; haberiniz olsun. 300 trilyon
luk kaynak talep ediyoruz 2007 için. Artık, Türkiye'nin önü açılıyor. O açıdan, çok teşekkür 
ediyoruz pazarlığa tabi olarak. Dolayısıyla, Türkiye'nin daha iyi olacağını biliyoruz, Türkiye'nin 
daha iyiye gittiğini biliyoruz. Bu gelişmeden, bizler de, açıkçası biraz pay almak istiyoruz; ken
dimizi geliştirmek, üreten insan olmak, insanlığa, ülkemize katkıda bulunan insanlar olmak is
tiyoruz. Hep alan durumunda olmak, tabiî, takdir edersiniz ki, çok acı bir şey. Hiçbir kardeşim, hiç
bir özürlü vatandaşımız da kesinlikle almaktan memnun değil; üreten, veren, üretime katkıda 
bulunan, Türkiye'ye katkıda bulunan, güzel Türkiye'nin oluşmasında, muasır medeniyete ulaş
masında katkısı olan insanlar olmak istiyorlar. O açıdan, bu fırsatları verdiğiniz için, sizlerle her 
zaman iftihar eden vatandaşlarımız, özürlü kardeşlerimiz adına tekrar şükranlarımı sunuyor, çalış
malarımızın başarıya ulaşmasını ve bu değişikliklerin de memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayva. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bir önerge var; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının 3 üncü maddesine (a) bendi olarak aşağıdaki bendin eklenmesini ve takip eden 
bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Lokman Ayva M. Ergün Dağcıoğlu 
İstanbul İstanbul Tokat 

Yekta Haydaroğlu Mustafa Elitaş Recep Garip 
Van Kayseri Adana 

"a) 39 uncu maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uy

gun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az yüzde 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların 
istekleri üzerine," 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş)- Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul)- Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN- Gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: Göreve başladıkları tarih itibariyle, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 

Hakkında Yönetmeliğe göre alınmış raporla sakatlık oranının en az yüzde 40 oranında olduğu tes
pit edilmiş olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen esas 
ve usullere göre göreve başlamamış olanların da 15 yıllık fiili hizmet süresi sonunda emekli olabil
meleri amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Hükümetin olumlu görüş belirttiği ve gerekçesini din
lediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, maddenin okunan bölümünü kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 219 uncu maddeyi okutuyorum: 
k) Geçici 218 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 219.- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 44 üncü madde gereğince 
haklarında malûllük hükümleri uygulananların hakları saklıdır. 

BAŞKAN - Geçici 219 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul 
Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu: buyurun. 

Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsî söz hakkı da var. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, bu madde, normal bir madde, olması gereken bir madde; çünkü, malul
lük haklarının kazanımıyla ilgili olarak getirilen bir sınırlama var ana maddede; fakat, geçmişte bu 
hakkı kazananlar için bu hakkın ellerinden alınmamasına yönelik bir düzenleme yapılıyor. O 
açıdan, kazanılmış hakların korunmasına yönelik olarak yapılan bu düzenlemeyi Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak destekliyoruz; ancak, kazanılmış haklar konusunda Adalet ve Kalkınma Partisinin çok 
duyarlı olmadığının da altını çizmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, belki size de çok sayıda şikâyet geliyordur. Dul ve yetim aylığı alan
ların aylıklarından birisini kestiniz. Üstelik, bu kişi, belki yirmi yıldır dul ve yetim aylığı alıyordu 
ve bu aylığa göre de kendi bütçesini oluşturmuştu, ona göre harcamalar yapıyordu. Toplam aldığı 
aylık miktarı da 450-500 000 000'u geçmiyordu. Şimdi, bir yasa çıkardınız, bütün uyarılarımıza rağ
men dinlemediniz, kazanılmış hakları bir tarafa attınız ve bunların aylıklarından birisini kestiniz. 
Şimdi bu düzenlemeyi yapıyorsunuz, kazanılmış hakları koruyorsunuz; ama, öbür taraftan, dul ve 
yetimlere gelince, maalesef, bu hakları korumadınız. 

Bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, bu haksızlığı gidermek için, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kurdan, en azından, geçmişte, yasa yürürlüğe girmeden önce dul ve yetim aylığı alanların 
haklarının korunması ve bunların kazanılmış haklarını tekrar iade etmek için bir düzenleme düşünülüyor
du; ancak, Maliye Bakanlığı tasarının ilgili hükümlerini geri çektiği için bu düzenleme yapılamadı. 

Değerli milletvekilleri, söz almamın nedeni şu: Eğer, sosyal güvenlikle ilgili bir değişiklik Par
lamentoya geldiği zaman, tekrar, bu, dul ve yetimlerin kazanılmış haklarını iade edelim ve böylece. 
bu insanlara yapılmış olan bir haksızlığı da gidermiş olalım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 

Geçici madde 219 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 220'yi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 220.- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce daha düşük ek göstergeli veya 
ek göstergesi olmayan bir kadro, görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş olanlar için ek 67 ne i 
maddenin uygulanmasında, ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli kadro, görev ya da derecede en 
az altı ay görev yapmış olma şartı aranmaz. Önceden yapılmış olan eşitlik işlemlerine dayalı olarak 
bağlanmış olan aylıklar ödenmeye devam olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Muhsin Koçyiğit; buyurun. 

Şahsî isteğiniz de var; birleştirdim. 
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CHP GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşülmekte olan 827 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesinin geçici 220 nci maddesiy
le ilgili olarak Grubum ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu yönetimi, devlet örgütünün yönetimi demektir. 
Kamu yönetimi, bireylerin özgürlüğünü, mutluluğunu, yaşamın kolaylaştırılmasını, daha güzel, 
daha aydınlık, daha bolluk, daha gönençli bir yaşam sağlanmasını güvenceye almaya yöneliktir. Bu 
nedenle, kamu yönetimi, tüm bireyleri ilgilendirir, tüm yaşamsal düzeyi ilgilendirir. Toplumsal 
yapımızı ilgilendiren bir düzeni konuşuyoruz; o nedenle, tüm toplum tarafından kabul edilmelidir. 
Tüm toplumun uzlaşmaya varacağı ortak bir metin olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan yasa tasarısının 3 üncü maddesinin geçici 220 nci 
maddesinde "bu maddenin yürürlük tarihinden önce daha düşük ekgöstergeli veya ekgöstergesi ol
mayan bir kadro, görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş olanlar için ek 67 nci maddenin uy
gulanmasında ekgöstergeli veya yüksek ekgöstergeli kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev 
yapmış olma şartı aranmaz" hükmü getirilmektedir. Buna göre, bu maddenin, yani, 3 üncü maddeye 
bağlı geçici 220 inci maddenin yürürlük tarihinden önce daha düşük ekgöstergeli veya ekgöstergesi 
olmayan bir kadro, görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş olanlar için ek 67 nci maddenin uy
gulanmasında, ekgöstergeli veya yüksek ekgöstergeli kadro, görev ya da derecede en az altı ay 
görev yapmış olma şartı aranmayacaktır. Bir başka anlatımla, 3 üncü maddede, emeklilik hakkının 
kazanılması için aranılan altı aylık süre, bu maddenin uygulanmasında aranmayacaktır; yani, bun
ların emeklilik yönünden kazanılmış hakları korunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, önemli olan, kamu görevlilerinin sadece emek
lilik haklarına ilişkin düzenlemeler yerine, onların sorunlarının giderilmesine, ekonomik, sosyal ve 
özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin köklü ve kalıcı düzenlemeler yapmaktır. 

Değerli milletvekilleri, hükümet, son otuz yılda, konsolide bütçeden kamu personeline en az 
ödenek ayıran hükümet olma unvanını elinde bulundurmaktadır. 1999 yılında yüzde 24,6 olan per
sonel giderlerinin konsolide bütçe payı, IMF programının uygulanmaya konulmasıyla, izleyen beş 
yılda sürekli gerileyerek, 2004 yılında yüzde 19'la en düşük düzeye gerilemiştir. Bu, aynı zamanda, 
IMF programını uygulayan hükümetin kamu çalışanlarına bakış açısını da sergilemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kamu çalışanlarının sorunları, sadece gelir düzeylerinin düşüklüğünden, 
emeklilik haklarının düzenlenmesinden ibaret değil. Bunlar kadar önemli olan bir diğer konu da, üc
retlerin artan oranda, yüksek oranda vergilendirilmesidir. Hepimizin bildiği gibi, bugün, ücretli 
kesimin vergilendirilmesinde bir paradoks yaşanmaktadır. Şöyle ki; bir yandan yıl sonuna doğru 
enflasyon artarken, öte yandan da, matrah diliminin artması sonucu, müterakki vergi sisteminden 
dolayı, ücretliler yüksek oranda vergilendirildiği için, bu, gelirlerinin, yani, satın alma güçlerinin 
düşmesine neden olmaktadır. Bunu önlemek için, eskiden olduğu gibi, ücretlilerin, yıl boyunca, 
sabit, düz oranlı, örneğin, yüzde 10 gibi sabit bir vergi oranıyla ya da yüzde 5'ten başlayan yüksek 
dilimli tarifeler içinde vergilendirilmesinin yolu açılmalıdır; çünkü, bugün, ülkemizde, vergi veren
ler arasında korunmaya en muhtaç kesim ücretlilerdir. Bunların, gelirinden düşecek ne bir amortis
manı ve ne de bir gider unsuru mevcuttur. 

Ücretliler, vergisini, enflasyona karşı değer yitirmeden, peşin, kaynaktan kesilmek suretiyle 
ödemektedir. Bu nedenle, ücretliler üzerindeki aşırı vergi yükü aşağıya çekilerek, bir an önce azal
tılmalıdır; çünkü, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde, ücretliler üzerindeki vergi 
yükü, ortalama yüzde 10'lar düzeyindedir. 

- 2 2 4 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 2 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, kamu çalışanları ve emekliler geçinememektedir
ler. Memur maaş artışları, sözde, memur sendikalarıyla yapılan toplugörüşme sonucu belirlenmek
tedir. Bu toplugörüşmeler ve uzlaşma kurulu kararları on onbeş günlük formalite bir süreçten öteye 
gidememektedir; çünkü, memurların sadece göstermelik bir sendika kurma hakkı vardır. Özgür sen
dikacılığın sadece üç ayağından birisi mevcuttur, o da, toplugörüşme hakkıdır. Sendikalaşmanın ol
mazsa olmaz koşullarından olan diğer iki ayağı, toplupazarlık ve grev hakkı ise hiç mevcut değil
dir. 

Üzülerek belirtmeliyim ki, bugün, memur sendikalarının, hükümetle eşit koşullarda masaya 
oturarak toplupazarlıkla ücretlerini belirleme hakları yoktur. Hele, anlaşmazlık halinde, greve git
me hakları hiç yoktur. Yani, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları, eskiden olduğu gibi 
hükümetin iki dudağı arasında belirlenmektedir. Hatta, burada hükümet bazen öyle ileri gitmektedir 
ki, maaş artışları konusunda anlaşmazlık halinde, kendi atadığı, kendi görevlendirdiği uzlaşma 
komisyonunun kararlarını bile hiçe sayabilmektedir. 

Bunun için, acilen, Avrupa Birliği standartları ve ILO sözleşmeleri esas alınarak, kamu çalışan
larına grevli, toplusözleşmeli, özgür ve icazetsiz bir sendikalaşma hakkı verilmelidir, ancak böyle 
bir sendikalaşmayla, kamu çalışanları, hükümetle toplupazarlık masasına oturarak, kendi ücret
lerinin belirlenmesinde söz sahibi olabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, kamu çalışanları, demokrasidışı yöntemlerle, örgütsüz bırakıl
mamalıdır. Bilinmelidir ki, ancak toplumun tüm kesimlerinin hakları korunarak ve güvence altına 
alınarak demokrasi ve özgürlükleri yaşatabiliriz. 

Ücret artışı konusunda, sıra kamu çalışanlarına ve emeklilere gelince bütçe dengeleri, 
ekonomik kriz, IMF programı ve dayatmaları gündeme getirilmek suretiyle, âdeta, kamu çalışanları 
sindirilmek istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet kamu çalışanlarına ilişkin düzenleme yaparken, sürekli bir 
şekilde, memur sayısının fazlalığından yakınmaktadır. Oysa, bu yakınma ve iddia kesinlikle doğru 
değildir; çünkü, 2002 yılı verilerine baktığımızda, ülkemizde toplam 2 750 885 memur bulunmak
tadır. Bu rakamı diğer ülkelerle kıyaslayacak olursak, ilginç sonuçlara varacağız. Şöyle ki; kamu 
personelinin nüfusa oranı Finlandiya'da yüzde 10, Fransa'da yüzde 8, Almanya'da yüzde 5, Amerika 
Birleşik Devletlerinde yüzde 7 ve Türkiye'de ise, sadece yüzde 3'tür. Görüldüğü gibi, bu iddia 
kesinlikle doğru değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memurların ve kamu çalışanlarımızın sorunları oldukça 
fazladır. Bunlardan biri de, memurların kadro koşulu aranmaksızın sözleşmeli personel olarak atan
mak suretiyle, memur güvencesinin ve memur sendikacılığının yok edilmek istenmesidir. 

Yine, amirlere, emrindeki memurları sınırsız bir şekilde başka kurumlarda geçici olarak görev
lendirme yetkisi verilmek suretiyle, âdeta, sürgünlere davetiye çıkarılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 
yeniden düzenlenmesi sonucunda, çok sayıda, şahsa bağlı kadro oluşmaktadır. Şahsa bağlı kad
roların meydana gelmesiyle, bir yandan, bilgili ve deneyimli kamu görevlilerinin birikimlerinden 
yararlanılmamakta, öte yandan, boşaltılan ve ihdas edilen yeni kadrolara bilgisiz ve deneyimsiz 
yeni elemanlar atanmak suretiyle de, âdeta, kadrolaşmaya gidilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kamu görevinde memurluğun istisnaî, sözleşmeliliğin ise esas duruma getiril
memesi gerekir. Yine, kamu görevlilerinin "geçici görev" adı altında başka kurumlarda görevlendirmesinin 
objektif kurallara bağlanarak, sürgünü andıran geçici keyfi görevlendirmelerin önüne geçilmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, kamu çalışanlarımızı geleceğe yönelik olarak tedirgin eden bir diğer 
konu da, performans ücreti verilmek istenmesidir. Kamu yönetiminde getirilmek istenen perfor
mans ücreti, kamu kesiminde çalışanlar arasında örgütlenmeyi ve dayanışmayı azaltan bir etki 
yaratarak, siyasî kayırmacılığa ve eşit değerdeki işe eşit ücretten daha da uzaklaşılmasına neden 
olacaktır. Bu farklılıkların yaratılması sürecinde, özellikle alt gelir grubundaki memurlar giderek 
daha düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ücret ve maaşlara ilişkin sorunların çözümünde temel yak
laşım, performansa dayalı ücret değil, kamu çalışanlarının sendikal haklarının tanınması ve sosyal 
devlet anlayışıyla tüm kamu çalışanlarının nitelik ve kıdemlerine uygun, eşit değerdeki işe eşit üc
reti temel alan, aileleriyle birlikte insanca yaşamalarına imkân verecek düzeyde ücret almalarının 
en kısa zamanda sağlanması olmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koçyiğit. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Geçici madde 220'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda, tümüyle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK(Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu acıyorum. 

827 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 
VI.- KANLIN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: S27) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDİ- 4.- 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun; 
a) 10 uncu maddesinin (1) numaralı bendindeki "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler 

hariç olmak üzere;" ibaresi, "Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu mad
de uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı 
talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 13 üncü maddesinde yer alan "11 ve 45 inci maddeler esaslarına" ibaresi, "45 inci madde 
esasına" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 33 üncü maddesinin; (b) fıkrasına "Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, " ibaresinden sonra gel
mek üzere "I la/.inc Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Ak-
tüer Yardımcıları", ibaresi eklenmiş ve (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenen
ler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini 
aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kıs
mı ayrıca ödenir." 

d) 24 üncü maddesinde yer alan "bu vazifelere ilk defa tâyin edilenlere veya" ibaresi ile 45 in
ci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "11." ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği var. 
Cumhuriyet I laik Partisi (irubu adına ve şahsı adına. Adana Milletvekili Sayın Kemal Sağ. 
Sayın Sağ. sürenizi birleştirdim; buyurun. 
CI İP (İRUBU ADINA KI-MAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan Devlet Memurları Kanunu ve Kmekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
i lükınünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi (irubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken. 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, bu tasarı, çok sayıda kanunu değiştiren ve gerek Plan ve Bütçe 
Komisyonu gerekse daha önceki altkomisyon görüşmeleri sırasında, bazıları kendi başına bir kanun 
tasarısının konusunu oluşturacak nitelikte hususların eklendiği bir kanun tasarısıdır. 
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Demin de ifade edildiği gibi, sadece altkomisyon görüşmeleri sırasında 52 önerge verilmiş, 
bunlardan 37'siyle tasarıya ilaveler yapılmış ve komisyon görüşmeleri sırasında da 29 önerge ayrıca 
kabul edilmiştir. 

Hükümetten komisyona 32 madde ve 6 geçici madde olarak gelen bu tasarı, komisyondan 38 
madde ve İÜ geçici madde olarak çıkmıştır; yani, 10 madde ilave edilmiştir. Buna rağmen tasarıdaki 
madde sayısının artış göstermemesinin nedeni, 3ü uncu maddenin, kanuna verdiğimiz ifadeyle, tam 
anlamıyla bir torba madde olmasındandır. Zira, bu maddede, çeşitli kanunlarda yapılması öngörülen 
toplam 19 adet değişiklik "ibare değişiklik ve ilaveleri" adı altında toplanmış ve bu yolla, tasarıdaki 
madde sayısının artması önlenmiştir. Bğer yanlış bilmiyorsam, bu kanunla, yaklaşık 48 adet yasada 
değişiklik yapılmış gibi düşünüyorum. 

Yine, bazı maddeler büyük ölçüde değişikliğe uğrayarak kapsamı genişletilmiştir. Sözgelimi, 
tasarının 3 üncü maddesi, yaklaşık dört sayfada ve çeşitli kanun değişiklikleri ilave olunarak bir ana 
madde, bir ek madde ve iki geçici madde şeklinde düzenlenmiştir. 

Yasa hazırlığını bu detaylarla anlatmamızın sebebi, tasarının, bütünlük arz etmediği gibi, iç 
tutarlılıktan yoksun bir biçimde düzenlendiği ve önemli bazı konuların arkasında da bir hükümet 
iradesinin bulunup bulunmadığına dair kuşkularımızın varlığını ifade etmek ve el yordamıyla yapıl
mış bir yasa tasarısını görüşmekte olduğumuzu tespit etmektir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının hazırlanmasındaki bu sürece damgasını vuran karmaşa, mad
deler bazında da geçerliliğini korumuştur. Tasarıda, 6245 sayılı Kanunu değiştiren 4 üncü madde, 
esasen, 3 I Temmuz 2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında, mülga mad
deler ile yürürlükteki maddelerin uyumunu sağlamak ve mülga maddelere atıllar şeklindeki, kalan 
hataları düzeltmek üzere düzenlenmiştir. 

Bu konuşmamı, ben, çok teknik yapmış olacağım; belki birçok konuyu anlatamayacağım; ama, 
sonunda meramımı anlatmış olacağım zannediyorum, sizlere. 

Maddî hataların giderildiği bölümler, mahiyeti gereği anlaşılır olmakla birlikte, diğer düzen
lemelerin yapıldığı bölümler muğlak ve kanun yazım teamülleri dışındaki kalıp ya da ifadelerle 
kaleme alınmıştır. Örneğin, 6245 sayılı Yasanın "Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı ve Yer Değiş
tirme Masraflarının Birlikte Verilmesini İcap Httiren Haller" başlığını taşıyan "Kendi yazılı talep
leri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere, yurt içinde veya dışındaki daimî bir vazifeye naklen 
tayin olunanlarla, yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden 
yurt içinde diğer bir daimî vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere, yeni vazife mahallerine 
kadar" şeklindeki 10 uncu maddesinin (1) numaralı bendini değiştiren ve tasarıda 4 üncü madde 
olarak düzenlenen kısım, "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere" ibaresi, 
"/orunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yol
luğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilen
ler hariç olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, (1) numaralı bendin ilk bölümünü oluşturan kısımda, art arda -lütfen, dikkat
lerinizi çekmek istiyorum bu hükümlere değerli arkadaşlar- biri "dışında", diğeri "hariç olmak 
üzere" ifadeleri ile iki kez yapılan vurgudan sonra, tasarıda değişiklik metni olarak sunulan bölüm
de, kanun gereği ödeme yapılması halini kapsayan, sadece parantez içi hüküm kalmıştır. Yani, bu 
durumda, netice olarak enteresan bir hüküm ortaya çıkmakta ve sadece parantez içindeki kısım 
hüküm ifade eder hale gelmektedir. 

Keza, tasarının 4/b maddesindeki, yasanın 13 üncü maddesinde değişiklik öngören metindeki 
"11 ve 25 inci maddeler esaslarına' ibaresi, '45 inci madde esasına' şeklinde değiştirilmiştir" hükmü 
de, yine bir tuhaf durumu işaret etmektedir değerli arkadaşlar. Şöyle ki: Yürürlükteki yasanın ilgili 
13 üncü maddesine baktığımızda, mevcut düzenlemenin "11 ve 45 inci maddeler esaslarına göre" 
ifadesiyle düzenlenmiş olduğunu görmekteyiz. Mülga 11 inci maddenin değiştirilmesi konusunda, 
elbette haklılık payı vardır; ancak, değişikliğin diğer bölümünün 25 inci maddeyi mi, yoksa 45 in
ci maddeyi mi kapsadığı açık değildir. 
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Bir başka husus da, tasarının 4/c maddesindeki 6245 sayılı Yasanın 33/b maddesine ilave ön
gören değişiklik metninden hemen sonra, 33/c fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen "d) Bu 
Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ((b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yur
tiçinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her 
defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir" 
şeklindeki fıkradır. Bu düzenlemenin kimleri kapsadığı ve neyi düzenlediği belli değildir değerli ar
kadaşlar. Zira, (b) fıkrasındakiler için yasada "bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini 
için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına 
kadar olan kısmı ayrıca ödenir" hükmü mevcuttur, (c) fıkrasında sözü geçenler ise "kanunlara göre 
kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur 
için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir" hükmü bulunmakta olup, 
görüldüğü gibi, kurumlarınca seyahat ve ikamet giderleri birlikte ödenmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, ben burada anlatıyorum; ama, çoğunuzun dikkatini bile çekmiyor bu 
hükümdeki yanlışlıklar. Ama, umarım ki, Sayın Bakanın ve ilgili arkadaşların dikkatini çekecektir. 

Değerli milletvekilleri, burada, harcırah uygulamalarının önemli ve kronik problemlerinden 
birisi olan ikamet ya da yatacak yer temini hususundan söz açılmışken, 6245 sayılı Yasanın hemen 
yukarıda bahsi geçen 33 üncü maddesindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, (b) fıkrası kap
samında sayılan teftiş, denetim ve kontrol görevlilerinin yatacak yer teminine ilişkin sorunlarına 
değinmek ve mümkün ise ortak bir irade oluşturarak çözmek gerektiği kanaatini taşıyorum. Çünkü, 
yasanın aynı maddesinin hemen altında (c) fıkrasında sözü geçen görevlilerin dahi, aynı yasaya 
göre, ikamet giderleri karşılanırken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu çalışmaları 
sırasında da gördüğümüz gibi, sözü geçen komisyonun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluş
larının hemen hepsinde her düzeyde görev yapan personel, yıldız sayısına göre kademelendirilerek 
büyük otellerde kalma imkânına sahip iken, teftiş, denetim ve kontrol görevlilerinin yatacak yer 
teminine ilişkin olarak karşılanan giderlerinin harcırahlarıyla sınırlı olmasını anlamakta, doğrusu, 
güçlük çekiyorum. Ankara dışındaki denetim ve benzeri çalışmalarla ilgili toplantılardan hemen 
sonra, kuruluş temsilcileri otellerine giderken, sözü geçen meslek gruplarından arkadaşlarımızın 
kamu misafirhanelerine gidişlerini üzülerek müşahede ediyoruz. 

Kaldı ki, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri de başka bir sorun halinde şu anda. 
Bunlardan büyük bir bölümü özelleştirme kapsamına alınmış, satılmış ya da satılmak üzeredir. 
Giderek daralan bu kısıtlı imkânlar dikkate alınarak bu sorunun çözülmesi şarttır değerli arkadaş
lar. 

Ayrıca, tasarının 2/d maddesiyle 6245 sayılı yasanın 24 üncü maddesini değiştirerek, bu mes
lek mensuplarının ilk defa göreve atanmalarında verilen yer değiştirme yol masrafı ya da har
cırahının kaldırılmak istenmesindeki niyetin veya sebebin de anlaşılamadığını özellikle belirtmek 
istiyorum değerli arkadaşlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi tamamlıyorum. Belki, bu maddeye ilişkin 
konuşmam çok teknik kaldığı için, bazılarımızca konunun anlaşılmasında güçlük çekilmiş olabilir; 
ancak, gerçek olan şu ki, bu maddeyi yazanların da amaçlarını tam olarak ifade edebildiklerini zan
netmiyorum. Eğer yetkililer bu madde hakkında bize açıklama yaparlarsa sevinirim. 

Bu duygularla, hepiniz saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sağ. 
Şahsı adına ikinci söz isteği. Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'a aittir. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 5 dakika. 
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ÜMMET KANDOöAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 4 üncü 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının 4 üncü maddesi, 6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılan değişiklikler. Bu madde, 
geçmişte olmayan, bir nebze memurun lehine sayılabilecek; ancak, bazı yükümleriyle de memur
ların aleyhine hükümler ihtiva eden bir madde. 

Öncelikle bu maddenin (a) bendi, kendi talepleriyle bir yerden diğer bir yere naklolan memur
larla ilgili sürekli görev yolluğunun alınamayacağıyla ilgili bir hüküm. Memurlarımız çok zor şart
lar altında yaşayan, geçimlerini çok zor şartlar altında devam ettirebilen insanlar. Değişik görev yer
lerinde görev yaparken bir başka yere tayin talebiyle müracaat ettiğinde, eğer, bu tayinini yap
tırabileceği düşüncesinden yola çıkarak, tayinimi yaparsanız sürekli görev yolluğundan vaz
geçiyorum, feragat ediyorum şeklinde bir beyanı olursa, sürekli görev yolluğunu alamayacağına 
dair bir hüküm. 

Memurlarımız bu kadar sıkıntı içerisinde yaşarken, bir tayin talebiyle bir makamın ve mevkiin 
karşısına geçtiğinde, karşısına böyle bir maddenin getirilmesinin son derece yanlış olduğu inancın
dayım ve yine bu madde, ilk defa devlet memurluğuna tayin edilenlerin, görev yerlerine giderken, 
daha önce almış oldukları sürekli görev yolluklarını alamayacağına dair bir hüküm ihtiva etmek
tedir. Memuriyetinin başlangıcında, henüz maaşını alamayan, örneğin, Şırnak'a, Hakkâri'ye veya bir 
başka şehre tayini çıkan evli bir memurun oraya naklolması karşısında 1,5-2 milyar lira cebinden 
para harcayacağını düşünecek olursak, devletin böyle bir memura şefkat kollarını açıp, ilk defa 
memuriyete başlayan bir memura sürekli görev yolluğunun verilmesi gerektiği inancındayım. 

Yine, bu tasarıyla güzel bir iyileştirme, ancak, yeterli değil; biliyorsunuz, geçici görev yol
luğunda, memurlar bir başka yere geçici görevle gittiklerinde 1 inci ve 4 üncü derece arasındakiler 
16,80 Yeni Türk Lirası, 5 inci ve 15 inci derece arasındakiler de 15,60 Yeni Türk Lirası almaktadır
lar. Bu memurların konaklama ücretleri, derece karşılıkları kadar kendilerine ödenmektedir; ancak, 
16,80 Yeni Türk Lirasıyla bir gece, bir konaklama yerinde, bir otelde kalmanın da ne kadar zor ol
duğunu sizlerin takdirlerine bırakıyorum. O nedenle, bu maddede, bu hususun, biraz daha memur
lar lehine iyileştirilmesinin yararlı olduğu inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, AK Parti Grubu adına konuşan değerli Mustafa Açıkalın'ın, ayakta 
tedavi olan yeşilkart sahiplerinden, kullandıkları ilaçların bedellerinin yüzde 20'sine kadar katılım 
payı alınması noktasındaki ifadeleri beni son derece üzmüştür. Bu kürsüden, kısa bir süre önce 
geçirilen bir kanunla, yeşilkart sahiplerinin ayakta tedavilerinde reçete bedellerinin karşılanacağı 
İktidar Partisi milletvekilleri tarafından çok büyük bir mutlulukla ifade edildi. Biz de o gelişmeden 
mutlu olmuştuk; ancak, yeni düzenlemeyle, yeşilkart sahiplerinin ilaç bedellerinden yüzde 20'ye 
kadar katılım payı alınmasının da son derece yanlış olduğu inancındayım; çünkü, yeşilkart sahibi 
olabilmek için, bir kişinin aylık gelirinin 120 000 000 liradan daha az olması gerekmektedir. Dik
katinizi çekmek istiyorum, asgari ücretin 1/3'ü seviyesinde geliri olan birisi ancak yeşilkart sahibi 
oluyor. Ayda 120 000 000 lira gelir elde eden birisinin almış olduğu ilaçlarının bedellerinin yüzde 
20'sine katılmasının haklı ve mantıklı bir izahını yapmak mümkün değil. Sayın Açıkalın bunu söy
lerken "tabiî ki" tabirini kullanarak, ilaç bedellerine katılması gerektiğini ifade etti. Bu, son derece 
yanlıştır. Özellikle son günlerdeki ekonomik sıkıntılardan sonra yeşilkart sahiplerinin çok daha zor 
durumda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOÖAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Üst gelir gruplarının yüzde 20'sinin gelirden aldığı pay 
yüzde 45,4'ten yüzde 47,6'ya çıkmıştır. Üst gelir grubu, Türkiye'de 2002 yılında millî gelirden yüz
de 45,4 pay alırken, 2004 yılında bu oran yüzde 47,6'ya çıkmıştır. En alt gelir grubundakilerin ise 
2002'de millî gelirden aldığı pay yüzde 6,5 iken, şimdi, yüzde 6,3'e düşmüştür. Demek ki, alt gelir 
grubundakiler her geçen gün ekonomik bakımdan daha büyük sıkıntı içerisine girmektedirler. İşte, 
yeşilkart sahiplerinden ilaç bedellerine katılma, katkı payı adı altında bir pay alınmasının Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine yakışmadığı, bunlardan gelecek olan üç beş kuruşa Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin tenezzül etmemesi gerektiği inancındayım. O nedenle, lütfen, bu madde görüşülürken, 
bunlardan katkı payı alınmaması noktasında, önergelerle bu maddenin düzeltilmesi gerektiği inan
cındayım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddenin okunan ve müzakeresi yapılan bölümünü oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, (e) fıkrasını okutuyorum: 
e) Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4.- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında 
yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Bülent Baratalı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baratalı'nın şahsî söz isteği de var; sürelerini birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

827 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesindeki geçici madde 4 hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum ve Partimizin görüşlerini burada ifade edeceğim; bu nedenle, Sayın Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 4 üncü maddesindeki geçici 4 üncü madde, yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar, Harcırah Kanununda, 6245 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılmasını 
öneriyor, bir istisna getiriyor. Bu istisnanın, bir değişiklik yapılıncaya kadar yürürlükte olması amir 
hükmünü getiren bir değişiklik teklifi. 

Neden böyle bir düzenlemeye gerek duyuyor kanun koyucu veya duyacak; bunun nedeni şu: 
Parlamentomuz, 2004 yılında, yerel yönetimlerde önemli kanunlar çıkardı. Bunlardan bir tanesi 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, diğeri de Belediye Kanunu. Bunlardan 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu görüşülürken, geçici 2 nci maddesinde, büyükşehir belediyesinin sınırları 
yeniden tespit edildi. Bu tespit yapılırken, 2 000 000 nüfus esas alındı. Nüfusu 2 000 000 olan 
büyükşehir belediyelerinde, vilayet binası merkez alınmak koşuluyla, oradan tutulacak olan 20 
kilometre yarıçapındaki bir dairenin içinde kalan diğer büyükşehre dahil olmayan bütün köyler, 
mahalleler, ilk kademe belediyesi olarak ve diğer ilçeler de büyükşehre bağlı ilçe belediyeleri olarak 
düzenlendi. Nüfusu 2 000 000'dan yüksek olan belediyelerde ise, bu yarıçap, hepimizin bildiği gibi, 
50 kilometreye çıkarıldı ve vilayet binası merkez alınmak koşuluyla, 50 kilometrelik bir yarıçap 
içinde kalan bütün tüzelkişilikler ortadan kaldırıldı ve büyükşehir belediyesine bağlandı. 

- 2 3 1 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 3 

Harcırah Kanunumuzda önemli bir tanım var; bu önemli tanım da, 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında memuriyet mahalli tanımlan var, memuriyet mahalli 
burada tanımlanıyor. Nedir memuriyet mahalli; kanunun lafzına göre "memur ve hizmetlinin asıl görev
li olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir veya kasabalann belediye sınırlan içinde bulunan mahal
ler ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir veya kasabalann 
devamı niteliğinde bulunup, belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araç-
lan ile gidilip gelinebilen yerler" olarak tanımlanıyor. Büyükşehır belediyelerinin sınırlan değişmeden 
önce, büyükşehir belediyesi içinden diğer ilçe belediyelerine giden memurlar, bu gidip gelmelerinde bir 
harcırah alıyorlardı, yol harçlığı alıyorlardı. Oysa, büyükşehir belediyesi sınırlan genişlediği için, 
memuriyet mahalleri de genişlemiştir. Buna bir istisna getirmek için ve buralara giden kamu görev
lilerimizin mağdur olmamalan için, bu madde konulmuş bulunmaktadır, yeni bir düzenleme yapılın
caya kadar da, Harcırah Kanununa bir istisna getirilmiştir. Yani, bundan böyle, büyükşehir belediyesi 
sınırlan içinde bile olsa, memurlanmız, bir görev mahalline gidip gelirken Harcırah Kanunu esaslan 
dahilinde, 3 üncü madde dahilinde, harcırahlannı alabilecekleredir. Bu, doğru bir düzenlemedir, uygun 
bir düzenlemedir, bu düzenlemeye biz de katılıyoruz; çünkü, kamu görevlilerinin yaranna, onlann hak-
lannı genişleten, onlara tanınmış olan haklan haksız olarak ortadan kaldırmayan bir maddedir; bu 
nedenle -zaten, Plan ve Bütçe Komisyonunda da aynşık oyumuz yok- bu maddeyi kabul ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz büyükşehir belediyelerinden açılmışken, yerel 
yönetimlerden açılmışken, bu konuşmamda bazı konulara değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Parlamentonun 22 nci Döneminde bizler, yerel yönetimlere 
yeni haklar, yeni akçalı olanaklar ve onların personelindeki iyileştirmeleri yapamadık. Parlamen
tomuz ikibuçuk yılı dolduruyor ve belediyelerimiz de, bir iki hafta sonra bir yılını dolduracaklar. 
Özellikle bu dönem belediye başkanlarımız, büyük bir kriz sonucu geldikleri için görevlerine, yine 
kendileri tarafından yapılmayan ağır bir borç yükü altında inliyorlar. Bu borç yükü, hem devlet 
kurumlarına ve kuruluşlarına hem kendi aralarında hem de hemşerilerine, yurttaşlarına karşı olan 
bir borç yüküdür. Bu borç yükü o kadar yüksek bir borç yükü ki, belediyeler, sürdürülebilir 
belediyecilik konusunda görevlerini, kendilerine yeni kanunlarla verdiğimiz ekgörevleri de yerine 
getirememekten dolayı çok sıkıntı içindeler. 

Yerel yönetim yasalarını yaptık; yeni bir Belediye Kanunu çıkardık, yeni bir Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu çıkardık, İl Özel İdareleri Kanunu çıkardık, belediyelerimize hep görevler ver
dik, onlardan çok şeyler istiyoruz; ancak, Belediye Gelirleri Kanununu hâlâ çıkaramadık. Belediye 
Gelirleri Kanunu ufukta bile görülmedi. Kim hazırlıyor, nerede yapılıyor, Başbakanlıkta mı 
yapılıyor, yoksa ilgili yerlerde yapılıp, bizim önümüze mi gelecek, ben, bunu bilemiyorum. Sayın 
Maliye Bakanımızı hazır burada bulmuşken -sanıyorum burada- Belediye Gelirleri Kanununu ne 
zaman Parlamentoya getirmeyi düşünüyorsunuz; yani, belediyecilerimize ne zaman bir müjde 
vereceğiz? Belediyelerimiz, devletin bütçe gelirlerinden yüzde 4,5 gibi bir pay alıyor. 

Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri, Sayın Başkan; bu bizim içine girmeye çalıştığımız 
Avrupa Topluluğu içinde böyle bir pay yok. Bu paylar, en az yüzde 20 düzeyinde alabilecekleri pay
lar. Hem görevlerini yaparken hem yetkileri hem kendilerine verilen görevler ve verilen görevleri 
karşılayan akçalı kaynaklan en az yüzde 20 düzeyinde; yani, Batı'nın çağdaş belediyecilik anlayışı, 
daha fazla görev, daha çok yetki ve daha çok akçalı olanaktır. Haa bu dönem bir şey yaptık, 1991 
yılından beri değişmemiş olan 2464 sayılı Kanunu güncelleştirdik; fakat, o da -tabiî, 1991'den 2004 
yılına gelinceye kadar ondört yıl içinde güncelleşmediği için- yurttaşımıza, daha doğrusu hem-
şerimize çok ağır geldi; çünkü, belediyeler, hemşerilerinden de paralar topluyorlar; işte, ilan, rek
lam vergisi, buna benzer vergiler gibi, yol, kaldırım harçları gibi, harcamalara katılma gibi; ama, 
yurttaşımız, bu paraları bulmakta ve ödemekte çok zorluk çekiyor. Emlak Vergisini yükseltiyoruz, 
bu gelirleri güncelleştiriyoruz; ama, kaynağını alamıyoruz. Belediyelerimize yapabileceğimiz en 
büyük destek, bütçe gelirlerinden almakta oldukları yüzde 4,5 olan payı, en azından -şimdi Bakan
lar Kurulunun yetkisi de var- yüzde 9'iara, yüzde 10'lara çıkarmaktır ve göreceli olarak ve zaman 
içinde de bu payın, yüzde 15'lere, yüzde 20'lere çıkmasında büyük yarar bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de, Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklediğimiz 
geçici 2 nci maddeden bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, Büyükşehir Belediyesi 
Kanununa eklediğimiz geçici 2 nci madde, belediye borçlarının tasfiye amacını güden -konuluş 
amacı bu olan- bir maddedir. Bu maddeye göre, belediyelerin birbirine olan borçları, diğer kurum
lara olan borçları takas ve mahsup edilebiliyor. Bu takas ve mahsup işlemi yeni getiriliyor; ama, bu 
Kanunu incelediğimiz zaman görüyoruz ki "31.5.2004 itibariyle blokoleşecek olan bu borçlar altı 
ay içerisinde uzlaşma komisyonları tarafından görüşülür ve bu iş yapılır, bu verilen mükellefiyet 
biter" diye bir madde vardı. 

Şimdi, bir uzlaşma komisyonu oluşacak, uzlaşma komisyonu, Hazine Müsteşarlığından sorum
lu bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ile Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay Başkanlığı ve İller Bankasından bir 
temsilciden oluşacak. Bu uzlaşma komisyonu, belediyelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan 
borçlarının takas ve mahsubu bittikten sonra, belediyelerin alacak ve borçlarını hesaplayacaklar, 
ferilerini de kapsayacak şekilde bunlar maktu bir düzeye getirilecek ve faizleri asıl borcunu 
geçemeyecek düzeyde belediyeleri, hem görevlerini yapacak düzeyde bir gelire kavuşturacak hem de 
sürdürülebilir bir anlayışta borçlarını ödeyecek noktaya getirecekti. Ancak, üzüntüyle görüyorum ki, 
bu uzlaşma komisyonları, henüz, ya oluşmamış ya oluşturulmamış ya da çalışmıyor. Şimdi, bu 
önümüzdeki yasanın -ileride gelecek- 29 ve 30 uncu maddesinde yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz 
bu uzlaşma komisyonunu. Hepimizin söylediği bir konu var: Kanunlarımızı yaparken, biraz aceleye 
getiriyoruz. Sanki, arkamızdan birisi kovalıyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda biz bunları tartıştık, bu 
belediye kanunlarını, Büyükşehir Belediyesi Kanununu konuştuk. Şimdi, altı ay içerisinde bitmesi 
gereken bu durum, altı aylık bir süreye eklenerek yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. 

Şimdi, Sayın Bakan, yani, bu altı ay içinde uzlaşma komisyonu kurulup, görevi bitecek ve 
belediyelerimiz, bu borç yükünden -kendilerinin de hemşerilerinin de moralini bozan- kurtularak 
yeni bir anlayışla, yeniden silkinerek, yeniden beyaz bir sayfa açarak görevlerine ve halka hizmet
lerine devam edeceklerdi. Şimdi, hiçbir şey yapılmamış. Ben, iki gün önce bir yazılı soru önergesi 
verdim, "uzlaşma komisyonları kurulmuş mudur." Uzlaşma komisyonları hangi objektif kurallarla 
çalışacak bilemiyoruz. 

Belediyenin malî gücüne göre, belediyelerin yeniden ödeme planlan kabul edilecek. Bu, ob
jektif kriterle mi olacak sübjektif kriterleri mi olacak, hangi partiye veya bağımsız olup olmadığına 
bakılacak mıdır, bakılmayacak mıdır? Bu komisyonlarda niye belediye başkanlarımız yok?! İller 
Bankasından temsilciler var; ama, belediye başkanlarımızdan, gerek belde olsun gerek ilk kademe 
olsun, gerek ilçe olsun gerekse büyükşehir olsun, buralardan temsilciler yok. Yani, siz, belediye baş
kanlarının borçlarını sürdürülebilir bir anlayış içinde yeniden yapılandıracaksınız; ama, belediye 
başkanlarımızın burada, bu kurullarda temsili yok. Şimdi, 29 uncu madde geçerken, belki, bir öner
geyle bu kurullara belediye başkanlarımızın da, alınmasını, ben, şimdiden öneriyorum. 

Şimdi, merak ediyorum, bu komisyon ne zaman çalışacak; bu komisyon çalışmaya başladı mı; 
çalıştıysa, bu çalışmalar hangi aşamada; çalışmalar ne düzeyde devam ediyor? Eski bir belediyeci 
olarak ben bunları merak ediyorum, ben de merak ediyorum, belediye başkanlarımız da, hem-
şerilerimiz de merak ediyorlar. 

Diğeri, belediyelerimizin borçlarının en önemli bölümü, değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna olan borçlardır; yani, belediyelerimiz, Emekli Sandığı keseneklerini ve Sosyal Sigortalar 
keseneklerini ödeyemiyorlar. Ödeyememelerinin sebebi, keyiflerinden değil, paraları olmadığı için 
ödeyemiyorlar. O nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Genel Müdürlüğünün de, o kurumun da 
bu uzlaşma komisyonu içine alınması öneriliyor. Bu öneri, doğru bir öneridir. O nedenle, bu doğru 
olan öneriye de katılıyoruz; ancak, yine, bu komisyonların ne zaman çalışmaya başladığını veya 
başlayacağını, bu altı aylık sürede bunların bitip bitmeyeceğini, ben de, diğer belediye başkan
larımız gibi merak ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, görüşmekte olduğumuz tasarının 4 üncü 
maddesinin, yine, kanun koyucunun, geçici 4 üncü maddesindeki görüşlerine katılıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Tamamlayın efendim, buyurun. 
BÜLENT BARATALI (Devamla)- Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak da, 

değerli kamu görevlilerimizin bir yerden bir yere giderden, verilen kamu görevini yapmak üzere 
seyir halindeyken, gidip gelirken harcadıkları paranın devlet tarafından karşılanması konusundaki 
ve büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesi konusundaki, bu genişlemenin kamu 
görevlilerinin aleyhinde olmaması konusundaki bu düzenlemeye katıldığımızı ifade ederken, tekrar, 
Sayın Meclise saygı ve sevgilerimi ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Baratalı. 
Geçici madde 4 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 4 üncü maddeyi tümüyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler...Kabul etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığı kurum 

ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarına (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) verilen 
döner sermaye miktarı üç milyar Yeni Türk Lirasıdır ." 

b) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3.- Bakanlık, birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da dahil olmak üzere 

Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarındaki (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü hariç); 

a) Muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil işlerini, 
b) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürünleri imâli ile istihsal veya imâl edilecek diğer maddeleri, 
c) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgeleri, 
d) Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilecek hizmetler ile sigortalı turistlere ve yabancı 
hastalara verilen sağlık hizmetlerini, 

e) Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerini, 
f) Diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu 

verilmesini ve akredite edilmesini, 
g) Atölye, tamirhane ve depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili montaj, demontaj 

ve proje işlerini, 
h) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım 

hizmetlerini, 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan yıllan Bütçe Uygulama Talimatlarında yer alanlar hariç, 3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca belirlenen tarife üzerinden fıyatlandırmaya ve 
yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerden elde edilecek gelirler ile sağlık kurum ve kuruluşlarına üçün
cü şahıslarca yapılacak her türlü bağış ve yardımları döner sermayeye gelir kaydettirmeye yetkilidir, 
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Bakanlık, bu suretle elde edilecek döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere döner ser
maye işletmelerine; 

a) Her nevi tüketim maddeleri, tıbbî, cerrahî alet, malzeme, cihazlar, mefruşat ve demirbaş eş
ya satın alınması, 

b) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılması, 
c) İhtiyaç halinde hizmet satın alınması, 
d) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 

edilmesi, kiralanması ve bunlara ilişkin her türlü giderin yapılması, 
e) Tamir, imâl atölyeleri açılması ve bunlara sermaye tahsis edilmesi, 
i) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın 

alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin giderlerin yapılması, 
g) Fiyatlandırılan mamullerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve 

buna ilişkin giderlerin yapılması, 
h) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden fay

dalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin 
giderlerin yapılması, 

Hususlarında yetki vermeye mezundur. 
Bu Kanuna tâbi döner sermayeli işletmeler, gerekli gördükleri hallerde sundukları hizmetleri, 

Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirleyecekleri fiyat üzerinden, 
birbirlerinden temin edebilirler. 

Döner sermaye gelirlerinden, sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve yılı 
yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen miktar; genel bütçe 
ödeneği ile devam etmekte olan kurum ve kuruluşun bina projelerinin tamamlanmasına yönelik in
şaat işleri için harcanmak üzere ilgili saymanlığa aktarılır. 

Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi 
merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedelleri her döner 
sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilir. Bu durumda 
ita amirliği Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları 
bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devredebilirler. Aynı il sınırları içerisin
deki döner sermayeli işletmeler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilirler. 

Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arzeden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri tek
noloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye 
kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın 
Mehmet Neşşar; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Neşşar, kişisel söz isteğiniz de var, birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADİNA MEHMKT UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu yasa maddesi, aslında, bir torba yasanın içerisine sıkıştırılacak ufak tefek bir yasal değişik

lik değildir. Bu, sağlık tesislerini tümüyle birer sağlık işletmesine çeviren, topyekûn büyük bir 
değişiklik içeren bir maddedir; dolayısıyla. Sağlık Bakanlığının ve AKP Hükümetinin, sağlıkta 
dönüşüm adı altında ortaya koyduğu projenin en önemli ayaklarından bir tanesidir. 

Biraz nüktedan bir Maliye Bakanımız olduğu için, ben (h) bendinden başlayarak, gecenin bu 
saatinde biraz da havayı yumuşatarak konuşmama başlamak istiyorum. 
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Bu maddeyle, sağlık tesislerini öyle bir işletme haline çeviriyoruz ki, bunlar, her türlü reklam 
alabilir duruma geliyorlar. Yani, yakında, dönersermaye müdürünün, yetkilisinin tercihine göre, bir 
sağlıkocağının duvarında McDonald's ilanını, bir tanesinde mayo ilanını, reklamını, diğerinde 
TOFİTA reklamını, diğerinde erkeklerin belli bir yaştan sonra ihtiyaç duydukları bazı ilaçların rek
lamlarını görebileceğiz. Yani, sağlık tesislerini, bence, bulunması gereken ciddiyetten uzaklaş
tıracak şekilde ticarîleştiren, bir ticarî işletmeye çeviren bir yasa bu. Tabiî ki, sağlık tesislerinin 
duvarlarına, hatta, içerisine -bu yasada içi, dışı da belirtilmiyor-alınacak ilanların birtakım medikal 
firmalardan ya da ilaç firmalarından alınması koşulundan; bunun da bazı açılımları, ister istemez, 
hepimizin aklına gelmektedir. 

Bu, dediğimiz gibi, projenin son ayağı; hükümetin, aslında, daha önce çıkardığı yasalarla çeliş
ki içeriyor. Örneğin, 24 Aralık 2003'te çıkarılan Kamu Malî Yönetim Kontrol Kanunu ve Sayın 
Maliye Bakanımızın da "yepyeni bir maliye anlayışıyla, yepyeni bir bütçe anlayışıyla ortaya 
çıkıyoruz" dediği yaklaşımların içerisinde, 2007'nin sonuna kadar bütün dönersermayelerin kapatıl
ması dile getirilmekle birlikte, biz, burada, Sağlık Bakanlığında mevcut olan dönersermayeleri birer 
dev dönersermaye haline çeviriyoruz. Bu, bilmeden ya da tesadüfen yapılmış bir değişiklik de değil. 
Bu, bilerek, planlanarak gündeme getirilmiş bir değişiklik. Tıpkı, burada hep tartıştığımız, 
Anayasaya aykırılığını tartıştığımız, yasalara uyumsuzluğunu tartıştığımız, devletle çeliştiğini tar
tıştığımız birçok yasada olduğu gibi, devleti parça parça değiştirmeye, bambaşka bir şekle getir
meye yönelik büyük bir projenin, Sayın Başbakanın da "ağacı değil, ormanı kurtaracağız" şeklin
deki ifadesinin bir parçası olan bir yaklaşım. 

Sağlık alanındaki bu söylem ve eylem tutarsızlığı da bilerek yapılıyor. Sözgelimi, Sağlık 
Bakanının, ilk günden itibaren, hekimleri karşısına alarak, bu bıçak parası söylemini sürekli gün
deme getirmesi ya da çok yakın bir geçmişte, Sayın Başbakanın, doktorların iğne yapmayı bil-
memeleriyle ilgili ifadeleri de, aslında, bilerek söylenmiş ifadeler. Bunlar, demin bahsettiğim 
projenin; yani, sağlığı tümüyle özelleştirmekle ilgili projenin, hekimlere ve resmî kamu sağlık 
kuruluşlarına olan güveni ortadan kaldırmak için oluşturulmuş ayakları; çünkü, Sayın Başbakana 
danışmanlık yapan Sağlık Bakanlığında birçok profesör arkadaşımız var. Bunlar biliyorlar ki, Tür
kiye'de, sağlık eğitiminde, temel beceriler, hemen hemen on yıldır, bütün tıp fakültelerinde, daha 
birinci sınıftan itibaren veriliyor; doktorların iğne yapmayı bilmedikleri yıllar çok gerilerde kaldı. 
Bıçak parası da, hepinizin bildiği gibi, bugün de, Sağlık Bakanımızın çok değer vererek desteklediği 
bazı başhekimlerimizin hastanelerinde bizzat sürdürülüyor. Bunların örneklerini de gün geldikçe 
gözler önüne sereceğiz tabiî ki. 

Aynı şey, SSK hastanelerin devrinde de geçerli idi. Burada amaç, yurttaşlarımızın daha iyi sağ
lık hizmeti alması değildi. Bugün bir gazetede çıkan kupür, bakanlığımızın bulduğu çözüm, kuyruk
ları hastane dışına taşımak. Fotokopi makinelerini dışarı taşımışlar; hastalar üç saatte hizmet alıyorlar. 
Eğer, amaç, SSK'lı hastaların daha iyi hizmet almalarını sağlamak olsaydı -burada da dile getirdik-
sadece SSK Yasasının bir maddesini değiştirerek, biz, SSK'hların, diğer sağlık tesislerinden yararlan
malarını sağlayabilirdik. Tıpkı, eğer, gerçekten insanlarımızın daha iyi sağlık hizmeti almalarını is
tiyor olsaydık, daha, Sağlık Bakanı SSK'nın hastanelerini devralır devralmaz kuyrukları engelleyecek 
olan dispanserleri peş peşe kapatmaya girişmezdi. Bu da kamu sağlık kurumlarına olan güveni sars
mak için ve özelleştirmenin bir ayağını oluşturmak için yapılmış, bilinçli yapılmış bir uygulamadır. 

Aynı şey ilaç konusunda da geçerli. Bugün en büyük sıkıntı, daha önce SSK hastanelerinde in
sanlarımız, sadece SSK'lılarımız, ilaçlarını alırken sıkıntı çekiyorlardı, şimdi, tümümüz çekiyoruz; 
bütün Emekli Sandığı, Bağ-Kur sigortalıları da çekiyorlar. Bunun da amacı, insanların, sigortalıların 
eczanelerden yararlanması değildi; eğer böyle olsaydı, bizim Maliye Bakanımızın yine çok iyi 
bileceği bir yaklaşımla, SSK'ya bir bayilik düzeni oluşturabilirdik. Türkiye'deki bütün eczanelerin 
SSK'nın bayileri durumuna getirilmesiyle bu sorun çözülebilirdi. Burada da amaç, kamuya olan 
güvenin, kamu sağlık tesislerine olan güvenin ortadan kaldırılması. 
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Çünkü -bu dönersermaye konusuna biraz daha geri dönersek- sağlık sisteminde, sağlığın et
rafında çok büyük bir rant var. Bu, ilaç sektöründe ilaç, silah sektöründen sonra dünyada ikinci 
büyük rantın olduğu yer. Dolayısıyla, eğer, biz, sağlık tesislerini birer ticarî işletme haline 
getirebilirsek, buralardan çok büyük rant sağlama imkânımız olur. 

Örneğin, bu yasayla, sağlık tesislerine, dönersermayelere araç-gereç ve bina alma, devralma, 
yaptırma imkânı tanınıyor. 

Yine, bugün, Sayın Maliye Bakanının gazetede çıkan, çok da sosyal demokratlara sıcak bak
mayan bir gazetede çıkan, makam araçlarına 59 000 000 YTL; yani, 59 trilyon para harcandığının 
haberi var. Kamudaki makam araçlarıyla ilgili bu konu her zaman gündemde, bir süredir gündem
de. Bu, sadece aracı temin etmekle de kalmıyor. Dolayısıyla, siz, bu yasayla, döner sermaye işlet
melerine araç alma yetkisini de vererek, buradaki deliği, buradaki karadeliği daha da büyütmenin 
yolunu açmış oluyorsunuz. 

Bu uygulamanın, yani, sağlığın özelleştirilmesinin -daha önce de bu kürsüden dile getirdim- en 
önemli açmazlarından bir tanesi, arzın talebi patlatması konusudur; yani, siz, sağlığı rekabet or
tamına koyarsanız insanlar daha çok para kazanmak için arzı artıracaklardır, gerekli gereksiz bir-
sürü arz, birsürü de talebi doğuracaktır. Bunun sonucu Türkiye araç çöplüğüne dönmüştür, bunun 
sonucu Türkiye'deki MR sayısı her zaman tartışılır bir düzeye ulaşmıştır. 

Tabiî ki, bu, vatandaşın sırtından temin edilen paralarla sağlanacak; yani, sigortaların ödedik
leri paralar dışında, dönersermayelerin gelirlerinin çok büyük kısmının, bildiğiniz gibi, vatandaşın 
cebinden çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu, aşağı yukarı bugüne kadar, yılda 5 milyar dolar kadar olan 
yurttaşın cebinden çıkan para, bu sistemle, bu yaklaşımla katlanarak artacak ve vatandaşın daha çok 
sömürüldüğü, cebinden sağlığa daha çok para harcadığı ve bunun -sağlıktaki teknolojinin ve ilacın 
da giderek yüzde 60'dan fazla bir oranının ithal edildiğini düşünürsek, ilaçtaki dışa bağımlılığımızı 
da hesaba kattığımız zaman- dışborç yükümüzün sonsuz derecede artırma potansiyelini de birlikte 
getireceğini burada takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Kurumların araç çöplüğüne nasıl döndürüldüğünün çok çarpıcı bir örneğini vermek istiyorum 
ilgilenirseniz. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, Zekai Tahir Burak Hastanemizde, giriş-çıkışlar, 
gözden irisi okuyan birtakım optik cihazlarla yapılıyor. Yani, bu hastane CIA mdır, Pentagon 
mudur, yoksa çok özel bir yer midir ki, burada giriş-çıkışları takip etmek için -sabah geliyorsunuz, 
gözünüzü bir deliğe dayıyorsunuz, okunuyor- böyle bir cihazın alınması bu kuruma gerekli midir? 
Bunun memlekete... Belki, bir 60-70 milyarlık bir cihazdır; ama, buna benzer, keyfî, tamamen o 
dönersermaye işletme müdürünün keyfine kalmış, o sağlık tesisini işleten başhekimin ya da uz
manın ya da pratisyenin keyfine kalmış birçok gerekli gereksiz alımın bu yolla yapılması ve dışborç 
stokumuzun üstüne de gereksiz birçok eklemenin yapılmasına neden olacak bir uygulama bu. 

Bir başka önemli konu; bu yolla, sağlıkta yapılacak, özellikle de bina, araç vesaire gibi büyük 
alımlarda bütçe denetimini ortadan kaldırıyorsunuz. Bugün, hiç olmazsa, Bakanlık, oturup, hangi 
kurumlara hangi ileri teknoloji ürünlerini alacağına kendi karar verirken, yarın, dönersermaye işlet
me müdürleri tamamen keyfî tercihlerine göre cihazlar alacaklar, araçlar alacaklar, binalar alacak
lar. 

Bunun, bu yetkinin, bütçedışı, bütçe denetimi dışına bırakılmasının çok önemli bir başka 
açılımı daha var. Daha önce dile getirdim, gazetede haber oldu, Sağlık Bakanından da henüz bir 
yanıt alamadım. Bu Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinin, afet durumlarında sahra hastanesine 
çevrilmesi planlanan kapalı otoparkının camiye çevrilmesiyle ilgili bir projesi var. Bu projeyi, 
bugüne kadar, basında çıktığından beri, Sağlık Bakanlığı reddetmedi. Şimdi, böyle bir projeyi, siz 
para harcamışsınız... Çünkü, afet zamanında ibadethaneler, okullar, yetmeyen kapasiteyi artırmak 
için, hastaları almak için kullanılıyor. Burada çok güzel bir düşünce yapılmış; denmiş ki "kapalı 
otopark günün birinde bir sahra hastanesine çevrilebilir." 
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Şimdi, buranın bir camie çevrilmesiyle ilgili bütçe kanununun Meclise gelmesi halinde, bunun, 
burada, yoğun tartışmalara yol açacağını, hepiniz takdir edersiniz; ama, bu yolla, dönersermaye iş
letmesine, bir de üstelik tıpkı duble yollarda yapıldığı gibi, parça parça, 20 milyarlık, 25 milyarlık, 
neyse limiti, küçük küçük limitler halinde paranın harcanarak, gözden kaçırılarak buranın böyle bir 
inşaata çevrilmesi, bu yasayla, olanaklı olmuş hale geliyor. 

Bunun gibi, yine keyfî, yine bütçe denetimi dışında, yine kamu yararı dışında, birçok vatan
daşın sırtından kazanılan paranın, tabiî ki, ister istemez, aklımıza yandaş müteahhitlere verileceği 
hesabı da geliyor; bunun da örnekleri, yine, bugün için etrafımızda var. Bunlar da günü geldiğinde 
örnekleriyle önünüze serilecektir; yani, belirli bir hastanedeki bütün işlerin, aynı kişiye, küçük 
küçük parçalar halinde yaptırıldığıyla ilgili örnekler yakında gözlerimizin önüne serilecek. Yani, bu 
yasaya ne kadar iyi niyetle bakarsak bakalım, suiistimale açık bir tarafı da olduğu açık. 

Şimdi, toplarsak, sağlık kuruluşlarının, bu şekilde, tamamen ticarî işletme haline çevrilmesi, 
bir bütünün parçası; yani, AKP'nin, sözleşmeli personel çalıştırılması, aile hekimliği, SSK has
tanelerinin Sağlık Bakanlığına devri, ilaçların özel eczanelerden alınması... 

Bir de veri imtiyazı konusu var ki, o içler acısı, kapitülasyon düzeyinde bir olaydır. Dünyada 
hiçbir ülkenin Avrupa Birliğine girmeden kabul etmediği bir veri imtiyazı konusunu, maalesef, 
hükümetimizin ve bakanlığımızın şu anda kabul etmiş olduğunu, hatta geriye doğru işlemesini de 
kabul etmekte olduğunu üzülerek duyuyoruz. 

Bütün bunlar, sağlık tesislerinin işletmeye çevrilmesi -bir tek eksiği kaldı bakanlığın, o da genel 
sağlık sigortasının çıkarılması- "sağlıkta dönüşüm" adı altında ortaya atılan projenin ayakları, parçaları. 

Şimdi, bu noktada sevinçliyim; çünkü, diyeceklerinin ve "yapacağım" dediklerinin tümünü 
yapmış duruma geliyor Sayın Sağlık Bakanlığı ve AKP Hükümeti. Yani, bugüne kadar, sesimizi ne 
kadar yükseltirsek yükseltelim vatandaşa bir türlü anlatamadığımız, duyuramadığımız, bu yapılan
larla sağlığın daha iyiye gitmeyeceği yönündeki çığlıklarımızın bundan sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim lütfen. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Devamla) - Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
...artık duyulma zamanı gelecek; çünkü, SSK'da yaşanan rezalet 20 günü geçti. Sayın Başbakan 

çıktı; diyor ki: "Provizyonsa düzeltiriz" ya da "katkı payıysa hallederiz." Niye bunu önceden 
düşünüp de getirmediniz, niye bu saatten sonra çıkıyoruz deme hakkımız artık gelmeye başladı; 
yani, bizim sıramız, bizim günümüz gelmeye başladı. Burada yapılanların hiçbirisinin matematik
sel olarak bir yere varma olanağı olmadığını biliyoruz. Burada birsürü maliyeci arkadaşımız var. 

Eczacı bir arkadaşım oradan gülüyor; ona bir kısa açılım yapayım. Bu özel eczaneler konusunun 
esas riski, bireysel eczacılık sektörünün iflası anlamına... Dolayısıyla, eczanelerin çokuluslu büyük 
zincirlerin eline geçmesi, benim üniversite mezunu eczacı arkadaşlarımın da, eczanelerinden vaz
geçip, bu eczanelerde anlaşmalı, sözleşmeli, düşük ücretlerle çalışması noktasına doğru gidiyor. 

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Müsaade etmeyeceğiz onlara. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Arkasından, prim toplanamayan bir ülkede prime dayalı bir sigorta sisteminin 

kurulamayacağını da hepimiz biliyoruz. Eski SSK Genel Müdürüm bana oradan bakıyor; o da hak 
veriyordur diye düşünüyorum. 

Bundan sonra konuşma sırası bize geldi. Artık, bu uygulamaların açılımlarını, sonuçlarını 
göreceğiz, tartışacağız, vatandaş da bizim söylediklerimizin daha doğru olduğunu yakın bir 
gelecekte anlayacaktır diye düşünüyorum. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Neşşar. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Daha var efendim. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 1 önerge var; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 827 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (b) bendi ile değiştiril

mesi öngörülen 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına (h) bendinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki (ı) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Mustafa Elitaş Muharrem Karslı 
İstanbul Kayseri İstanbul 

Mehmet Sekmen Bayram Özçelik Recep Garip 
İstanbul Burdur Adana 

"ı) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara 500 YTL'na 
kadar ödeme yapılması," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uy

ruklu asistanların insanî ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve motivasyonlarının artırılması suretiyle 
hizmete olan katkılarının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla, bunlara dönersermaye gelirlerinden 
ödeme yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz öner
geyi oylarınıza sunacağım; ancak, karar yetersayısı talebinde bulunulmuştur, oylamada karar yeter
sayısını da arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun; 
a) 7 nci maddesinin başlığı "Kurumların edinebilecekleri taşıtlar" şeklinde ve birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları esastır. Bu şekilde temini 

mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet 
alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebilir." 

b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
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"d) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlarıyla değiştirilmesi, 
e) Resmî taşıtları sürebileeek kamu görevlilerinin belirlenmesi, 
0 Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtların cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kul

lanılacağı, kaynağı, yabancı menşeli olup olmayacağı ve diğer hususlar, 
İçin gerekli esas ve usuller Bakanlar Kurulunca saptanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi urubu adına, Eskişehir Milletvekili 

Sayın Vedat Yücesan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yücesan. kişisel isteğiniz var, birleştiriyorum, 15 dakika; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET VEDAT YÜCESAN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 827 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere söz alınış bulunuyorum; bu vesileyle, konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi, 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, kadınlarımızın hak ve eşitlik isteklerini dile 
getirdikleri, sorunlarına dikkat çektikleri ve durumlarını dünya gündemine sundukları 8 Mart Dün
ya Kadınlar Gününü tekrar kutlamak istiyorum. 

Evvelsi gün yaşanan olaylar hepimizi çok ciddî şekilde rencide etmiştir. Yaşanan üzücü olay
ların rahatsızlığını hepimiz derinden hissetmekteyiz. Ülkemize yakışmayan bu görüntüleri yaratan 
sorumluların cezalandırılmasını, bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyamız hızla değişmekte ve bu değişimin hızı giderek artmaktadır. 
Değişim rüzgârlarına paralel olarak, toplumsal gereksinimler de değişmekte ve farklılaşmaktadır. 
Takdir edeceğiniz üzere, toplumsal beklentilere karşılık verilmesi, gereksinimlerin karşılanması ve 
buna uygun hizmetlerin teşekkül edilmesi devletin aslî görevlerindendir. 

Bu çerçevede, yasal mevzuatı güncellemek, çağın gereklerine ve gereksinimlerine uyarlamak 
zaruret arz etmektedir. Ancak, düzenlemeleri yaparken bazı hususların dikkate alınması gerekmek
tedir. Düzenlemeler, toplumu oluşturan kesimlerin fikirleri gözönüne alınarak, kolektif düşünce 
esasına göre yapılmalıdır. Aksi durumda, sadece bir tarafın görüşlerinin yansıdığı, kamu yararını 
gözetmeyen ve uygulamada sorunlarla karşılaşabilecek kanunlar yasalaşmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, 827 sıra sayılı kanun tasarısının, 
maalesef, eksik ve yetersiz yönleri bulunmaktadır. Komisyon görüşmeleri sırasında önergeyle 
tasarıya eklenen bazı konular başlıbaşına bir kanun tasarısı oluşturabilecek niteliktedir. Tasarı, bu 
yönüyle bile, bir bütünlük arz etmekten, beklentileri karşılamaktan uzaktır. 

Toplumun tüm kesimlerini memnun edecek bir kanun hazırlamak, zorlu bir süreci gerektirmek
tedir. Bu çerçevede, yasal düzenlemelerde eksikliklerin ve yetersizliklerin olması doğaldır; ancak, 
bu eksiklikleri ve yetersizlikleri gidermek amacıyla yapılan uyarıları dikkate almak ve almamak, 
çeşitli kesimlerden gelen tepkileri gözardı etmek devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının yetersizliklerini değerli arkadaşlarımla birlikte dile 
getirmekteyiz. Altını çizdiğimiz olumsuz etkileri irdelediğimiz zaman konuların objektif bir biçim
de değerlendirilmesi en büyük beklentilerimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 6 ncı maddesi, ülke kaynaklarının yıllardır israf 
edildiği önemli bir gider kalemiyle ilgilidir. Kamu kurumlarının taşıt ihtiyaçlarını düzenleyen bu 
madde kanayan bir yaramıza parmak basmaktadır. 
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Maddeyle, kamu kurumlarının taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları öngörül
mektedir; ancak, bu şekilde temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma 
ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtların diğer 
yollarla edinilebilmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olan
larıyla değiştirilmesi, resmî taşıtları kullanacak kamu görevlilerinin belirlenmesi için gerekli esas ve 
usullerin Bakanlar Kurulunca saptanması öngörülmüştür. Ayrıca, Bakanlar Kuruluna, hizmet alımı 
suretiyle edinilebilecek taşıtların cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kullanılacağı, kaynağı, yaban
cı menşeli olup olmayacağı ve diğer hususlar için esas ve usulleri belirlemesi yetkisi de verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin toplam taşıt sayılan, KİT'leri ve 
belediyeleri de eklediğimizde 100 000'i aşmaktadır. Tüm bu araçlann devlete maliyeti yüksek oranlarda 
seyretmektedir. Bunlann akaryakıt, lastik, yağ, bakım, yıpranma gibi giderleri gözönüne alındığında 
anormal bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki diğer ülkelerdeki duruma baktığımız zaman, geliş
miş ülkelerin birçoğunda kamu taşıtlannın sayısı ülkemizdeki sayıdan oldukça düşük seyretmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Japonya'da kamu taşıtlarının sayısı 
10 000, İngiltere'de 12 000, Almanya'da 11 000 ve Fransa'da 9 000 civarındadır. 2005 yılında 
kamuya alınacak taşıt sayısı sınırlandırılmıştır. Bu amaçla, 2005 yılındaki alınacak taşıtların 2004 
yılındaki alımları aşamayacağı şekilde düzenlemeye gidilmiş; araçlarda tasarruf yapma girişim
lerinde bulunulmuştur. Bu girişimler olumludur; ancak, kamunun elindeki araç sayısı fazladır ve 
büyük bir kısmı, yaşı büyük, kullanımı ekonomik olmayan araçlardır. 

Kamunun elindeki ekonomik olmayan araçlara, hem kullanılırken hem de bakım ve onarım 
için yüksek harcamalar yapılmaktadır. Bu harcama kalemlerinin önüne geçmek amacıyla, tasarının 
birtakım iyileştirmeler öngörmesi umut vericidir; fakat, bu düzenlemelerin yanı sıra, kamunun en
vanterindeki araçları sorgulaması gerekmektedir. Kamudaki araçlardan ihtiyaç fazlası olanlar mut
laka tespit edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede, kurumlara tahsis edilen araçlann gerekliliği hususu da ir
delenmeli; lüzumsuz tahsislere son verilmelidir diyorum. 

Diğer taraftan, geçmiş dönemlerdeki araçların alımlarının tetkiki zarurîdir. Usulsüz bir biçim
de ve tamamen bireysel ihtiyaçlar gözetilerek yapılan alımlar sorgulanmalıdır. Yalnızca taşıt alım
ları değil, ulus olarak fedakârlık yaptığımız, zorluklara göğüs gerdiğimiz dönemlerde yapılan gerek
siz harcamaların hepsi mercek altına alınmalı, ilgililerden hesap sorulmalıdır. 

Geçmişteki uygulamaları incelerken, gelecekte olabilecek muhtemel suiistimallere karşı da 
gerekli tedbirleri almak zorundayız. Özellikle hizmet alımına ilişkin prosedürlerin sağlıklı işlemesi, 
alım sürecinin şeffaf ve kamuya açık bir biçimde yürütülmesi sağlanmalıdır. Hizmet alım sürecin
de, yandaş kollama, belli kesimleri kayırma türünden yaklaşımlara kesinlikle ve kesinlikle izin 
verilmemelidir. Bu hususla ilgili sıkı bir denetim mekanizması tesis edilmelidir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ekonomik olarak zorunlu bir süreçten geçmekteyiz ve çok 
zorlu günler beklemektedir. Kâğıt üzerinde her şey iyi görünmesine rağmen, halkımız halen sıkıntı 
içerisinde. Ekonominin yapısal sorunları düzelmemiştir. Halen kayıtdışı ekonomi sürmekte, vergi 
toplanamamakta, borçlarımız ise artmaktadır. Böylesi bir durumda, en azından, kamudaki gereksiz 
harcamaları azaltarak, kaynaklarımızı daha etkin kullanmalı ve düzenlemeleri hayata geçirmede ve 
hayata geçirme sürecinde ısrarcı olmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tasarının eksiklerinin ve yetersizliklerinin giderilmesi temennisiy
le, hepinize saygılar sunuyorum, (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yücesan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş ya da 1950 

yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı tarihten başlayarak 1953 yılında Pan-Munjon Ateşkes 
Anlaşmasına kadar olan dönem içerisinde Kore'de fiilen savaşa katılmış veya 1974 yılında Temmuz 
1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış Türk vatandaşlarıyla 
harp ve vazife malûlleri ve bunların eşleri ile şehitlerin eşleri ve şehitlerin anne ve babalan; Devlet 
Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafın
dan kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir 
içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ken
dilerine aylık bağlanan dul eşler ile şehitlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında 
aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve 
babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe bu haklardan yararlanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın 
Rasim Çakır. 

Kişisel konuşma hakkınızı birleştiriyorum Sayın Çakır; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA RASİM ÇAKIR (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şehit dul ve yetimleri ile gazilerimizin sosyal 

haklarını geliştirmeye yönelik, onların belediye araçlarından ve belediyenin iştiraki olan, izin ver
diği özel veya şirket araçlarından bedava olarak yararlanabilmelerini sağlayan maddeyi görüşmek 
üzere söz aldım. Bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak böyle bir düzenlemenin yanında ol
duğumuzu, canı gönülden destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Yalnız, bu ifadeyi yaparken, 
bugün, şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili toplumda yapılması gereken konulara da, gerek Yüce 
Parlamentonun gerekse hükümetin dikkatini çekmeye çalışacağım. 

Sizler, günlük yaşamınızda, etrafınızda, gerek Kıbrıs'ta gerek Kore'de gerek Ulusal Kurtuluş 
Savaşı döneminde gerekse güneydoğuda şehit olan insanların ailelerini veya bu savaşlarda gazi olan 
insanları toplumda yakinen görüyorsunuz. Bu insanların, bizim insanlarımızın, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından gerçekten her türlü ihtiyacı karşılanmaya gayret ediliyor, her türlü sorunlarına kol 
kanat gerilmeye gayret ediliyor. Bu anlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu yönde bugüne kadar 
yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalara şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bunun yanında, Türk 
toplumu, hakikaten kadirşinas bir toplumdur; kendi içerisinde yaşayan şehit ailelerinin ve 
gazilerimizin her türlü günlük sorunlarında, toplum olarak, elbirliğiyle, onların yaralarını sarmak, 
onların acılarını bir nebze olsun dindirmek için elinden geleni gayreti gösteriyorlar, göstermeye de 
devam edecekler. Mamafih, durum böyleyken, bazı konularda Silahlı Kuvvetlerin ve toplumun 
olağanüstü yakınlığı ve ilgisi var iken, hükümetin bu insanlara daha yakın, bunların sorunlarını çöz
meye daha istekli bir davranış içerisinde olması gerekliliğine inanıyorum. Bu, bu ülkenin dününe, 
bugününe ve yarınına karşı olan çok önemli bir boyun borcudur diye düşünüyorum. 

Bizler, bu amaçla, hükümetin, bu insanların sorunlarını dinlemede, anlamada ve çözüm üret
mede, uzman insanlardan oluşan bir koordinasyon kumlu kurmasının, dilediği zaman Silahlı Kuv
vetlere veya mülkî amirlere ulaşabilen bu insanların veya temsilcilerinin hükümete de daha kolay 
ulaşabilme, günlük sorunlarını daha rahat aşabilme fırsatını yaratmak için hükümetin nezdinde bir 
koordinasyon kurulu oluşturulmasının yararlı olacağı ve bir borç olduğu düşüncesindeyiz. 
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Bunun yanında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, sadece şehir içi otobüslerden yararlan
ma değil de, belediyelerimizin bu insanlardan su parası almaması yönünde bir önerge hazırladık, 
Yüce Meclisin de bu önergeyi dikkatle destekleyeceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, şehit annesi ve babasının şehit olan oğlunun sağlık 
güvencesinden yararlanabilmeleri için muhtaçlık belgesi getirmek gibi bir zorunluluğu var. Takdir 
edersiniz ki, hiçbir anne ve baba, ihtiyacı olmadığı noktada, şehit olan oğlunun sağlık güvencesin
den yararlanmak gibi bir yola, bir yola, bir yönteme gitmez. Eğer, bu olanaktan, bu imkândan yarar
lanmak istiyorsa, gerçekten ihtiyacı vardır, onun için bu yönteme başvurmuştur. O bakımdan, bu an
ne ve babalara, gidin, bize muhtaçlık belgesi getirin, muhtaç olduğunuzu bize ispatlayın demek, 
gerçekten, bu yüzyılda, bu insanlara yapılan en kötü davranıştır diye düşünüyorum ve bunun, 
hükümetin değerli girişimleriyle, bir an önce, gönlüm arzu ediyor ki, 18 Martta, ulus olarak, Şehit
ler Gününü yeniden anacağız. Biliyorum ki, Çanakkale'de, bu anlamda, çok önemli çalışmalar var. 
Şehit yakınlarını, sadece böyle günlerde alıp, onları aramızda madalyalarıyla beraber taltif etmek 
yerine, onların bu yöndeki küçücük sorunlarının çözümüne yönelik de, Yüce Meclisin bir önemli 
adım atması gerektiğine inanıyorum. 

Bir de, hepiniz biliyorsunuz, şehit yakınları ve gazilerimiz "şeref aylığı" adı altında bir aylık 
alıyorlar. Ulusumuz, devletimiz, bu insanların toplumda mağdur olmamaları, toplum içerisinde in
sanca yaşamlarına devam edebilmeleri amacıyla, böyle bir aylığı kendilerine hak görmüş. Yalnız, 
geçmişte yaşanan yüksek enflasyonlar ve kriz dönemleri, artık bu aylıkların miktarlarının, bu insan
ların, toplum içerisinde, işte bu bizim gazimiz, bu insan bu ülke için kolunu feda etti, bacağını feda 
etti dediğimiz insanların, bizim aramızda insan gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir gelir 
düzeyini onlara çok görmememiz gerekiyor. Biliyorum ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleyen 
ve şeref aylıklarının artırılmasına yönelik bir yasa tasarısı var. Değerli Maliye Bakanımız da burada, 
hükümetin para kasası olan bakanımız da burada; lütfetsinler, 18 Mart Şehitler Gününe kadar, biz
ler de destek olalım, bizler de yardımcı olalım; ama, bu ülke için canını veren insanların dul ve 
yetimlerinin ve bu ülke için gazi olan insanların, bu toplumda, hak ettiği şekilde, insan gibi 
yaşamalarına imkân verecek şeref aylıklarını hep beraber buradan çıkaralım. Ben, bu seslenişimin, 
bu haykırışımın değerli hükümet üyeleri tarafından muhakkak duyulacağına ve dikkate alınacağına 
inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yasanın gazilerimize ve 
şehit yakınlarına hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çakır. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 827 sıra sayılı tasarının 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Osman Kaptan 

Trabzon İstanbul Antalya 
Bülent Baratalı Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Özyürek 

İzmir İstanbul Mersin 
"Bu kişilere belediyeler su hizmetlerini ücretsiz olarak verirler." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu vatan için canını ver

miş, gazi olmuş bu insanların her zaman takdirle anılması icap ediyor ve bunlara da elimizden gelen 
her şeyi yapmamız icap ediyor. Hükümetimiz, bundan dolayı, biraz daha imkânları geliştirebilmek 
için şu maddeyi yazıp getirmiştir; ama, onun dışında, tekrar "şunu da verelim, bunu da verelim" gibi 
sadece teklifler yapılmasını biz kabul edemiyoruz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Su verelim... 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Cansuyu... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Gönül arzu eder ki, çok daha fazla 

verelim; ama, elimizdeki imkânlar budur, yaptığımız hesaplar budur. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Su verelim... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Bunlara, şimdi bu kadar verebiliyoruz; 

ama, ileride daha fazlasını vermek istiyoruz... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Can verdiler!.. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Siz vermeyeceksiniz, belediyeler verecek... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Belediyeler verecek, belediyeler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Can verdiler, can!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - ...ve bundan dolayı katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önerge sahipleri konuşmak istiyor mu? 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baratalı. 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar 

sunuyorum. Önergenin lehinde konuşmak için söz almış bulunuyorum. 
Bir şehit çocuğu olarak, Sayın Bakanın "şunu da verelim, bunu da verelim" ifadesinin beni son 

derece rahatsız ettiğini söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şunu da verelim, bunu da verelim 
diyorsunuz Sayın Bakan, kendi kesenizden vermiyorsunuz. Gazi Meclisten biz bir şey istiyoruz. Bu 
Meclis, gazi bir meclis. Ülkelerin, zaman zaman çok zor durumları olur ve yurttaşlarını göreve 
çağırırlar "geliniz ve bu vatan için ölünüz" derler, bazı insanlar da ölür. Bu ülke, çeşitli yerlerde 
vurulup tertemiz alınlarından yatanlarla, "yandım Allah, yandım anam" diye bağıranlarla ve onlar 
defnedilirken, çocuklarını defneden analar ve babaların "vatan sağ olsun" sözleriyle ayakta kalan bir 
ülke. Biz, Türkiye'nin bütçesinden, bu gazi Meclisten bunu rica ediyoaız Sayın Bakan. Hiç kimse, 
babasının cebinden, kendi kesesinden hak vermiyor; üstelik, hak, devletten de çıkmıyor, 
belediyelerden çıkacak. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; bu nedenlerle, 7 nei maddede sayılan, Millî Mücadeleye iş
tirak edenlere ve yakınlarına; yine, 1950 yılında, Türk Tugayı Kore'de görev yaparken, Pan-Mun-
jon Ateşkes Anlaşmasına kadar fiilen Kore Savaşına katılanlara ve 1974'te Kıbrıs'ta Birinci ve İkin
ci Harekâta katılanlara, harp ve vazife malullerine, şehitlerin eşlerine ve şehitlerin anne ve 
babalarına bu hakkın verilmesini istiyoruz ve önergemizin kabulünü istiyoruz. 

Bu, çok hassas bir konu. Bu ülkede ne kadar gazi ve ne kadar şehit yakını kaldı. 70 000 000 nüfusu 
olan bir ülkede, eğer, bir parmağın artık sayılarına kadar ulaşmış olan bu insanlara, bu 70 000 OOO'luk 
ülke bakamazsa, bize de iyi gözle bakmazlar. Ben, buradan, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 

Gazi Meclisin, bu önergeyi kabul edeceğine inancım tam; bu nedenle saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baratalı. 
Sayın milletvekilleri, Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Bir konuyu, müsaade ederseniz, açık

lamak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Efendim, Hükümetimizin bu konuda 

iyileştirmelere devam etme projeleri vardır. Bu konu da, belediyeleri ilgilendiren bir konudur. Bun
dan dolayı teknik olarak... Yoksa, gazilere de, şehitlere de son derece hürmetimiz vardır ve bendeniz 
de bir şehit torunuyum. 

BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Bakan, gösterin hürmetinizi. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) -... onu da ayrıca belirtmek isterim. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7.- Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından 
Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek karşılanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın 
İzzet Çetin; buyurun. 

Sayın Çetin, sürenizi birleştiriyorum, süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir önceki maddede gazilerimizin durumunu görüşmüş idik. Şimdi de, 
yeşilkartlt yurttaşlarımızın durumuna ilişkin görüş ve düşüncelerimizi açıklayacağız. Ben çok taze 
bir rakam vermek istiyorum size. Şimdi, bu maddeyle ilgili olarak 6 942 939 yurttaşımız yeşilkart-
lı olarak -ki, bu sayı geçtiğimiz yıllarda 10 000 000'un üzerine çıkmıştı, onun altına epeyce düşmüş-
yaklaşık 7 000 000 vatandaşımızı ve 65 yaş ve daha yukarı muhtaç yurttaşlarımızın sayısının da 1 
105 466 kişi olduğunu düşünürseniz, toplumumuzun, yaklaşık 9 000 000 muhtaç ve yoksul kesimini 
ilgilendiren bir düzenlemenin nasıl yapıldığını sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, maddeye bakıldığı zaman iki satır bir tasarı gibi; ancak, bu 8 inci mad
deyi ele alırken, biraz evvel bu kanun tasarısının bütünü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, 
Sayın Bakanın bile bilmediği kadar çok kanuna, kanun hükmünde kararnameye yönelik değişikler 
içerdiğini arkadaşlarımız belirtmiş idi. Gerçekten, bu kısa maddeyi bu şekliyle okuduğumuz zaman 
hiçbir şey anlamak mümkün değil; ama, elimizdeki aynı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (k) 
fıkrasına giderseniz, bu tasarının, bu maddenin neler içerdiğini çok net görürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım, (k) fıkrası, 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 10 uncu maddesinin (p) ve (r) fıkralarına atıfta bulunuyor "ve 18.6.1992 tarihli ve 3816 
sayılı Kanun kapsamındaki yeşilkart sahiplerinin" ibaresinden sonra, ödenmesine ilişkin düzen
lemeye bir hüküm getiriyor: "Bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine 
ilişkin kuralları tespit etmek ve yeşilkart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kul-
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lanılacak ilaç bedellerinin yüzde 20'sine kadar katılım payı alınmasını" ibaresi eklenmiştir. Yani, bir 
düzenleme yapıyoruz, bir ana madde düzenliyoruz ve orada çok açık bir şekilde, çok masumane bir 
görüntü içerisinde, 3816 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacaklarını söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, elimdeki bu kanun, 2022 sayılı Kanun. Bunun 7 nci maddesine bak
tığımız zaman, değişiklik öngören madde diyordu ki: "Bu Kanundan yararlananlar devlet has
tanelerinde ücretsiz tedavi edilir." Şimdi ne oluyor; ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi 
giderlerinin yeşilkart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanunla bir bütün haline 
getiriliyor ve demin söylediğim (k) fıkrası da, anılan kanunun 10 uncu maddesi, Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürlüğünün bir kararnamesini içeriyor, orada gerekli değişiklikler yapıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tabiî, yurttaşımızın, bu anlatımlardan bir şey anlaması mümkün 
değil; sayın AKP milletvekillerini de ilgilendirmediğini buradan üzülerek görüyorum. Eğer ilgilen
diriyor olsa, eğer duyarlı olsalar, oy aldıkları yoksul kesimin sorunlarına, sıkıntılarına sırtlarını 
dönerek dinleme ihtiyacı içinde olmazlardı. 

MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Sen işine bak! 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Yurttaşa sırtınızı döndüğünüz zaman, yurttaş da, bir gün gelir size 

sırtını döner, o zaman "ne yapmıştık" sorusunu kendinize sormak zorunda kalabilirsiniz. 
Değerli arkadaşlarım, bir kanun ne kadar uzun ömürlü olur ise, yurttaş tarafından hakların öğ

renilmesi, kullanılması ve yurttaşlık görevlerinin yerine getirilmesi açısından o kadar önem kazanır, 
değer kazanır, uygulamada aksaklıkları o nispette azalır. 

Şimdi, aralık ayı başında görüştüğümüz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkan
lığı Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında bu konuya kısmen değinmiş idik. Şahsen ben, hem bütünü 
hakkındaki konuşmamda hem de 19 uncu maddeyle ilgili görüşlerimi açıklarken, sosyal devletin ne 
olması gerektiğini anlatmıştım. 

Şimdi, biz, giderek, ne yaptığımızı, bu Parlamentodan ne tür yasalar çıkardığımızı tespit et
mekte zorlanmaya başladık. Ne yapıyoruz biz; yani, biraz evvel rakamım verdim. 9 000 000 yurt
taşımızı ilgilendiren bu kanunda, yeşilkartlı yurttaşlarımız için tedavi ve ilaç giderleri olarak, 2000 
yılında 167 trilyon, 2001'de 304 trilyon, 2002'de 545 trilyon, 2003'te 740 trilyon, 2004'te 910 tril
yon harcamışız. Ne kadar yurttaşımıza; yaklaşık 9 000 000 yurttaşımıza. 2005 yılında da, bütçeye 
1 150 000 000 YTL ya da 1 katrilyon 150 milyarlık bir ödenek öngörmüşüz; yani, 9 000 000 yurt
taşımızın sağlık giderlerinin finansmanı için öngördüğümüz tasarı. Geçtiğimiz hafta basınımızda 
vardı, bazı televizyon kanallarımızda da işlendi; Türkiye'de kişi başına sağlık harcamaları, yaklaşık 
195 000 000 lira; Amerika'nın kişi başına sağlık harcamalarının yirmiüçte l'ine tekabül ediyor. 
Yani, 9 000 000 insanımız için harcanan para AKP hükümetini rahatsız etmiş, Maliye Bakanını 
rahatsız etmiş olacak ki, ilaç bedellerini yeşilkartlı yoksul yurttaşlarımızdan alma yoluna gidecek. 
Grup başkanvekili arkadaşıma "yaa, bunu yapmayın" dediğimde "yaa, eczanelere şeyini bırakıp 
kendine maaş bağlatan var" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, suimisal emsal olmaz, yani, kötü örnek, örnek olmaz. Hırsızlık yapan bir 
yurttaş var diye, bütün yurttaşlara hırsız muamelesi yapamazsınız. Bir kişi bu yasayı istismar ediyor 
diye, böyle bir düzenlemeye yeltenmenizin sizi haklı çıkaracak hiçbir yolu yok. Ben, geçtiğimiz 
hafta cuma günü, cuma saatlerinde üstelik, Kocaeli'nde (İzmit'te) caddede yürürken, 35 yaşlarında 
bir delikanlı utanarak yanıma yaklaştı; cebinden çıkardığı belge İzmit Devlet Hastanesinin; 
çocuğunu dört gün hastanede yatırdıktan sonra, tedavi giderlerini ödeyemediği için kendisine senet 
imzalatılmış ocak ayı başında. Tabiî, parası yok, ödeyememiş, icra gelmiş evine. Aynen söyledi -
bana Kocaeli'nde "başkan" diye hitap ederler- "Sayın Başkanım, bana yardımcı ol, evimde zaten 
alacakları bir şey yok, konu komşuya rezil olacağım." Ben -tabiî, hepinizin de aynı şeyler başına 
geliyor- gittim, başhekimle konuş, vali muaviniyle konuş; yeşilkart aldırabilmek için hem devletin 
bürokrasisini hem kendi mesaimi harcadım, pazartesi günü, o onurlu yurttaşın komşularına mahcup 
olmaması için, icranın evine gelmemesi için uğraştım; biliyorum ki sizler de uğraşıyorsunuz. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, yeşilkartlı vatandaşların, gerçekten, pek çoğu -yani, yeşilkartlı 7-
8 milyon, muhtaçlarla birlikte 9 000 000 yurttaşımız- o konumda; ama, buna, bütün o muhtaç 
kesimlerin dahil olduğunu söyleyebilmenin olanağı yok. O delikanlı gibi pek çok yurttaşımız da, ne 
müracaat edip yeşilkart alabiliyor ne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonlarına müracaat için 
valiliğe, kaymakamlığa müracaat ediyor. Bizim, Meclis olarak, onların onurunu incitecek, onların, 
yarın, ilaç bedelinin yüzde 20'sini ödeyemediği için çocuğunun ilacını almadan eczaneyi terk 
edecek bir düzenlemeyi yapmış olmamız, bir bakıma onları hem yoksulluğun iyice pençesine atmak 
hem de çocuklarının geleceklerini karartmak anlamına gelmektedir. "Biz, yoksul kesimlerin, garip 
gurebanın destekçisi olacağız, yanında olacağız" söylemini siz de buraya çıkıp söylüyorsunuz; ama, 
o yoksul insanlardan ilaç bedeli almak, bugüne kadar, o yasaların çıktığı taa 1992 yılından ya da 
1976 yılından bu yana hükümet eden hiç kimsenin aklına gelmemiş; akıllarına gelmiş olsa bile, sos
yal devlet, yurttaşına eziyet eden, onu eczane kapılarında, özel ilaç şirketlerinin kapılarında boynu 
bükük bırakan devlet olamaz diye, böyle bir düzenleme getirmemiş. Ama, siz, öyle bir cüretle 
getiriyorsunuz ki!.. Bir de, buna, sanki, yolsuzluğu, hırsızlığı engelleyecekmiş gibi bir edayla yak
laşıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, rakamı bir kez daha veriyorum: 7 000 000 yurttaşın tedavi giderlerinin 
toplamı 900 trilyon dolayında; ama, siz, hükümet olarak yapmış olduğunuz özelleştirmelerde İzmir 
Limanını, Balıkesir SEKA'yı, bugün yenisini kursanız 260 000 000 dolara kuracağınız o Balıkesir 
SEKA'yı 1,1 milyon dolara veriyorsunuz, yargı "burada kamu yararı yoktur" deyip satışı iptal 
ediyor, o yargı kararını bile uygulamıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, tasarruf yapacaksanız, devlet malını koruyarak, kamu kurum ve kuruluş
larını işletir hale getirerek, Silifke Akdeniz SEKA'da olduğu gibi, yirmiiki ay, bir bakanlığın diğer 
bir bakanlığa borcu var diye fabrikaları üretimden kopararak değil, üretime geçirerek yapınız. Dev
letin finansman ihtiyacını yoksul kesimlerin sırtına yüzde 20 ilaç bedeli koyarak sağlamaya kalkış
mayınız. Kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alınız, vergilenmesi gereken kesimlerden adil vergi alma 
yoluna gidiniz. Devletin finansmanını öyle sağlayınız. O yoksullara televizyon kapıları kapalı. On
lara televizyonların ekranları kapalı. Gücünüz, tabiî ki o garip gurebaya yetiyor, tabiî ki yoksula 
yetiyor; onun için, ilaç bedellerini o yoksulların sırtından almayı bir hak olarak görüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, son günlerde, son aylarda çıkardığınız yasalara bir bakınız. 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerini devrettiniz Sağlık Bakanlığına; Sağlık Bakanlığı sanki 
AKP'nin bakanlığı da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir başka partinin bakanlığıymış gibi, 
hastaneleri devrettiniz, sanki orada hizmet üretilemezmiş gibi. Ne oldu; şimdi, o yoksul kesim, o 
hastanelerde, hastanelerinde kuyruğa girmiş olsa bile, yaşadığı ıstırabın on katını, yüz katını 
yaşamaya başladı; şimdi de, eczanelerin kapılarında, ilaçlarını alamadan geri dönmeye başlıyorlar; 
Sayın Maliye Bakanımız da "çözüldü" diyor; aynı gün, bugün saat 16.00'da bir vatandaş "kanser 
ilacımı alamadım" diye geldi. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Kanunu görüşülürken 
söylemiştim; eğer, sosyal güvenlik kurumlarını iyi tahlil etmezsek, sosyal sigorta kavramını, sosyal 
yardım kavramını, sosyal hizmet kavramını birbirine karıştırırsak, böyle yasaları, her iki ayda bir, 
her onbeş günde bir, her altı ayda bir Parlamentonun gündemine getirirsiniz. O gün de söyledim; 
ağustos ayında, internet sitesine, Çalışma Bakanlığının bir kanun tasarısı yansıtıldı; öyle anlaşılıyor 
ki, sistemde çaplı değişiklikler yapılacak. Bugün, ben, şimdi, zamanımızın kısa olması nedeniyle, 
ayrıntısına giremeyeceğim; ama, ayrı ayrı kurumlarda, sosyal hizmet, sosyal sigorta yahut da sos
yal yardımlar farklı farklı ölçeklerde veriliyor. Yapılması gereken, eşitlik ilkesine de yakın olması 
açısından, bunları belki bir bakanlığın bünyesinde toplamak olacak; ama, onu topluyor olsak bile, 
9 000 000 yoksul insanın tedavi giderleri için, ayakta ya da meskeninde tedavi giderlerinden bile, 
ilaçlarından bile yüzde 20 ilaç bedeli almak, herhalde, hiçbirinizin vicdanını sızlatmıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, burada yapılması gereken iş, bu maddenin geri çekilmesidir, (idiniz, 
zaten, sokakta mahcup, başı önüne eğik, cebinde parası yok, ailesine, çocuğuna ilacını alamamış o 
ailelere, daha fazla eziyet, daha fazla işkence yapmayınız ve bu teklifi geri çekiniz diyor. Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Aynı madde üzerinde, şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Salih Kapusuz; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Şimdi, elbette, değerli bir milletvekilimiz düşüncelerini ifade ettiler, hem de partileri adına 

konuştular. Ben, bir hususu, doğru anlaşılması için, vuzuha kavuşturmak istiyorum. 
Görüştüğümüz madde 8 inci madde. 8 inci madde, konu edilen konuşmayla alakalı bir madde 

olmayıp yapılan şudur: 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan yararlananların tedavi giderlerinin de yeşil kart 
verilerek karşılanmasına yönelik bir düzenlemedir. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Yeşilkartları ne yapıyorsunuz; (k) bendinde düzenliyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Lütfen, dikkat buyurun. 
Arkadaşlar, bakın, sahipsiz, kimsesiz dediğimiz, ileri yaşa gelmiş insanlarımıza, bu 8 inci mad

deyle, biz, yeşilkart verme hakkını getiriyoruz, devleti de bunun yükümlülüğü altına sokuyoruz. 
Dolayısıyla, rakamsal olarak, yaklaşık 1 065 000 vatandaşımız ilave olarak yeşilkart hakkının sahibi 
olacaktır. Bir defa, madde bunu düzenlemektedir. Ben, hükümetimize, böyle bir eksiği, böyle bir ih
tiyacı karşıladığı için teşekkür ediyorum. Bu, elbette, teşekkür edilecek bir husustur. 

Diğer bir husus, zımnen görüştüğümüz için, arkadaşını ismimden bahsetmedi; ama, konuştuğu 
arkadaş benim. Gerçekten, biz, fakirimizin, fakirimizin, fukaramızın ve insanımızın, hele hele, sağ
lık gibi temel bir haktan istifade etme konusunda çok ileri seviyede duyarlılık gösterdiğimiz, yıllar
dan beri istenildiği halde yapılamayan, her iktidar, her dönem, bunun lafı edilip de adımının 
anlamadığı bir adımı attık 

Eksiklikleri var mı; mutlaka vardır. Bir geçiş süreci yaşıyoruz. Sıkıntılar var mı; var. Şimdiye 
kadar, sadece SSK'ya ait hastane ve sağlıkocaklarından ilaç almak durumunda olan yaklaşık 30 000 000 
SSK'lımıza,. eğer, bugün Türkiye'de var olan 23-24 bin eczanenin 13-14 bininden ilaç alma fırsatı 
veriliyorsa, bu, büyük bir fırsattır diye düşünmek lazım. 1 lani, Anadolu'da bir tabir vardır: "Yol kes. 
bel kes; ama, vicdanı elden bırakma" derler. Hakikaten vicdanı elden bırakmamak lazım. 

Bakın, bir başka rakamla da biraz önceki hususa bir açıklık getirmek istiyorum. İlaç giderleri 
olarak, sadece yeşilkart için, 2004 yılında ocak- şubat ayı döneminde yaklaşık 3,5 trilyon ödeme 
yapılmış. 2005 yılı itibariyle, 7 Marta kadar -rakamları arkadaşlarımdan aklını- 112,5 trilyon ödeme 
yapılmış arkadaşlar. 

Yani, şimdi bu kadar imkân verilen, bu kadar destek olunan, bu kadar sahip çıkılan bir yeşil-
kartlılarla ilgili olarak istenilen nedir; maalesef, bu ve benzeri konularda istismarcılar yok mu; el
bette var; ama, istismar edilen bir konuda yönetimlerin de tedbir almak mecburiyeti ve sorumluluğu 
var. Böyle olunca, ne yapılıyor; nasıl ki, diğer kesimlerden belirli oranlarda, yüzde 10, yüzde 20 
kesinti yapılıyorsa... İleride bu düzenleme, bu maddeyle de alakalı değil, bir kez daha huzurunuza 
gelmemek için ifade ediyorum... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - (k) bendini okumadan anlayamazsın bu düzenlemeyi. 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız değerli arkadaşlar, düne kadar ayakta tedavi gören 
hiçbir yeşilkartlıya ilaç verilmiyordu, bugün yüzde 80'ini vermişiz, sadece biraz daha disiplin gel
sin diye yüzde 20 gibi bir kesinti düşünülüyorsa, bu da tedbir içindir. Şayet, bunu rayına oturtup, is
tismar edilmekten, yanlış kullanılmaktan kurtarırsak, uygulamayı yerinde bulursak, bunu da kal
dırırız. 

Onun için, burada yapılan şey, hakikaten doğru bir şeydir. Onun için, bizim size sadece şunu 
hatırlatmak gibi bir sorumluluğumuz olduğu kanaatini taşıyorum: Değerli arkadaşlar, aktardığımız 
konular konuştuğumuz maddelerle hem alakalı olmalı hem de bu konularla ilgili farklı düşünebilir
siniz; ama, bardağın dolu tarafı varsa, elbette, boş tarafı da var; ama, sadece boş tarafını sık sık tek
rar etmek ise, o konuşmacı için de belki bir eksiklik olabilir. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.- 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikin

ci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi 

kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Ali Kemal Deveciler; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Deveciler, sizin şahsınız adına da konuşma isteğiniz var; ikisini birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; 827 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün, ülkemizde, 35 000'i köy, 17 000'i mahalle muhtarlığı olmak üzere, toplam 52 000 muh
tarlık bulunmaktadır. 

Köycülüğün varlığıyla birlikte doğan, cumhuriyet yıllarında büyük görevler ifa eden muhtar
larımız, demokratik rejime geçtikten sonra daha ağır sosyal ve siyasal görevler üstlenmişlerdir. 
Cumhuriyetin kuruluşuyla devrimlerin gerçekleştirilmesinde devlet sorumlulanyla omuz omuza 
çalışmışlardır. Köylerde yasalarla verilmiş yüzlerce görevi ifa eden muhtarlar, aynı zamanda, köy
lünün yöneticisi ve lideri olmuş, hatta, Köy Yasasının ilk şekliyle, komşular arasındaki hukuksal an
laşmazlıkları çözmüş, sulh ve tahkim işleriyle uğraşmışlardır. 

Muhtarlar, çokparlili siyasî yaşama geçtikten sonra daha farklı nitelikler kazanmışlardır. Kal
kınmanın öncüleri olarak, köylüyü hizmete özendirici rol oynamış, ayrıca, Türk demokrasisinin 
oluşum sürecine şevk ve heyecanla katılmışlardır. 

442 sayılı Köy Kanununun 10 uncu maddesinde "muhtar köyün başıdır. Köy işlerinde söz söy
lemek, emir vermek ve emrini yaptırmak" ibaresiyle tanımlanmaktadırlar. Aynı maddenin ikinci fık
rası "devlet memuru" statüsü getirmiştir. Ancak, devlet memurlarının yasal durumlarını, ücret ve 
sosyal durumlarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ise hiçbir şekilde muhtar
lara yer verilmemiştir. 
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Muhtarlar, yönetim birimlerinin en uç noktasında, devletin temsileisi olarak, olanaksızlıklar 
içerisinde ve çok zor koşullar altında, günde 24 saat mesai yapmaktadırlar. 

Muhtarlarımız seçimlerin ilk halkası olup, devletimizin vatandaşa dönük en üst noktasındaki 
hizmet birimleridir. Demokrasinin tabanını oluşturan seçilmiş muhtarlarımız, yöresindeki sorunlar
da akla gelen ilk ve değişmez adrestirler. 

Muhtarlar, mahallî idare birimi olan köy idaresinin başı olup, aynı zamanda partilerüstü 
konumdadırlar. Köydeki ve mahalledeki her şeyin hesabının sorulduğu tek adrestirler. 

Peki, muhtarlara ne verdik de ne istiyoruz? Peki, yetkisi var mı, olanağı var mı? Her şeyin 
sorumlusu olarak muhtarları görüyoruz. Üzülerek belirteyim ki, bugün, muhtarların sahibi yoktur. 
Muhtarlar, ne yazıktır ki, kaderleriyle baş başa bırakılmışlardır AKP İktidarı döneminde. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhtarlarımızın sorunu çoktur. Köyün yolu olmaz, bozuk
tur, muhtarlar suçlanır; suyu, elektriği ve telefonu olmaz, arıza yapar, yine muhtarlar eleştirilir. 

Nüfus işlerinden ikamet senedine, asker kaçağından sınır davasına kadar tüm işlemlerin çözüm 
yeri muhtarlıktır, muhtarlardır. 

Bakaya kalan ve asker kaçağı olan birisinin bulunması için hesap, o köyün muhtarından sorul
maktadır. 

Muhtarlar, köyde, evlendirme memurluğu yaparlar. 
Küçük bir yanlışlık yapsa, muhtarın yakasına yapışılır; ormanda yangın çıkar "yangın çıkaranı bul" 

diye muhtara fatura kesilir; köye yanlışlıkla bir kaçakçı girer, hesabı yine o köyün muhtarından sorulur. 
Bir tebligat yasası vardır; evlere şenlik. Sanki muhtarın başka işi yok da durmadan o köyde 

postacılık yapmaktadır. 
Vatandaşın, doğumundan başlayarak, evlenmesinde, askerliğinde, yaşamının her alanında, hat

ta ölümünde, muhtarların görev ve sorumlulukları çok büyüktür. 
Muhtarlar, hem köyün seçilmiş temsilcileri hem de devletin görevlileri durumundadır. Köye 

gelen herkes, önce muhtarlarla muhatap olmak ister. Kendisine muhtar tarafından rehberlik yapılır, 
muhtarlarca konuk edilir. 

Köyün işlerini takip için sık sık kaymakama, o ilçedeki, o ildeki daire müdürlerine, askerlik 
şubesine, jandarma komutanına uğrarlar. Vatandaşın yapılması gereken işlemlerinde de onlar da on
lar ile devlet görevlileri arasında koşturur dururlar. 

Mahalle muhtarlarımız da gelişen şehirleşme ile birlikte, nüfusu bazen onbinleri bulan mahal
le halkının sorunlarıyla uğraşmak zorundadır. Mahallenin, su, otobüs, elektrik, kanalizasyon, sağ-
lıkocağı gibi ihtiyaçlarıyla ilgili, kaymakamlık, belde belediyesi, ilçe belediyesi, büyükşehir 
belediyesi arasında âdeta mekik dokurlar. 

Köy Yasasında muhtarların çalışma saatleriyle ilgili bir bölüm yoktur, bir hüküm yoktur. Köy 
muhtarlarıdır, ama, devlet memurudur; çalışmanın bu bakımdan bir olması gerekmektedir. Köy 
muhtarları her ne kadar kanun karşısında bir devlet memuruysa da, aslında, o da bir köylüdür. Çalış
ma saatlerinin sınırlandırılmamış olması, muhtarın köy için yapması gereken işlerin çokluğundan 
da olabilmektedir. 

Köy Kanununda, köy muhtarına izin hakkına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır; an
cak, muhtarlar, bazı devlet görevlerini üstlenmiş olmalarından, biraz devlet memuruna, biraz da -
seçimle hizmete gelmesinden- belediye başkanlarına benzemektedirler. Oysa, devlet memuruna 
kanun hükmü olarak, belediye başkanlarına da yerleşmiş içtihatlarla izin hakkı tanınmaktadır. Köy 
muhtarlarına, özellikle mazeretleri halinde izin verilebilir; başka izin hakları yoktur. Köy ve mahal
le muhtarlarına yasal düzenlemeyle, diğer kamu görevlileri gibi, izin haklarının kanunla belirtilmesi 
kesinlikle gerekmektedir. 
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Yine, köy kanunlarında, muhtarların yolluk alabileceğine dair herhangi bir hüküm bulun
mamaktadır. Uygulamada, birçok köy muhtarı, köy işleriyle ilgili göreceği işlerde, harcamaları 
genellikle kendi ceplerinden yapmaktadırlar. Bazı köy muhtarları, yaptıkları bu harcamaları, bel
gelendirmek suretiyle, köy sandığından alabilmektedirler. Yapılan bu harcamaların hangi usullere 
göre yapılacağı esası hakkında, 6425 sayılı Kanunun, köy bütçesinden yapılan ödemeleri kap
samadığı görülmekte olup, bu konuya yasal bir hüküm getirilmesi kesinlikle gerekmektedir. 

Muhtarların, hukukî durumlarıyla ilgili en son kurum 442 sayılı Köy Kanununda bulunmayan, 
Anayasa ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında memurlar için düzenlenen haklardan 
yaralanabilmeleri anayasal hakları olmalıdır. 

Muhtarların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla tüm memurlara tanınan hükümlerin uy
gulanmasını isteme hakkı, güvenlik, şikâyet ve dava açma, isnat ve iftiralara karşı korunma hak
larından kesinlikle yararlandırılmaları gerekmektedir. 

Köyün mahallî idare organı olmasından dolayı, muhtarların devlet personel rejimi içerisinde 
düşünülmesi engellenmektedir. Köy, Anayasamıza, kanunlarımıza göre bir mahallî idare kuruluşu 
olmakla birlikte, tarihî gelenek, sosyal şartlarımızın bir gereği olarak, muhtarın, hem mahallî hem 
de merkezî idarenin bazı görevlerini birlikte yürütmesi kaçınılmaz olmaktadır; ancak, muhtar
larımız, yürüttükleri devlet işleri karşılığında, bugüne kadar, çok az miktarda, yok denilecek 
derecede ödenek almaktadırlar. 

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında muhtarlara ödenek olarak 
verilen ücretlerin yükseltilmesi ve muhtar sosyal güvenlik kuruluşu olan 1479 sayılı Bağ-Kur 
Kanunu kapsamında yeniden değerlendirilmesi, günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerek
mektedir. 

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvelik Yasası, köy ve mahalle muhtarlarının aylık üc
retleri ile sosyal güvenliklerini düzenleyen, köy ve mahalle yöneticilerinin personel rejimini oluş
turan bir yasa olarak tanımlanmalıdır. 

Köy ve mahalle muhtarlığı genel devlet hizmetinin bir kademesidir. Muhtarların, köylerde, 
mahallelerde yaptıkları çeşitli çalışmalar, birer devlet ve hükümet hizmetidir. Bu hizmetlerin 
başarısı, muhtarın, kendi şahsî işi dışında, zaman, emek, maharet harcamasıyla mümkün olmaktadır. 

442 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde muhtarlar devlet memuru olup, kanun gereğince de ay
lık, maaş verilmesi hukukî bir hak sayılmaktadır. Hal böyleyken, Anayasanın, çalışma hayatını 
düzenleyen 49 uncu maddesi hükümleri gereği, muhtarlara verilen ödeneğin diğer devlet çalışan
larına verilen ölçülerde olması gerekmektedir; ama, ne yazık ki, şu anda, günümüzde, bu, bu şekil
de değildir. 

Yine, aynı yasanın 55 inci maddesindeki "ücrette adaleti sağlama" hükmü gözönüne alındığın
da, kamu hizmeti yapan muhtarların ödenek veya maaşlarının artırılması zorunluluğu, bir kez daha, 
acil olarak görülmektedir. 

Muhtarlarımız, günün 24 saatinde, köy adına, mahalle adına mesai harcamakta, hizmet ver
mektedirler. Tüm bu gayret ve çabalarının ve hizmetlerinin karşılığını alamadıkları gibi, yanlışlık
la yapmış oldukları uygulamalardan, yanlışlıkla yapılan bazı işlerden sorumlu tutularak cezalan
dırılmaları dahi söz konusu olmaktadır. 

Tasarının bu maddesinde, muhtarlarımıza, yerleşim birimlerinin idarî yapısı ve nüfus kriterleri 
dikkate alınarak, muhtar ödeneklerinin 1 katına kadar artırılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, şu anda, muhtarlarımız, 3 000 gösterge rakamı üzerinden, aylık, net 120 000 000 
lira muhtar maaşı almaktadır. Bu reva mıdır muhtarlarımıza?! 

Bu maddeyle getirilmek istenen, bazı muhtarlara -o da Bakanlar Kurulu kararıyla- 1 kat daha 
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maaş artırımı yapılsa bile, bu, 240 000 000 lirayı geçmeyecektir. Bu rakam dahi, kesinlikle ve kesin
likle yeterli değildir. Bunlar da, 52 000 muhtarımız içerisinde istisnai bir durumda olacaktır. 52 000 
muhtarımız var. Bakanlar Kurulu karar verecek, 2 000 muhtarın maaşını artıracak. Bu, 52 000 muh
tar içerisinde hakikaten istisnai bir durum oluşturacaktır. 

Muhtarlar, seçildikten sonra doğrudan Bağ-Kurla ilişkilendirildiklerinden, Bağ-Kur primi, 6 ncı 
basamak gözönüne alındığında, 183 000 000 Türk Lirası... Aldıkları maaş 120 000 000 Türk Lirası, 
Bağ-Kura sosyal güvenlik primi olarak ödedikleri tutar 183 000 000 Türk Lirası. Hele hele, bir de 6 ncı 
basamağın üzerindeyse, 12 nci basamakta ise 183 000 000 lira ile 230 000 000 lira arasında, sosyal 
güvenlik primi olarak Bağ-Kura prim yatıracaklardır. Muhtar seçildiklerine pişman ediyoruz bu muh
tarları; 120 000 000 lira maaş veriyoruz, 183 000 000 lira ile 230 000 000 lira arasında, bunlardan, sos
yal güvenlik primi alıyoruz. Adalet mi bu arkadaşlar?! Hiç, Adalet ve Kalkınma Partisinin adaletine... 
Oluyor mu bu, adaletli oluyor mu arkadaşlar?! Uyuyor mu adaletine?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu kadar cefa çeken, 24 saatinin 24 saatini köyün, mahallenin sorunlarına, hizmetine endeks-
leyen muhtarlara bu reva mıdır?! Soruyorum sizlere; bilhassa AKP milletvekilleri, sizlere 
soruyorum; reva mıdır?! Kendi mahallelerinize, kendi köylerinize gittiğiniz zaman, bunun cevabını 
nasıl vereceksiniz?! 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Genel Kurula hitap et! 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Aldıkları 120 000 000 liralık maaşın... En alt 

basamağın primi olan 183 000 000 Türk Lirasının dahi, bu para çok altında kalmaktadır. Aldıkları 
maaşın daha yüzde 50'sine yakın bir parayı, ceplerinden, muhtar olduklarından dolayı, cezalan
dırılarak, devlete sosyal güvenlik primi olarak ödeyeceklerdir. Muhtarlarımızın bu sorunlarının 
kesinlikle çözümlenmesi bu Mecliste gerekmektedir. 

Bu madde doğrultusunda, istisnaî, bazı muhtarların ödeneklerinin 1 kat artırılması, bu sorunu 
kesinlikle çözmez. Gelin, bundan vazgeçelim; gelin, buraya kalıcı bir çözüm önerelim. Meclis olarak 
yapacağımız bir düzenlemeyle, yasadaki muhtar ödeneğinin asgari ücret seviyesine veya 2108 sayılı 
Yasanın 1 inci maddesindeki gösterge rakamının, şu anda uygulanan 3 000 göstergenin, 12 000 gös
terge olarak düzenlendiği takdirde, en düşük devlet memuru maaşı seviyesine getirmiş olacağız. 

Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz Mevlüt Aslanoğlu ve Antalya Millet
vekilimiz Osman Kaptan'ın, Büyük Millet Meclisine vermiş olduğumuz kanun teklifleri var. Hele, 
Mevlüt Aslanoğlu'nun vermiş olduğu kanun teklifi, şu anda, Meclisimizde görüşülerek doğrudan 
gündeme alındı. Gelin, bunları değerlendirelim veya bu arada bir önerge vererek bu düzenlemeyi 
yapalım. En doğru olanı da bu olacaktır. Mademki, muhtarlar kanun karşısında nasıl devlet memuru 
olarak kabul ediliyorsa, bu yasada muhtarlar devlet memuru olarak kabul ediliyor; ama, maaşları 
devlet memuru olarak kabul edilmiyor. Böyle çifte standart olabilir mi arkadaşlar?! Nasıl kabul 
ediliyorsa, o zaman, maaşları da ya asgarî ücret seviyesine getirelim, 350 000 000 lira maaş verelim 
ya da madem devlet memuru olarak kabul ediyorsak, o zaman, maaşları da en düşük devlet memuru 
seviyesine getirerek 448 000 000 liraya getirelim, burada bu sorunu çözelim. Zaten, 200 000 000 
liranın üzerinde prim ödüyorlar veya bırakalım; bunları da yapamıyorsanız, bırakın, hiç olmazsa, 
maaş vermekten vazgeçin, burada yüzde 100 artırarak 52 000 muhtarın 1 000 ile, 2 000 ile artırım 
yapacağımıza, gelin, hiç olmazsa, devlet desin ki: "Biz size maaş veremiyoruz, vermeyeceğiz; ama, 
Bağ-Kur primlerini ödeyeceğiz." Bu muhtarlar buna da razı; hiç olmazsa, sosyal güvenlik primlerini 
ödeyelim arkadaşlar; bunu buraya getirelim. Maaşlarını artırmasak da sosyal güvenlik primlerini 
cebinden ödemesinler ve şu anda, binlerce muhtarımız, onbinlerce muhtarımız sosyal güvenlik 
primlerini ödeyemediği için icraya düşmüş vaziyetteler. Gelin, bunu burada getirelim. Böyle ol
duğunda, her şeyini köyüne veren, cefasını çeken, günün 24 saatinin 24 saatini köyüne, mahallesine 
veren muhtarlarımız hem muhtar Bağ-Kur primlerini rahatlıkla ödeyecekler hem de psikolojik yön
den huzura kavuşup köylerine, mahallelerine daha iyi hizmet etmeye çalışacaklardır. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Deveciler. 
AK Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Zafer Hıdıroğlu; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkın
da söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1977 yılında 2108 sayılı Yasayla köy muhtarlarının ve mahalle muhtar
larının durumu belirlenmiş. 1 inci maddeye, sadece bizim 1 inci maddenin birinci fıkrasında bir 
değişiklik yapılarak, muhtarların maaşlarının yüzde yüz artırma yetkisi olan Bakanlar Kurulunun 
yetkisini biraz muhtarlar lehine değiştirerek köy ve mahalle muhtarları ki, yani, nüfusu 100 OOO'i 
aşan bir mahallemiz, 100'ün altında kalan köyümüzün varlığını düşünürsek Türkiye'de ve muhtar
larımızın da "mühür parası" adı altında aldığı bu paraları dikkate aldığımızda, köy muhtarları aley
hine bir durum çıkmasın diye veya nüfus yapısı, idarî yapıları dikkate alınarak yeni bir düzenleme 
yapma yetkisinin Bakanlar Kurulunda olmasının muhtarlarımız lehine birtakım sonuçlar 
doğuracağını hesaplayarak bu maddeyi, yani, 9 uncu maddede bu 1 inci maddeyle ilgili değişikliği 
getiriyoruz. 

Şimdi, Balıkesir Milletvekili arkadaşımız "muhtarlar AK Parti Hükümeti döneminde sahipsiz 
kaldı" dedi. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Türkiye, AK Parti Hükümeti döneminde sahipsizdi... Sadece muh
tarlar, sadece memurlar, işçiler değil, yetmiş milyona yakın insan sahipsiz kalmıştı. Biz, sahip çık
maya çalışıyoruz ve sahip çıkarken de, hani Atatürk'ün dediği gibi "biz az zamanda çok iş başardık" 
demişti. Biz, gerçekten, bu anlamda çok iş başardık. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Hangi işi başardınız, hangi işi?! 
ZAFER HIDIROĞLU (Devamla) - Evet, çok iş başardık. 
AHMET IŞIK (Konya) - Hangisini sayalım, hangisini?!. 
ZAFER HIDIROĞLU (Devamla) - Ama, tabiî, bu başardığımız işlerden birisi bu yasa, başar

dığımız işlerden birisi bu madde, adaletsizliği kısmen de olsa ortadan kaldıran bir madde ve... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Primleri ödeyin, primleri!.. Bağ-Kur primlerini 

ödeyin yeter!.. 
ZAFER HIDIROĞLU (Devamla) - Tabiî, şimdi, arkadaşlarımız "AK Parti Hükümeti zamanın

da sahipsiz kaldı muhtarlar" dedi; yani, muhtarların durumu çok daha iyiydi de biz. sahipsiz bırak
madık. Türkiye'nin tamamı sahipsizdi... 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Siz "iyi yapacağız" dediniz, düzeltin o zaman, düzel
tin!.. 

ZAFER HIDIROĞLU (Devamla) - Bağırmanıza rağmen, ben sizi dinledim. Bakın, burada, 
kürsüyü tekmeleyerek bağırmanıza rağmen ben sizi dinledim medenî ölçüler içinde; siz de lütfen 
dinleyin!.. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Kim tekmeliyor?! Tekmeleyen kim?! 
ZAFER HIDIROĞLU (Devamla) - Şimdi, tabiî, biz, bu torba yasanın içinde bu maddeyle muh

tarlarımızın durumu dört dörtlük oluyor demiyoruz; ama, adaletsizliğin ortadan kısmen de kalkması 
için bu torba yasanın içinde, bu maddede değişiklik yapıyoruz... 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - AKP muhtarların halini bilmiyor, AKPL 
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MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Biraz saygılı olun! 
ZAFER HIDIROĞLU (Devamla) - ... ama, ileride yasal düzenleme yapılarak yeni bir yasayla 

muhtarlarımızın durumu çok daha güzel hale getirilecektir. 
Tabiî ki, şu anda 120 lira maaş alıp, bunun 2 katına yakın Bağ-Kur primi ödeyen muhtar

larımızın durumunu biliyoruz; ama, şu anda yüzde 100 artırımla, Türkiye'de enflasyon yüzde 
10'ken, biz yüzde 100 artırarak bir şeyler yapıyoruz. Her şeyin en güzelini yaptık demiyoruz ki! 
Sonra, Bakanlar Kurulu, 52 000 muhtarın içinden 2 000 tanesini seçecek, 200 tanesini seçecek gibi, 
sanki ayırımcılık varmış, yapılıyormuş gibi ayırımcılık yapmaya yönelik konuşmalar yapmanın da 
fazla bir âlemi olduğunu zannetmiyorum. 52 000 muhtarımızın hepsi bizim için çok önemlidir; ama, 
bunların içinde 100 000 nüfuslu bir mahallede mühür parası alarak muhtarlık yapan ile 100 nüfus
lu bir köyde hiç kimseden para alma şansı bile olmayan, gelen gidenlere Anadolu âdetinin gereği 
ikramlarda da bulunması gereken bir muhtarın durumunu da aynı düşünemezdik. İşte, biz, Adalet 
ve Kalkınma Partisi olduğumuz için, adil bir düzenleme yapmak istiyoruz. (AK Parti sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, esas adil olanı, tabiî ki bundan daha adil olanı, Türkiye adaletle 
yönetilemediği için, biz, yeni bir kanunla, yeni bir düzenlemeyle, inşallah, ilerideki çalışmalarımız
da, yakında yeni bir maddeyle muhtarların durumunu sadece, burada, onların durumuyla ilgili bir 
yasa çıkararak, inşallah, sizinle beraber tekrar tartışacağız. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben, şunu da söylemek istiyorum: Şu anda, muhtarlarımızın "mühür 
parası" adı altında aldıkları paranın da yasal bir dayanağı yok; yani, vergilendirilmezler, ne aldık
ları belli değildir; ama, bunun bir yasal dayanağa da kavuşturulması lazım. Yeni yasada bu da gün
deme gelecek. Aslında, muhtarlarımızın aldığı bu mühür paraları devlet adına makbuz kesilerek 
alınmalı, maaşlar o zaman 2 katına değil 3 katına çıkarılmalı. Maliye bakanımız da para yok diye o 
zaman pek rahatsız olmayacak; çünkü, bir tarafta mühür paraları alıp, yeteri kadar, istediği kadar 
mühür parası alıp, 120 lira maaşa bile ihtiyacı olmayan muhtarlarımız var. Bir taraftan da bu maaşın 
iki katına çıkmasıyla beraber azıcık rahatlayacak olan muhtarlarımız da var. O zaman ne olur; o 
zaman, hep devlet adına bu makbuzlar kesilerek ikametgâh ve nüfus suretlerine eklenip ilgili yer
lere gönderilirse, o zaman şehirlerde çok daha fazla işi olan mahalle muhtarlarımızın maaşı, köy 
muhtarlarımızın maaşına göre daha fazla olur; yine adalet sağlanır. 

Yani, mühim olan, burada, mevcut şartlarda bir düzenleme yapıp adaleti getirmek; ama, esas
ta ise, bu torba yasanın içinde bir maddedeki değişiklik olarak değil, muhtarlarımızın, 17 000'in 
üzerinde mahallelerimizde, 35 000'in üzerinde köylerde olan muhtarlarımızın tamamının zorluk
larını aşacak esas bir yasal düzenleme için, inşallah, ileride bu taslak çalışmalarımız da devam 
edecek ve ben, bu köy muhtarlarımızın, mühür parası fazla olmayan muhtarlarımızın lehine Bakan
lar Kurulumuzda da birtakım düzenlemeler bundan sonra yapılacağı kanaatiyle, bundan sonraki 
muhtarlar üzerinde yapacağımız yeni yasal düzenlemelerle beraber çok daha güzel şeyler olacağı 
kanaatiyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hıdıroğlu. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinizi 

saygılarla selamlıyoram. 
İkibuçuk yıldır bu konuyu, ben, burada, 6 defa konuştum. İnanmıyorum artık. Yine, aynı 

düzenleme gelmiş. 3 defa Sayın İçişleri Bakanım, 1 defa Sayın Devlet Bakanım bu konuya kalkıp 
cevap verdiler: "Hazırlıyoaız, hemen 5 000 göstergeye çıkaracağız..." İkibuçuk yıldır... 

Şimdi, öyle bir şey getiriliyor ki, yine, İçişleri Bakanlığımızın görüşüyle. İçişleri Bakanımız, 
şu kürsüden, birbuçuk yıl önce "derhal Maliye Bakanına teklif ediyoruz, derhal hazırlıyoruz" 
dediler, aradan birbuçuk yıl geçti. Onun için, ben, bu konuda, muhtarların maaşının iyileştirileceği 
konusunda artık inancımı kaybettim. 
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Yüce Meclis kararını verdi; hepiniz, bu Meclisteki tüm milletvekilleri, benim verdiğim kanun 
teklifinin komisyonlarda görüşülmeden direkt Meclis Genel Kurulunda ele alınmasına Yüce Mec
lis karar verdi, hepiniz destek verdiniz; ancak, ne hikmetse, buraya getirilmedi. 

Şimdi, değerli milletvekilim konuştu demin. Sayın milletvekilim, Malatya'da 850 muhtarın 
600'ünü, lütfen, Malatya Bağ-Kur İl Müdürlüğünden sorun, hepsi icralık; 600 muhtar... Ne mühür 
parası, kim mühür parası alıyor, kim mühür parası alabiliyor?! Birkaç büyük ildeki muhtarlara bakıp 
da eğer, bu muhtarların mühür parası alıp veya bunlar nasıl zengin oluyor, kimseyi zengin et
meyelim... Alın o zaman neyse veya bunlar kıymetli evraksa, kıymetli evrak bedelini alalım; ama, 
650 icralık sadece Malatya'daki muhtarı bu çileden kurtaralım. 

Bizi Bağ-Kurlu yapmayın diyorlar, istemiyoruz diyorlar, maaş da istemiyoruz diyorlar. Sakın 
ola ki... Şunu da bilin, Bağ-Kur, prim borcu olan hiçbir kimseyi sağlık muayenesine göndermiyor. 
Hiçbir muhtar, sağlık hizmetinden yararlanamıyor eğer Bağ-Kura prim borcu varsa. Geçen gün, 
Malatya'da bir muhtarın 3,5 milyar hastaneye verdiği senedini -evine icra geliyordu- 10 kişi para 
topladık, ödedik. Konu bu kadar vahim, bu kadar acil. 

Sayın Bakanım, kusura bakmayın, ben inancımı kaybettim. Üç yıldır bunu konuşuyorum, üç 
yıldır yine aynı şekilde düzenlendiği için... Sizin şahsınıza değil, yani, yine İçişleri Bakanlığımız 
teklif edecek, İçişleri Bakanlığımızın görüşü alınacak, tekrar Maliye Bakanlığımızın teklifiyle... Üç 
yıldır aynı şeyi burada konuştuk Sayın Bakanım. Üç Bakanım burada aynı şekilde cevap verdi. Üç 
yıldır olmayan bir olayın, bundan sonra da olacağına inanmıyorum. O açıdan, durum vahim. Bun
lar bizim her şeyimiz. Her kim ki, işini gücünü bırakıp -hangimiz bırakıyoruz- dağ taş demeden, 
sorumluluk duygusuyla, onurluca, şereflice, bir de her türlü hesabı veren bu muhtarları, hakikaten, 
yıllarca -bugün değil, sadece bu hükümetin suçu demiyorum- hor görmüşüz; yıllarca, bu insanlara, 
hadi be muhtarım, sen büyük adamsın demişiz; bu insanları bu hale getirmişiz. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Zorla yapmadık ki, kendileri oldular. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Beyefendi, sizi kimse zoraki milletvekili yaptı 

mı ki; ne demek yani? 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Biz halimizden memnunuz elhamdülillah. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Tamam, onlar da, elhamdülillah memnun olsun

lar. Zoraki, yani, onlar... Siz nasıl vatandaşa hizmet etmek için milletvekili olmak istediyscniz, bu 
insanlar da bir görev aşkıyla, köyüne, mahallesine bir hizmet yapmak için eğer muhtar oldularsa 
yani hata mı yaptılar?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanım, sizin şahsınıza değil, asla; ama, ikibuçuk yıldır hep aynı şekilde, şu ifadeler 
çok dikkatimi çektiği için, İçişleri... Sayın İçişleri Bakanımın, bundan birbuçuk veya iki yıl önce bu 
kürsüde yaptığı "hemen 5 000 göstergeye çıkarıyoruz" lafını, ben size yarın Meclis tutanaklarından 
alıp göndereyim. Onun için, bunun yine ortada kalacağına, yine, bu insanların hep avutulduğuna, 
avutulacağına inanıyorum. Bu insanların sorununu çözeceksek, ne olursunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ne olursunuz, gelin, bugün burada bitirelim, 

burada. Bugün burada bitirelim, çok zor değil. Yüce Meclisin takdiri her şeyin üstündedir. Gelin, hep 
beraber... Bunun şeyi AK Partiye olsun, yeter ki bu insanların sorununu çözün. Bizim kanun teklif
lerimizi görüşmeyin; ama, yeter ki muhtarların sorununu bitirin, yeter ki o insanları icradan kurtarın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum, 
BAŞKAN - Efendim, maddede söz istekleri dolu; o bakımdan size söz veremiyorum. Bir sataş

ma durumu da olmadığına göre... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, daha nasıl sataşma olsun; bütün Grubumuzu ve 

Hükümetimizi ilzam ederek "inanmıyorum" diyor. 
BAŞKAN - Efendim?.. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bütün Grubumuzu zan altında bırakarak "inanmıyorum size" dedi, 

daha nasıl sataşma olsun?! 
BAŞKAN - Efendim, lütfen sisteme girin. Yerinizden, çok kısa, İçtüzüğün 60 inci maddesine 

göre iki cümleyle bir açıklama istiyorum. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Yeni bir sataşma açmayacağım, yeni bir tartışmaya... 
BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuz açıldı. Çok kısa... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Görüşmekte olduğumuz torba yasanın 9 uncu maddesi, muhtarların özlük haklarıyla ilgili 

değil, muhtarlarla ilgili kriterleri düzenleyen bir maddedir. Tabiî, muhtarlarla ilgili kriterlerin 
konuşulduğu bir ortamda, muhtarların özlük haklarıyla ilgili meselelerin de gündeme gelmiş ol
masını tabiî karşılıyoruz, normaldir; yani, asla bundan rahatsızlık falan da duymuyoruz. 

Değerli Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; tabiî, Türkiye'nin uzun yıllara sâri, ertelenen prob
lemlerinden bir tanesi de, muhtarlarımızın yaşamış olduğu sıkıntılar, özellikle özlük haklarıyla il
gili yaşanan problemlerdir. 

Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu, bu konuyu defalarca gündeme getirdiğini, ama, bu, bir türlü 
beklenen faydayı veya neticeyi vermediği için, AK Parti Hükümetine ve AK Parti Grubuna olan 
güveninin kalktığını ifade etti. Ben, Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun bu düşüncesini -ki, şahsına 
ait bir düşüncedir- kendisine geri iade ediyorum. Ancak, bakın, burada, başka bir şey daha söyledi 
"kimse, muhtarların onur ve şerefini, haysiyetini tartışmıyor" dedi. Zaten, böyle, bunu, muhtarların 
onur ve haysiyetini, şerefini pazarlık konusu yapmak, kimsenin ne hakkıdır ne de haddidir; kimse, 
buna ne cesaret edebilir ne de buna yeltenebilir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Eğer, problem, muhtarlarımızın yaşadığı özlük haklarının düzenlenmesiyle alakalı ise, ben, 
buradan, AK Partinin Gaip Başkanvekili olarak söylüyorum; muhtarlarımızın özlük haklarının en 
az asgarî ücret şartlarında düzenlenmesiyle ilgili yasal düzenleme çalışmaları başlamıştır. Eğer, 
meselenin üzerinden siyaset yapmak gibi bir siyasî nezaketsizlik yapılacaksa, ben, bütün arkadaş
larımdan ve kamuoyundan özür dileyerek söylüyorum, bütün muhtarlarımızın da buradan duy
masını istiyorum; AK Parti Hükümeti, en az asgarî ücret şartlarında, muhtarlarımızın özlük hak
larını düzenlemekle alakalı yasal çalışmaya başlamıştır. 

Saygıyla arz ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, mesele anlaşılmıştır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, aynı maddeden kısa bir açıklama istirham ediyorum. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sataşma olmuştur, söz istiyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yerimden, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Anlaşılıyor ki, bu madde çok önemli. 60 inci maddeye göre, sizden de, kısaca, bir 

olumlu açıklama rica ediyorum. 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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Ben, bu madde dolayısıyla, zor koşullarda, Anadolu'nun zor doğa koşullarında muhtarlık 
görevi üstlenen arkadaşlarımızın sorunlarının bu ağırlıkta Meclis gündemine taşınmasından mut
luluk duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Bu arada, Değerli Arkadaşım Sayın Eyüp Fatsa'nın, Grubum mensubu Malatya Milletvekili 
Arkadaşım Sayın Mevlüt Aslanoğlu'na hitaben söylediği... Sayın Mevlüt Aslanoğlu, ne 58 inci 
hükümete ne de 59 uncu hükümete güvenoyu vermemiştir, yani bir güven beyan etmemiştir, o 
güveninin olmadığını burada bir kere daha teyit etmiştir; bunda şaşıracak bir şey yok, iade etmeniz 
gereken bir şey de yok. Güven vermediği için, bir şey iade etmeniz gerekmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi ifade etmek istiyorum: Sayın İçişleri Bakanı, burada, Emniyet 
Teşkilatı mensuplarına da söz verdi, muhtarlara da söz verdi. Muhtarlar, artık, kuru laf istemiyorlar 
Sayın Eyüp Fatsa. Sizin sözünüzü şu anda gerçekleştirecek bir önerge okunacak, sözünüzün ar-
kasındaysanız, bu önergeye bizimle birlikte evet oyu verirsiniz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ama, bu kanun, o kanun değil... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, şahsıma sataşma oldu... 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hayır... Ben, öyle bir şey görmedim... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - İade etti!.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama... 
BAŞKAN - Karşılıklı... Siz konuştunuz... 
Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde 1 adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 827 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Akif Hamzaçebi Kâzım Türkmen Feramus Şahin 

Trabzon Ordu Tokat 
Osman Kaptan Alı Kemal Deveciler Mehmet Işık 

Antalya Balıkesir Giresun 
Mustafa Özyürek Mustafa Özyurt 

Mersin Bursa 
"Madde 9.- 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir: 
Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 16 yaşını doldurmuş işçiler için ödenen asgarî ücretin 

net tutarı kadar aylık ödenek verilir. Köy muhtarlarına, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına 
ödenen aylık ödeneğin yüzde 25 fazlası tutarında aylık ödenek verilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, katılmıyoruz. 
Verilen bu önerge, teknik bakımdan da yanlış bir önergedir. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Niye? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Teknik olarak yanlış. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Düzeltirsek katılacak mısınız? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Teknik olarak veremezsiniz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım, söz mü istiyorsunuz efendim? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Bakanım, 

teknik olarak yanlışsa, hemen düzeltelim, biz emrinize amadeyiz, hemen düzeltelim, tekniği 
yapalım, sizin önergeniz olarak geçirelim. Eğer teknik olarak bir hata varsa, hemen yapalım... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Yapamazsınız, elinizde değil. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Peki efendim. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ben, Sayın Fatsa'nın dediği gibi, asla, Yüce Meclise 

güvenmiyorum demedim. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Yüce Meclis demedim... Lütfen!.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Asla... Asla... 
Bilakis, 37 nci madde uyarınca gündeme alınmasına destek veren her iki partinin milletvekil

lerine teşekkür ettim Sayın Fatsa. Sadece, Cumhuriyet Halk Partisinin oylarıyla değil, o dönem, o 
önergeye destek veren AK Partili arkadaşlarıma da teşekkür ettim Sayın Fatsa. 

Şimdi, siz, demin bir laf ettiniz; ettiğiniz laf aynen şu: "En az asgarî ücret şartlarında muhtar
lara maaş vereceğiz." Bu önergemiz, bu. (CHP sıralarından alkışlar) 

EYÜP FATSA (Ordu) - Özlük haklarını düzenleyerek... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ben, sadece, sizin söylediğinizi söylüyorum; 

hiçbir kelime etmiyorum. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu, burada bunu hukuken düzenleme im

kânı yok. (CHP sıralarından gürültüler) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Efendim, hukuken düzenleme imkânı neredeyse... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bunu düzenleme imkânı yok... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Neyse; bu maddede olabilir. Ben, sadece, sizi, 

sözünüzü... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Hukukçular orada, sorarsınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu önergemize destek verirseniz, hem fazla iş 

yapmayız, hem de, bir daha, 37 nci madde uyarınca sizi meşgul etmeyiz ve bu kanunu çıkaran da, 
bu şerefe nail olan da siz olursunuz. 

Tüm milletvekilleri... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Önerge olarak kabul etmeyiz. Zaman ayırırız, enine boyuna da bunu 

yaparız, siz de bunu görürsünüz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hay hay efendim. Süreç... 
Ben, milletvekillerine güvenmiyorum demedim. Her seferinde aynı kelime edildiği için artık 

güvenim sarsıldı; bunu söylemek de en tabiî hakkım. 
Önergemize destek veren her arkadaşa teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Hükümetin katılmadığı, Komisyonun müspet görüş göstermediği, gerek

çesini de dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Muhtarlar görüyorlar. 
BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10.-4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun: 
a) 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafının sonuna "Bunlar aynı usulle yeniden 

atanabilirler." cümlesi eklenmiştir. 
b) 43 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 
"d. Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş

birliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve 
öğretim programları yürütebilirler. Bu tür eğitim ve öğretim programlarının öğrenci girişi, müf
redat, sınav ve değerlendirme esasları ve mezuniyet şartları dahil, işleyişine ilişkin usûl ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulunun çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir. 

Bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, gelir ve 
giderleri ile harcama usûl ve esasları Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Yükseköğretim 
Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın 
Mustafa Özyurt; buyurun. 

Sayın Özyurt, sürenizi birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili 

arkadaşlarım; gecenin bu geç saatinde ve birbirleriyle hiç ilgisi olmayan pek çok konuyu tartış
tığınız için size minnet borçluyum. Şundan eminim ki, kırk yıllık hekim olarak söylüyorum, şuradan 
çıkarken bir anket yapılsa ve "bugün konuştuğunuz tasarının, bana, üç maddesini sayar mısınız" 
denilse, hiçbirimiz sayamayız. (AK Parti sıralarından "Aaa" sesleri) 

Lütfen, bir dinleyin "aaa" demeyin. 
AHMET IŞIK (Konya) - Kendi adınıza konuşun, "hiçbirimiz" demeyin lütfen; sayarız. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Hayır, sayamazsınız; çünkü, birbirleriyle hiç ilişkisi ol

mayan, birbirleriyle hiç bağlantısı olmayan... Biraz evvel muhtarları konuştuk, az evvel sağlık 
kurumlarını konuştuk, biraz evvel Bağ-Kuru konuştuk, şimdi yükseköğretimi konuşuyoruz. 

MEHMET SARI (Osmaniye) - Sayıyorsunuz, tek tek sayıyorsunuz. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Hayır, ben konuşacağım için biliyorum, konuşacağım için 

biliyorum; ama, şuradan dışarıda bir anket yapsınlar, dediğim gibi, üç tanesinden fazlasını sayamayız. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Parlamentonun en zeki adamısın Hocam. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Estağfurullah... Zekâ ayrı bir konu; ama, şunu söyleyeyim: 

Birbirleriyle en küçük ilişkisi olmayan konuları tartışıyoruz ve bana göre, çok büyük bir yanlış 
yapıyoruz. 

Biraz sonra söyleyeceğim. Getirilen tasanda, şurada okuyacağım maddeye bir cümle eklenmiş. 
Hiç ilişkisi olmayan bir yere bir cümle eklenmiş ve denilmiş ki: "Şu, şu, şöyle yapılır." İşte, bu da 
gösteriyor ki, biraz evvel Ozyürek'in söylediği gibi, bu, bir çuval yahut -bana sorarsanız- bir harar 
tasarı arkadaşlar; ne bulunsa doldurulmuş içine, ne bulunsa atılmış içine ve gecenin bu saatinde de 
bunu çıkarmaya çalışıyoruz. 
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Yüksek Öğretim Kurulundan söz ediliyor arkadaşlar, 33 üncü maddeye bir fıkra eklenmiş. 
2547 sayılı Yasada deniliyor ki: "Araştırma görevlileri üç. sene için atanırlar ve üç yılın sonunda da 
görevleri son bulur." Kklenen fıkra şu arkadaşlar: '"Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler' cümlesi 
eklenmiştir." 

Bunlar üç sene için mi atanacaklar acaba? Daha evvelki 2547 sayılı Yasada deniliyor ki: "Üç 
yıl için atanır." Burada da deniliyor ki: "Aynı usullerle atanır." Üç yıl için mi atıyorsunuz, bir yıl 
için mi veya sonsuz mu? 

İşte. maddenin hiçbir işe yaramadığını görüyorsunuz arkadaşlar ve bakın, bu en kısa zaman 
sonra dava konusu olacaktır; bu araştırma görevlileri bölge idare mahkemelerine gidecekler ve 
diyeceklerdir ki: "Biz kaç yıl için atandık?" Veya dört yılını doldurana "görevine son verildi" denil
diği zaman, o diyecektir: "Hayır, aynı usulle olduğuna göre, ben üç yıl için atandım." Var mı 
bakalım; üç yıl için mı atanıyor bu araştırma görevlileri, altı yıl için ini, yoksa sonsuz mu? 

İşte, yasanın çalakalem yazıldığını, hiçbir şekilde üzerinde irdelenmediğini gösteren bir bilgi. 
Arkadaşlarım diyorlardı; buyursunlar, okudularsa, bana "üç yıl için atanır bu araştırma görevlileri" 
desinler. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, yine, kanunun 43 üncü maddesine bir (d) bendi eklenmiş; 2547 
sayılı Kanunun (d) bendi, araştırına görevlilerini... Okuyayım onu da isterseniz, 2547 sayılı 
Kanunun 43 üncü maddesini; hiç ilişkisi olmayan bir yer, diyor ki: "Aynı meslek ve bilim dalların
da eğitim, öğretim yapan üniversitelerde eğitim, öğretim, metot kapsamı, öğretim süresi ve yıl için
deki değerlendirmeleri^..) -falanı, filanı saymış ve en sonunda- yükseköğretim kurumlarında örgün, 
yaygın, açıköğretim yöntemleriyle her türlü eğitim yapılır." Bunun arkasına bir (d) maddesi eklen
miş, şu saydığım şeyle, şu okuduğumla hiçbir ilişkisi olmayan, en ufak bir bağlantısı olmayan bir 
yer arkadaşlar, onu da okuyayım isterseniz: "Yükseköğretim kurumları, yurtdışındaki yükseköğ
retim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans ve lisan programları da dahil ol
mak üzere uluslararası ortak eğilim ve öğretim programları yürütebilirler." 

Şu okuduğum 2547 sayılı Yasa ile bu okuduğum son maddenin hiçbir ilişkisi yoktur arkadaş
lar. en küçük bir bağlantısı yoktur. Bunu kim yazmışsa, hangi hukukçu yazmışsa, hangi bilimsel kişi 
yazmışsa, lütfen, alsın şunu bir okusun, bunun 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle nasıl bir 
ilinti kurduğunu söylesin, biz de öğrenelim. 

Arkadaşlar, buraya kadar gelmişken şunu söyleyeyim: 2547 sayılı Kanun çok konuşulmuş bir 
yasadır; çünkü, 2547 sayılı Yasa, Millî Güvenlik Konseyi zamanında çıkarılmıştır ve hiç tartışmaya 
da uğramamış bir yasadır. O günden bu yana yirmiüç yıl geçmiştir bunun üzerinden, hiçbir zaman, 
şöyle, güzel bir demokratik ortamda oturup da bu yasayı nasıl düzenleyebiliriz, nasıl düzeltebiliriz 
denmemiştir. İşte, onun için, şuraya ilave edilen iki fıkra da hiçbir şekilde bu yasaya bir şey getir
memiştir. 

Yurtdışına öğrenci gönderiyoruz, asistan gönderiyoruz. Sayın Başbakan geçenlerde bir açık
lama yaptı, dedi ki: " 15 tane yeni üniversite kuruyoruz." Aynı hükümetin Adalet Bakanı kalkıyor, 
diyor ki: "Türkiye'de 30 tane hukuk fakültesi var; ama, 15 hukuk fakültesine yetecek öğretim 
üyemiz yok." 

15 tane yeni üniversite açmayı düşünüyorsunuz: neyle açacaksınız, arkadaşlar? Öğretim üyesi 
bakımından en sıkıntılı olan ülkelerden bir tanesi biziz. Avrupa standartlarının hiçbirinde bizdeki 
kadar öğretim üyesi azlığı yoktur. Hn az öğretim üyesi olan ülke biziz. Bunun için, tutuyoruz, yurt
dışına, öğretim üyesi yetiştirmek için eleman gönderiyoruz. 

Buna da bir iki örnek vermek istiyorum arkadaşlar: Yurtdışına gönderilen öğrencilerin yaklaşık 
yüzde 50'sini Amerika'ya göndermişiz, yüzde 38'ini İngiltere'ye gönderiyoruz, yüzde 27'sini de 
değişik ülkelere göndermişiz. 
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Arkadaşlar, bunlardan büyük bir kısmı ülkeye geri dönmemişler. Öğretim üyesi yetiştirmek 
için, doktora yapmak için yurtdışına gönderdiğimiz araştırma görevlilerinin büyük bir kısmı yurt
dışından geri dönmemişler ve işin enteresanı, bu gelmeyenlerin büyük çoğunluğu da gelişmemiş 
üniversitelerimizden. Rakamları da okuyayım isterseniz: Afyon Kocatepe Üniversitesinden 11 araş
tırma görevlisi yurtdışından geri gelmemiş. Balıkesir'den 12, Celal Bayar'dan 14, Çanakkale'den 11, 
Dumlupınar'dan 22, Gaziden 11 -bakın, Gazi büyük bir üniversite- Harran'dan 12, Kafkastan 10, 
Karadeniz Teknikten 11, Kırıkkale'den 13, Mustafa Kemal'den de 11 araştırma görevlisi yurtdışın
dan geri gelmemiş ve biz, bunları oraya öğretim üyesi yetiştirmek için göndermişiz. 

İşte, bunlar, hep yaptığımız hatalar, böyle üst üste geliyor. Burada da, dediğim gibi, şu yasada 
yaptığımız hiçbir şey yok aslında. Şu yasaya getirdiğiniz hiçbir şey yok, ilave ettiğiniz maddede 
hiçbir şey yok. Önlisans döneminde yurtdışındakilerle exchange program denilen, öğretim, öğrenci 
değiş tokuşu yapılacak. Bu maddede hiçbir şey yok arkadaşlarım. 

Gelin, 2547 sayılı -çok konuştuğumuz- Yasayı, demokratik bir ortamda, güzel şartlarda, 
oturup, konuşalım ve bundan sonra da -yurtdışında öğretim üyesi yetiştirmek için değil, gelin, 
önümüzdeki günlerde, ülkemizde, yerleşik, bilimselliğini kanıtlamış olan üniversitelerimizde dok
tora ve mastırlarını yapsınlar; bu, yeni açmayı düşündüğünüz 15 üniversiteye öğretim üyesi yetiş
tirilsin. Yoksa, bunları da yurtdışına bol paralarla gönderirseniz, bunların da büyük bir kısmı geri 
gelmeyecektir, onu da söyleyeyim. Bunları yaparken, gelin, ne düşünüyorsunuz diye bir de bizim 
fikrimizi alın. O olmadığı için, işte, böyle yarım yamalak işler yapıyoruz. 

Bu arada, öğretim üyelerinden biraz söz etmek istiyorum. Son zamanlarda, doçentler ve yar
dımcı doçentlerin parasal sıkıntıları had safhadadır arkadaşlar ve yardımcı doçentler, özellikle 
üniversitenin cazip hali kaybolduğu için üniversitede çalışmak istememektedir. Bunun yerine, özel 
teşebbüste, hele vakıf üniversitelerinde iyi bir yer bulacak olurlarsa, derhal vakıf üniversitelerine 
geçmektedirler. Şu anda, bildiğim kadarıyla 53 tane devlet üniversitemiz var ve bunlar, büyük mik
tarda öğretim üyesi sıkıntısı çekmektedir. Bütçede çok hafif bir iyileştirme yaptı Sayın Maliye 
Bakanım; gerçi meşgul şu anda, beni dinlemiyor zaten. Çok hafif bir iyileştirme yaptı gibi 
gözüküyor; ama, özellikle doçentler, profesörler ve yardımcı doçentlerin büyük malî sıkıntıları var
dır. Eğer, yapılacaksa, ben, olsaydım, şu maddeye, doçentlere ve yardımcı doçentlere nasıl parasal 
yardım yapabilirim, onu koyardım. 

Kısaca şunu söylemek istiyorum: Bu yasayla, 2547 sayılı Yasaya hiçbir ilave getirilmemiştir. 
Yani, getirilen iki fıkrayla hiçbir şey olmamıştır. Onun için, üzerinde daha fazla da konuşmama 
gerek yok; ama, arkadaşım çok şey yaptı. Eğer, yürekleri varsa, dışarıya çıkarken, bir kâğıdın 
üzerine, 10 tane, konuştuğumuz yasa tasarısının şeyini yazsınlar, çıksınlar, göreyim. 

AHMET IŞIK (Konya) - Sınav mı yapıyoruz?! 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Sınav yapmıyorum; ben, size... 
AHMET IŞIK (Konya) - Burası üniversite eğitim salonu değil, burası Parlamento. 
BAŞKAN - Sayın Işık, Sayın Işık... Lütfen... 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - En az senin kadar bu Parlamentoya saygılı olduğumu söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Özyurt, siz, Genel Kurula hitap edin. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Genel Kurula hitap ediyorum. 
AHMET IŞIK (Konya) - Hoca değilsiniz, milletvekilisiniz. 
BAŞKAN - Sayın Işık, lütfen, müdahale etmeyin. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Zaten, yasanın şeyine bakın: Devlet Memurları Kanunu ve 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı... 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Diğer bazı kanunlarda değil, bütün kanunlarda değişiklik yapıl
masına dair... 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Hiç, yani, birbirleriyle en küçük ilişkisi olan bir şey olsa; 
diyeceğim ki, arkadaşlar, sağlık konusu ağırlıktadır, onu konuşalım. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Harar... 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Harar, dediğiniz gibi. Yani, bunun, hakikaten, elle tutulur 
bir tarafı yok arkadaşlar ve gecenin bu geç saatinde sizi meşgul ettiğim için çok üzgünüm, kusura 
bakmayın. 

İyi akşamlar diliyorum. 

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özyurt. 

Madde üzerinde, Hükümet adına Sayın Bakan yerinden kısa bir açıklama yapacak. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, burada, getirdiğimiz kanunun, sık sık, birçok mad
deleri ve kanunları ilgilendirdiğinden dolayı şikâyet ediliyoruz. Maliye Bakanlığı olarak, biz, bir
çok bakanlıkla ilgili bir bakanız. Neden; hepsi paraya dayanıyor sonunda. 

Bakın, şimdi, şu konuştuğumuz kanunun ne ilgisi var diyor. Bu kanunun o kadar ilgisi var ki 
ve bizim getirmemiz de mecbur. Şimdi, YÖK'le ilgili olarak, araştırma görevlileri tayin edilmiş üç 
sene için, üç sene sonra ne olacağı belli değil, boşluk var. Maaş alamıyor adamlar. Saymanlar diyor 
ki, ben maaş veremem. Sayıştay diyor ki, ne diye maaş alacaksınız, aldığınız maaş kanunsuzdur. 
YÖK diyor ki, bunu halledelim. Çünkü, bu insanların devam etme mecburiyeti var. Araştırma 
görevlilerini üç sene sonra kapı dışına atacak halimiz mi var?! Buna ihtiyaç var, bu kanuna ihtiyaç 
var. YÖK diyor ki, bunu çözün, bize rica ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı diyor ki çözün. Saymanlık
lar parayı ödemiyor. Kiminle ilgili bu; Maliye Bakanlığıyla ilgili. Getireceğiz bunu. Hiç şikâyet et
meyin. Milletin derdidir bu, problemidir. Bu problemleri bir bir getireceğiz, isterse 40 kanunu il
gilendirsin isterse 80 tane kararnameyi ilgilendirsin. Buraya, problem çözmek için geldik. Bizim 
vazifemiz bu. Kanun yapmak için geldik buraya. (AK Parti sıralarından alkışlar) Niye kanun 
yapıyoruz diye şikâyet edilir mi; anlamadım ben bunu! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Kimse şikâyet etmiyor Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Torba da olur, çuval da olur... (AK Par
ti sıralarından alkışlar) Milletin problemlerini halledeceğiz. Bunun için geldik biz buraya. Yıllarca 
birikmiş bu... Konu bu. Kalkıp da, bu kanun hiçbir şey getirmiyormuş... Binlerce araştırma görev
lisinin problemini hallediyor bu. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Bakanım, üç yıl sonra ne yapacaksınız; onu söyleyin bana. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Eğer, bu kanunu çıkarırsak, üç yıl son

ra da, yine, tayin yapılacak, ta ki doçentliğe gidene kadar tayin yapılacak. Bu, gayet normaldir. 
Bunu, teknik olarak, bilahara biz size tekrar açıklayalım isterseniz. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Bir yıl değil, iki yıl değil... Ne kadar sürede atanacak, belli 
değil. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Bu, fevkalade faydalıdır, anlayanlar 
için çok faydalıdır. 

Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 10 uncu madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunarken, karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 10 uncu maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma saatimiz tamamlanmış olduğundan, kanun tasarı ve tekliflerini 

sırasıyla görüşmek için, 10 Mart 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Hayırlı geceler. 

Kapanma Saati: 22.56 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, adlî ve idarî soruşturmaya uğrayan hâkim ve savcılara 

ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4597) 
TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi; idari yargıda "hukukçu olmayan yargıç-savcı" yapılanması vardır. 
Bu oranın %80'lere ulaştığı bilinmektedir. Hukuk devletine ulaşmada en önemli ayaklardan birisi 
olan idari yargıda böyle bir yapılanma maalesef "yargı ve yargıcın bürokratlaşması" sürecini de 
hızlandırmaktadır. 

Bu yapılanmanın değişmesi için tarafımızdan verilen yasa teklifi 2/121 esas ile 
TBMM Genel Kurul gündeminde 1.5 yıldan bu yana beklemektedir. Her ne kadar son yıllarda 
yapılan sınavlarda hukuk fakültesi çıkışlı olmayanların bu sınavlarda başanh olması zorlaşmakta ise 
de, bu işin nihai çözümünün yasal düzenleme olduğu açıktır. 

Bu sürecin dışında 2003 ve 2004 yıllarında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
bünyesindeki disiplin müeyyideleri ve bunların sonuçları hakkındaki genel bilgilerin de bilinmesine 
ihtiyaç vardır. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-İdari yargıda "hukukçu olmayan yargıç-savcı" yapılanmasına son 
vermek veya bu sayıyı asgariye indirmek konusunda, Hükümet olarak herhangi bir 
yasal çalışma yapılmaktamıdır? 

Bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine 
inanıyormusunuz? Bu anlamda, yukarıda sözü edilen yasa teklifine destek 
verüecekmidir? 

2-îdari yargı, adli yargı ve askeri yargı tasnifi yapıldığında; 2003 ve 
2004 yıllarında haklarında idari ve adli soruşturma açılan yargıç ve savcıların sayısı 
nedir? Haklarında idari işlem yapılan ve disiplin müeyyidesi uygulanan yargıç ve 
savcı sayısı nedir? Bu uygulamalar sonucunda haklarında uyarma, aylıktan kesme, 
kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer 
değiştirme, meslekten çıkarma, görevden uzaklaştırma cezası uygulaması 
yapılanların sayısı nedir? 
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T C 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/01/2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0.10.00.02-8810 sayılı yazınız, 

b) 26/01/2005 tarihli ve 85 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4597 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

CeıroTÇİÇEK 
/Bakan 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4597 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun "Adayların 
nitelikleri" kenar başlıklı 8. maddesi hükmüyle, adaylığa atanabilmek için, adK yargı 
adaylarında hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabana bir hukuk fakültesini bitirip de 
Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip basan 
belgesi almış bulunmak; idari yargı adaylarında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında 
yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört 
yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş 
yabana öğretim kurumlarından mezun olmak; aynca yazılı yarışma sınavı ile mülakatta 
basan göstermek şartlarının arandığı, malûmlarıdır. 

ANKARA 
ûJ./cJ/2005 

- 2 6 5 -



T.B.M.M. B : 6 8 9 . 3 . 2005 0 : 3 

Günümüzde meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler ve Avrupa 
Birliğine uyum kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile yeni kurulan müesseseler 
karşısında, yargı yetkisinin yerine getirilmesinde en önemli rolü üstlenen hâkim ve savcılar 
hakkındaki kanunların yeniden gözden geçirilmesinin gerekli bulunması nedeniyle, 
Bakanlığımızca hazırlanan "Hâkimler ve Savalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşe sunulmuş olup, önergenin 1. sorusuyla ilgili husus 
hizmetin gerekleri de dikkate alınarak Tasan kapsamında değerlendirilecektir. 

Öte yandan; Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, hâkim ve Cumhuriyet 
savdan hakkında 2003 ve 2004 yıllarında 6691 adet şikayet evrakının geldiği, 2002 yılı ve 
önceki yıllardan devrederi 1294 adet şikâyet evrakı ile birlikte toplam 7985 adet şikayet 
evrakının olduğu; bu süre içinde 6801 adet soruşturma evrakının incelendiği; idari yargı 
hâkimleri hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Bakanlığımız 
Personel Genel Müdürlüğüne 2003 yılında intikâl eden 11 adet disiplin dosyasında, Kurul 
tarafından 4 kişinin uyarma, 2 kişinin kademe ilerlemesini durdurma, 1 kişinin kınama, 1 
kişinin meslekten çıkarma cezasıyla; 2004 yılında intikâl eden 7 adet disiplin dosyasında 
Kurul taralından 1 kişinin uyarma, 1 kişinin aylıktan kesme, 1 kişinin yer değiştirme cezasıyla 
cezalandırılmasına karar verildiği; adlî yargı hâkim, Cumhuriyet savaları, Cumhuriyet 
başsavcılan ile ağır ceza mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne 2003 yılında 
intikâl eden 222 adet disiplin dosyasında, Kurul tarafından 41 kişinin uyarma, 16 kişinin 
aylıktan kesme, 37 kişinin kınama, 11 kişinin kademe ilerlemesini durdurma, 5 kişinin derece 
yükselmesini durdurma, 13 kişinin yer değiştirme, 8 kişinin meslekten çıkarma cezasıyla; 
2004 yılında intikâl eden 188 adet disiplin dosyasında Kurul tarafından 48 kişinin uyarma, 6 

kişinin aylıktan kesme, 40 kişinin kınama, 7 kişinin kademe ilerlemesini durdurma, 16 kişinin 
yer değiştirme, 7 kişinin meslekten çıkarma cezasıyla cezalandınlmasına karar verildiği; 
Bakanlığımız kayıtlannm incelenmesinden anlaşılmıştır 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kemal Uzan'ın Türkiye'ye iadesi için yapılan işleme 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4638) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.01.2005 

G-*) 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

05.01.2005 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Cem Uzan ile Babası Kemal Uzan arasındaki 
telefon konuşma kayıtlan yayınlanmıştır. 

Soru: 

Teknik olarak uydu telefon da olsa, kayıt yapılan telefonların bulunduğu yerin teknik 
olarak tespiti mümkün olduğuna göre, Kemal Uzan'ın telefon konuşmalarının yapıldığı sırada 
nerede olduğu kesinlikle bilinmektedir. 

Kemal Uzan'ın nerede olduğu bilinmiş olması gerektiğine göre, Türkiye'ye iadesi için 
ne tür bir işlem yapılmıştır? 

TC. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 0 dJcl/2005 

Bakan 

TÜRKİTYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/01/2005 tarihli ve A.01 0.GNS. 
0.10.00.02-7/4638-8916/27623 sayılı yazınız, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 27/01/2005 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-413-22/377 sayılı yazı, 

c) 07/02/2005 tarihli ve 135 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in Sayın Başbakan'a 
yönelttiği 7/4638 Esas No.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (c) 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. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan I 
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Sayın Emin ŞÎRÎN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4638 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü; 
bu kapsamda elde edilen teknik ve istihbarı nitelikteki bilgilerin ilgili ülkelerin yetkili 
birimlerine intikal ettirildiği; İnterpol nezdinde de gerekli girişimlerde bulunulduğu İçişleri 
Bakanlığının 18/02/2005 tarihli ve 833/36727 sayılı yazısından; 

Sözü edilen kişi hakkındaki iade işlemlerinin tüm suçluların iadesi işlemlerinde olduğu 
gibi 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 13/A maddesi 
çerçevesinde Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak yürütüldüğü; bu amaçla söz konusu kişinin 
uluslararası düzeyde arattırılması için A-1022/9-2003 kontrol numaralı kırmızı bülten 
çıkartıldığı ve İnterpole üye ülkelerde aranmasına devam edildiği; 

Adı geçenin bulunabileceği yerlere ilişkin bir bilgiye ulaşılması durumunda derhal 
gereğinin yapıldığı, Dışişleri Bakanlığının 02/03/2004 tarihli yazısı ve Bakanlığımızın 
kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan ) 

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Lara Kent Parkı projesine yapılan arazi 
tahsisinin iptaline ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/4641) (*) 

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

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim, f 1 jf «vyt/tf/— 
/ (yNail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

"Kültür ve Turizm Gelişim Alanı" ilan edilmesi ve bu suretle üzerindeki 
tasarruf yetkisi "yerinden yönetim" ilkesi ile çelişir bir biçimde ve kamuoyunda neden 
olduğu yoğun tartışmalar eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen Lara'da, 
Kent Parkı Projesi'ne yapılan 4.500 dönümlük arazi tahsisi iptal edilmiştir. Orman 

(*) 1.3.2005 tarihli 64 üncü Birleşiminde yer alan 7/4641 'e ek cevap 

- 2 6 8 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 O : 3 

Bakanhğı'na bağlı olan Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, yapılmış olan bu tahsisi 

iptal etmesi ve de Lara Kent Parkı için yapılan onca hazırlık çalışmasının yok 

sayılması hem Antalyalıları üzmüş, hem de bu iptalin gerisinde başka hesapların 

bulunduğuna ilişkin şüphelerin oluşmasına neden olmuştur. Yerel basında da dile 

getirilen bu şüpheler ise, tahsisin iptalinin gerisindeki hesabın, Kent Parkı'na ayrılmış 

olan alanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geri alınarak, Lara'nın tamamen 

Kültür ve Turizm Bakanhğı'na devrinin sağlanması olduğu yönündedir. Bu 

bağlamda, 

1. Milli Parklar Genel Müdürlüğü hangi gerekçe ile Lara Kent Parkı Projesi'ne 

yapılan arazi tahsisini iptal etmiştir? 

2. Proje'de ön görülen 3 yıl içinde yatırımın gerçekleştirilmesi şartı, 3 yıl 

dolmadığı halde neden gerekçelerden biri olarak telaffuz edilmiştir? 

3. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Başkanlığı'na gelen yeni yönetim, Antalya için kazanılmış bir hak olan ve 

temelleri kurulu bulunan bu projeye neden sahip çıkmamış ve gerekli yatırımı 

yapmamıştır? 

4. Bu iptal kararı Antalya'nın modern bir metropol olma yolundaki ilerlemesini 

yavaşlatacak nitelikteyken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı neden 

Antalya'nın ve Antalyalıların kazanımlarını koruma ve savunma konusunda 

pasif kalmaktadır? 

5. İptalin gerisindeki gerçek nedenin, bu alanın da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 

devredilmek istenmesi olduğu iddiası doğru mudur? 

6. Kent Parkı Projesi'ne tahsis edilen ve şu anda geri alınmış olan bu bölgenin 

gelecekte kime tahsis edileceğine ilişkin hükümetinizin ayrıntılı bir planı var 

mıdır? 

7. Var ise, bu planın ayrıntıları nedir? 
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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- 310 -L\ }- 8 / 3> /2005 

Konu : Sayın Tuncay ERCENK ve Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru Önergeleri 

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

İlgi : a) Başbakanlığın 17/01/2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-412-13/234 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 27/01/2005 tarih ve B.02.0.KKG.O.12/106-413-25/389 sayılı yazısı. 
c) 23/02/2005 tarih ve B.18.0.APK.0.03-02/090.01-243-463 sayılı cevabi yazımız. 
d) 25/02/2005 tarih ve B. 18.0.APK.0.03-02/090.01-248-508 sayılı cevabi yazımız. 
İlgi (a) ve (b) yazılar ekinde alınan Antalya Milletvekilleri Sayın Tuncay ERCENK ve 

Sayın Nail KAMACI'nın Sayın Başbakana tevcih ettikleri Sayın Başbakanın da kendileri 
adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/4593 ve 7/4641 esas 
sayılı yazılı soru önergeleri ilgi (c) ve (d) cevabi yazılarımızla cevaplandırılmıştı. 

İlgi (c) ve (d) cevabi yazılarımızın ikinci paragraflarında yer alan 17/06/2004 tarihi 
sehven yazılmış olup, 17/06/2003 olarak düzeltilmesi hususunda, 

Gereğini arz ederim. 

4.- istanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in, bazı özel şahısların telefon görüşmelerinin deşifre 
edilmesinin 5187 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/4664) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.01.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

05.01.2005 ve 06.01.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde, Nedim Şener imzalı haberlerde 
Cem Uzan ile Hakan Uzan arasındaki telefon konuşmalarının bant kayıtlarının deşifreleri 
yayınlanmıştır. 

05.01.2005 ve 06.01.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde de, Alaattin Çakıcı ile ilgili 
olarak, Hakkı Süha Şen, Eraslan Özkaya ve Kaşif Kozinoğlu arasındaki telefon 
konuşmalarının bant kayıtlan yer almıştır. 

Soru: 

Yukarıda sözü edilen yayınlar 5187 sayılı Basın Kanıınu'nun 19. Maddesinin 
hükümlerine uygun mudur? 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/01/2005 tarihli ve A.Ol O.GNS. 
0.10.00.02-8931 sayılı yazınız, 

b) 01/O2/20O5 tarihli ve 99 saydı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4664 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazıtı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4664 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde birinci sırada zikredilen haberlerle ilgili olarak, Bağcılar Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 10/02/2005 tarihinde 2005/229 Hz. ve 2005/5 
Karar sayısı ile görevsizlik karan verilerek soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği; 

Soru önergesinde ikinci sırada zikredilen haberlerle İlgili olarak ise, 16/02/2005 
tarihinde "5187 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan dolayı sanıklar hakkında 5187 sayılı 
Kanunun 11. maddesinin üçüncü fikrası, 19. maddenin ikinci fikrası ile Türk Ceza 
Kanununun 119. maddesinin beşinci fikrası hükmünün uygulanması talebiyle Bağalar 2. 
Asliye Ceza Mahkemesine kamu davasının açıldığı; 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 23/02/2005 tarihli ve Ceza M:2005/180 sayılı 
yazısı ve eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ANKARA 
t"^.£j?/2005 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 

:emil ÇIÇEKf 
Bakan 

- 2 7 1 -



T.B.M.M. B : 6 8 9 . 3 . 2 0 0 5 0 : 3 

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Buca Cezaevinde bir tutukluya yapılan uy
gulamaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4665) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sorularımın, Adalet Bakanı sayın CEMİL ÇİÇEK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 5.0İ.2-C05 

Erdal KARADEMIR 
İzmir Milletvekili 

03.03.2004 günü İzmir'de mukim İnşaat Müh. Devrim ÖZ sabah erkenden gittiği Ege Üniversitesi, 
Adli Kurul heyet odasından polislerce alınarak tekrar aynı heyet odasına getirilmek üzere, yetkili 
mahkemesi asliye ceza mahkemesi iken, CMUK 129.md. hükmüne aykm olarak yetkisiz sulh ceza 
mahkemesince tutuklanarak Buca cezaevine konulmuştur. Devrim ÖZ'ün tekrar aynı Hastaneye 
getirilmesi ancak 8 gün sonra olmuş ve serbest bırakıldığı 11 Mart 2004 gecesine kadar, konulduğu 
Buca Cezaevi 17 nolu "İşçi Koğuşunda" günde 12 saat boyunca her gün haftada 7 gün kendi nzası 
olmadan zorla çahştınlmış, cezaevine gelen yük kamyonlan boşalttırılarak 50 kg.hk bakliyat , un ve 
şeker çuvalları taşıttınlmıştır. Nazi toplama kamplarında bile iş elbiseleri parasız verilirken iş 
elbiseleri parayla satılmış.tutuklu istihkakı etlerden köfte yaptırılıp diğer tutuklulara 1.750.000 Tl 
karşılığı satılmış, diğer tutuklulara, hükümlülere ve cezaevi personeline hizmet ettirilmiş, Nazi 
toplama kamplarındaki gibi başına diğer tutuklulardan "Çavuş" ve "Onbaşı" tabir edilen kişiler 
konarak verilen emirler bu kişiler aracılığı ile uygulattırılmış ve bu hususlar İnsan hakları derneği 
İzmir Şb.nce Adalet Bakanlığına iletilmiştir Bugüne kadar 17 nolu koğuşta çalıştırılıp da şu anda 
serbest olan kişilerin olayla ilgili ifadeleri alınmayarak olayın gerçek boyutları ortaya çıkartılmamış 
olup aynca, çalışmayla geçen süreler için ücret ödenmediği de İzmir Cum.Başsavcıhğmın 22.7.2004 
günlü B 8325 s. yazısı ile teyit edilmiştir 

Bu bağlamda; 
1- Hastaneye götürülmek üzere cezaevine konulan Devrim ÖZ hastaneye hemen 
götürülmeyerek bir hafta bekletilmesinin gerekçeleri nedir? Bu uygulamanın, BM genel 
kurulunca kabul edilen 2076 s. kararının 82/1 ile 22/1-2 s. md.lerine aykırı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

2- Buca Cezaevi 17 nolu koğuşta kalan sabıkasız tutukluların diğer tüm 1700 kişilik 
cezaevi personeline, tutuldu ile hükümlülere hizmet ettirildikleri iddia edilmektedir. Söz 
konusu iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise, bu uygulama hangi mevzuata 
dayanmaktadır? Yapılan bu uygulama BM' in 1956 sayılı sözleşmesine uyarlı mıdır? 
3- Devrim ÖZ 'e cezaevindeki zorunlu çalışmaları karşılığında ücret ödenmiş midir? 
Ödenmemiş ise hangi gerekçelerle ödenmemiştir? 
4 - 17. koğuş tutuklularına iş elbiselerinin parayla satılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
5- Çalıştırılan bu tutuklulara cezaevi istihkakından köfte yaptırılıp parayla satılmasının 
yasal dayanağı var mıdır? 
6- Çalıştırılan bu tutukluların kaldığı 17. no lu koğuşta kendisini asarak intihar ettiği öne 
sürülen tutuklu olmuş mudur? Olduysa bu kişi kimdir? 
7- Tutuklulara tabak .kaşık gibi temel ihtiyaç maddelerinin parayla satılmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
8- İnsan Haklan Derneği izmir Şube Başkanlığınca. 22.04.2004 tarih ve 2004/96 sayılı 
Adalet Bakanlığına yazılan yazıda, Buca Cezaevinde yaşanan olayların anlatıldığı ve bu 
olayların Adalet Bakanlığına duyurulduğu, ancak, şu anda serbest olan tutukluların ifadelen 
alınmayarak sorumlular hakkında soruşturma yapılmadığı bilgisi edinilmiştir. Bu 
uygulamanın BM sözleşmelerine ve yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olduğunu 
söyleyebilir miyiz? 
9- Yukarıda konu cclÜon uygulamaların. !n>?.". haklan, ve hukukun üstt'mliınii ilkesine 
uyıuuı mudur? AKr1 ikticlarıııca '1HMM' ne üdiriierek yasalaşan başta demokratikleşme ile 
ilgili düzenlemeler, sadece AB' ne girmek adına mı yapılmaktadır? 

- 2 7 2 -



T.B.M.M. B : 68 9 . 3 . 2005 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/01/2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0 10.00.02-8931 sayılı yazınız, 

b) 01/02/2005 tarihli ve 98 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Erdal Karademir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4665 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin besinci fikrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK \ 
Bakan ) / 

Sayın Erdal KARADEMtR 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması İstenilen 7/4665 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Suç tasnii ve resmî mercileri iğfal ve iftira suçundan 03/03/2004 - 11/03/2004 tarihleri 
arasında İzmir Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalan, soru önergesinde adı geçen kişinin 
İzmir Cumhuriyet Başsavcüığmın 05/03/2004 tarihli ve 13791 sayılı yazısı ile Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına sevkedilerek rapor 
alınmasının istenildiği; söz konusu yazının İzmir Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne 08/03/2004 
tarihinde intikal ettiği, aynı gün Cezaevi Müdürlüğünce Cezaevi Jandarma Bölük 
Komutanlığına, tutuklunun hastaneye şevki için yazı yazıldığı; Jandarma Bölük 
Komutanlığınca tutuklunun istenilen sağlık kurulu raporunun alınması için 09/03/2004 
tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına şevkinin 
sağlandığı; yapılan muayene sonucunda 10/03/2004 tarihli ve 133 sayılı sağlık kurulu 
raporunun tanzim edildiği; bu rapora göre, rahatsızlığının Türk Ceza Kanununun 46 ve 47. 
maddeleri kapsamına girip girmediği hususunda karar verilmesi için Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı yataklı servisine yatırılarak müşahede altına alınmasının 
gerekli görüldüğü, ancak adı geçenin 11/03/2004 tarihinde tahliye edildiği; bu itibarla söz 
konusu kişinin hastaneye şevki için bir hafta bekletilmesi gibi bir durumun olmadığı; tahliye 
olması sebebiyle gerekli organizasyonun yapılamadığı, yapılmasının da fiilen imkânsız hale 
geldiği, bu sebeple Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 2076 sayılı kararın 82/1 
ile 22/1-2. maddelerine aykın bir durumun bulunmadığı; 

0 : 3 

ANKARA 
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izmir Kapalı Cezaevinde eski bölüm 17. koğuşun, idare ve personel ile tutuklular 
tarafindan "İşçi koğuşu" olarak isimlendirildiği; bu koğuşa, izmir Kapalı Cezaevine ilk defa 
giren ve sağlık durumları çalışmaya elverişli olanlann suç türleri de dikkate alınarak 
yerleştirildiği; Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalann tnfazma 
Dair Tüzüğün 198 ve 210. maddeleri uyannca, hükümlü ve tutukluların bulunduklan 
kurumlarda çalışmalarının zorunlu olduğu, bununla birlikte, berberlik, terzilik, yemek ve 
temizlik gibi cezaevi iç hizmetlerinde çalışma konusunda Cezaevi İdaresince bilgilendirilerek 
çalışmak isteyenlerin bu işlerde çalıştmldığı, bu itibarla hükümlü ve tutuklulann cezaevinin iç 
hizmetlerinde zorla veya istekleri dışında herhangi bir işte çalışUnlmadıklan; bu nedenle 
"zorla çalıştırma ve angarya yasagV'nın ve cezaevlerinde insanca şartlara sahip olma hakkının 
ihlâlinin söz konusu olmadığı, 

Yukanda belirtilen Tüzüğün 210 ve 211. maddeleri gereğince cezaevi iç hizmetlerinde 
çalıştınlan hükümlülere Bakanlık genelgelerinde belirtilen miktarda ücret ödendiği, söz 
konusu tutuklunun çalıştığı günlerin tespit edilerek şartlannın uygun olması halinde ücret 
ödenmesi için izmir Cumhuriyet Başsavcılığına talimat verildiği; 

Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda hükümlülerin iş elbiselerinin Niğde Tanm 
Açık Cezaevi Müdürlüğünden temin edildiği, çalıştırılmakta olan hükümlü ve tutuklulara 
herhangi bir ücret alınmadan dağıtıldığı; 

Mevzuat çerçevesinde İzmir Kapalı Cezaevi İşyurduna bağlı olarak faaliyet gösteren 
tabldot iş kotunda, isteyen hükümlü ve tutuklulara köfte ve benzeri gıda maddelerinin 
satışının, işyurdu yönetim kurulu tarafindan belirlenen fiyat karşılığında, mevzuata uygun ve 
denetime açık bir şekilde yapıldığı, 

Söz konusu koğuşta "ası" suretiyle herhangi bir intihar olayının gerçekleşmediği; 
izmir Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulann tabak, kaşık, bardak gibi 

temel ihtiyaçlanmn Kurumca karşılandığı; ancak gerek görülmesi halinde şeker, çay, sigara 
ve meşrubat gibi ihtiyaçlanmn da Cezaevi Kantininden işyurdu yönetim kurulunca belirlenen 
fiyat üzerinden satın almak suretiyle karşılandığı, bu tür malzemelerin dışandan getirilmesinin 
mevzuata aykın olduğu; 

İnsan Haklan Demeği İzmir Şubesinin Bakanlığımıza gönderdiği 22/04/2004 tarihli ve 
2004/96 sayılı yazısının bir benzerinin de 2004/95 sayı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, konu ile ilgili yapılan idari soruşturma sonucu iddiaların doğru olmadığının 
tespit edilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 05/05/2004 tarihli ve 553 saydı 
yazısı ile İnsan Haklan Derneği İzmir Şubesine bilgi verildiği, diğer taraftan soru önergesinde 
adı geçen kişinin aynı konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikâyet 
üzerine başlatılan hazırlık soruşturması sonucunda 09/11/2004 tarihli ve 2004/20353 saydı 
takipsizlik karannın verildiği; 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 18/02/2005 tarihli ve B.2005/2525 saydı yazısı ve 
ekleri ile Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir firmadan aldığı 
otobüslere ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4811) 

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

Aşağıdaki sorularınım t çişleri Bakanı Sayın Abdülkadir A K S U tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.02.2005 

E m i n ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

01.02.2005 tarihli Referans Gazetesi'nin haberinden öğrenildiğine göre, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Mercedes Benz'den 3 tanesi ücretsiz 450 adet otobüs satın almıştır. 
Mercedes Benz' in körüksüz aracı 218 bin, körüklü aracı ise 303 bin euro'ya mal olmuştur." 

1- Bu alım için İstanbul Belediyesi*ne bağlı İETT ihale açmış mıdır? İhaleye hangi 
firmalar katılmıştır ve verilen teklifler nelerdir? 

2- ÎETT, ÇŞ^jyeuro tutarındaki bu mukavelenin Finansmanını hangi kaynaklardan 
karşılayacaktır? Yeni bir borçlanmaya gidilecek midir? 

3- Raylı sistemin yanı sıra, raylı sistemin gitmediği yerlere otobüs hizmetinin şart olduğu 
ortada olmasına rağmen bu hizmet neden halk otobüsleri ile sağlanmamakta ve tETT 
yeni bir yatırıma sokulmaktadır? Bu hizmetle/halk otobüslerine yeni hatlar açılması ile 
temin edilemez mi? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B .05 .0 .MAH.0 .65 .00 .002 /So63t f ^ . . / 3 . 7 2 0 0 S 
KONU : 7 /4811 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 10.02.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4811-
9201/28475 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili Sayın Emin 
ŞİRİN'in, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir firmadan aldığı otobüslere ilişkin" yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda elde edilen bilgilerden; 

Otobüs filosunun yaşlı olması nedeniyle araçların yenilenmesi amacıyla;~55ö «del. solo, 100 adet 
körüklü ve 50 adet çift katlı olmak üzere toplam 500 adet otobüs alımı ihalelinin 13.10.2004 tartriiho'e' 
yapıldığı, 

500 adet yeni otobüsün devreye girmesiyle aynı sayıda yaşlı ve ekonomik ömrünü doldurmuş 
otobüsün hizmet dışına ayrılacağı, aynca ihtiyacı karşılamak için ilave.' 500 adet otobüsün daha 
kiralanacağı, diğer taraftan özel halk otobüsü sistemi, kar amacına yönelik, olarak faaliyet göstermekte 
olduğundan, kamusal ve sosyal boyutu ihmal ettiği, belirli saatten sonra hizmetin durduğu, bu nedenle de 
kalite ve standardızasyonun sağlanamadığı, sosyal dengeleri muhafaza etmek için kamu görevi olarak 
taytrn* hizmetinin devam edacegi, 

Otobüs alımlarının finansmanının kredi ile karşılanacağı, 
Anlaşılmıştır. 
İhaleye hangi firmaların katıldığı ve tekliflerine ait bilgiler ekte yer alan çizelgede sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

IİKİ: 1 (çizelge) 
iir AKSU 

Bakan 
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7.- istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, gazete tiraj ve satış raporlarının denetimine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/4823) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.02.2005 

Emin ŞİRİN / 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Tüketici ve reklam verenlerin menfaatlerinin korunması açısından dağıtım şirketlerinin 
yayınladığı gazete tiraj ve satış raporlarındaki rakamların doğruluğu Bakanlığınız veya 
Bakanlığınıza bağlı herhangi bir mercii veya Bakanlığınız dışındaki bir mercii tarafından 
deklare edilmekte midir? 

T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 

0 A -:-3- 2X5 

Sayı :B140TRK0 15üOOO/4 M S 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İlgi: 10.02. 2005 tarihli ve A.01.Ü.GNS.0.10.00.02.9219 sayılı yazınız 

İlgi yazınız konusu istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRtN 'in Bakanlığıma yönelttiği 
03.02.2005 gün ve 7/4823 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız ekte tarafınıza 
iletilmektedir 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Al\COŞKİJN 
Sanayi ve Ticaret BaRanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİN SİRİN'İN 
03.02.2005 TARİHLİ SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 sayılı Kanunla değişik 
11 inci maddesi süreli yayınlarla doğrudan veya dolaylı ( irtibatlı ) yapılan promosyon 
uygulamalarını düzenlemektedir. 

Söz konusu madde ile süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve süreli yayın dışında 
ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda; süreli yayıncılık 
amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve 
dağıtımı yapılamayacağı, bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi altmış 
günü geçemeyeceği ve kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici 
tarafından karşılanmasının istenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Aynı zamanda söz konusu 
madde ile kampanya süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt 
edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırtlamayacağı da hükme 
bağlanmıştır. 

Dağıtım şirketlerinin yayınladığı gazete tiraj ve satış raporlarındaki rakamların 
doğruluğunu tüketicilerin menfaatleri açısından değerlendirdiğimizde, öncelikle belirtilmesi 
gereken husus süreli yayınlara ilişkin 11 inci maddenin genel hatlarıyla süreli yayınlar 
tarafından düzenlenen promosyon kampanyalarını düzenlediği bu nedenle de konunun 4077 
sayılı kanunun Süreli yayınlar başlıklı 11 inci maddesi kapsamında 
değerlendirilemeyeceğidir. 

Diğer taraftan gazete tiraj ve satış raporları Bakanlığımız tarafından denetlenip 
deklare edilmemektedir. Ancak, 4077 sayılı Kanun'un 16 inci maddesi ticari reklam ve 
ilanlara ilişkin düzenlemeler getirmektedir. Kanunun 17 inci maddesinde ise bu 
düzenlemelere aykırı reklam ve ilânlara üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma 
ve/veya aynı yöntemle düzeltme vc/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam 
Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu noktadan hareketle; gazete tiraj ve satış raporlarının ticari reklam ve ilan konusu 
yapılması halinde Kanunun 16 mcı maddesinin "Ticari reklam ve ilânların kanunlara, 
Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun. 
dürüst ve doğru olmaları esastır. 

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarım istismar edici, 
tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi 
özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastalan, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici 
reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz. 

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin 
karşılaştırmalı reklamları yapılabilir. 

Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. 
Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla 

yükümlüdürler." Hükümleri dahilinde Reklam Kurulu tarafından incelemeye alınmasının 
mümkün olacağı düşünülmektedir. 
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8.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, 2003 ve 2004 yıllarındaki ihracat, ithalat, dış 
ticaret ve cari işlem rakamlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/4864) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. t 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 - Türkiye'nin 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleşen resmi ihracat, ithalat, 
dış ticaret ve cari işlemler açığı rakamları ne şekilde oluşmuştur? Bu 
rakamların, hedeflenen rakamlarla mukayesesi yapıldığında sonucu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2 - İthalatımızın hızla artmasının nedenleri nelerdir? Bu konuda ne gibi 
tedbirler alınmıştır? İthalatımızdaki artış, alınan tedbirlerin yeterli 
olmadığını gösterdiğine göre, bu konuda başka ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

3 - Ülkemizde dalgalı kura geçilmesiyle birlikte dış ticaretimizde ne gibi 
gelişmeler olmuştur? 

T.C. 
BAŞBAKAMJK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Say, :B.02.l.DTM.0.Û3.03.03/ ÛE 0 3 . 0 5 * 1 1 3 S 6 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 18/02/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7,'4864-9241/28596 sayılı yazılan. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMÎR'in, (7/4864) esas numaralı yazılı soru 
önergesi ite 2003 ve 2004 yıllanndaki ihracat, ithalat ve cari işlemler açığı rakamları konusunda 
tevcih ettiği soruların cevapları ekte yer almaktadır 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMFN 
Devlet Bakanı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ PROF.DR.DURSUN AKDEMİR'İN 7/4864 ESAS NUMARALI 
SORU ÖNERGESİNİN CEVAPLARI 

Soru 1: Türkiye'nin 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleşen resmi ihracat, ithalat, dış ticaret 
ve cari İşlemler açığı rakamlan ne şekilde oluşmuştur? Bu rakamların, hedeflenen 
rakamlarla mukayesesi yapıldığında sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevapl : Türkiye'nin 2003 ve 2004 yıllarındaki Program hedefi ve gerçekleşen olmak Üzere 
ihracat, ithalat, dış ticaret açığı ve cari açık verileri aşağıda Tablo 1 "de yer almaktadır. Tablo 
1 'in incelenmesinden de görüleceği üzere; 2003 yılında ihracat hedefi 39.350 milyon dolar, 
gerçekleşme ise bu rakamın %20 üzerinde olarak 47.253 milyon dolar; ithalatta ise Program 
hedefi 55.580 milyon dolar iken gerçekleşme %25 daha fazla olarak 69.340 milyon dolar 
olmuştur. 2003 yılında dış ticaret açığı, Program hedefine göre %36, cari açık ise %130 daha 
fazla gerçekleşerek sırasıyla -22.087 milyon dolar ve -8.037 milyon dolar olmuştur. 

2004 yılında da gerçekleşme rakamları hedeflerin üzerinde olmuştur. 2004 yılında 
ihracat hedefi 51.530 milyon dolar iken gerçekleşme hedefi %22 aşarak 63.017 milyon dolar; 
ithalatta ise Program hedefi 75.000 milyon dolar iken gerçekleşme %30 daha fazla olarak 
97.341 milyon dolar olmuştur. 2004 yılında dış ticaret açığı hedefi %46, cari açık ise %104 
oranında aşarak sırasıyla -34.324 milyon dolar ve -15.573 milyon dolar olmuştur. 

Tablo 1: 

İHRACAT 
İTHALAT 
DİŞ TİCARET 
AÇlrtl 
CARİ AÇIK 

2003 

PROGRAM 
ı 39.350 

55.580 

-16.230 
-3 489 

GERCEKU:SMB 
47.253 
69.340 

-22.087 
-8.037 

FARK 
% 

20 
25 

36 
130 

2004 

PROGRAM 
51.530 
7Î0O0 

-23470 
-7.626 

GERÇEKLEŞME 
63.017 
97.341 

-34J24 
-15 573 

FARK 
% 

22 
30 

46 
104 

UUÖİSİM % 

GERÇEKLEŞME 
33.4 
40,4 

55.4 
93,8 

Son iki yıldaki ihracat, ithalat, dış ticaret ve cari açık rakamlarının hedefleri aşmasının 
nedenleri aşağıda yer almaktadır. 

a.İhracat: 

2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen ihracat rakamlarının, hedefin oldukça üzerinde 
realize edilmesinin dayandığı makro ekonomik nedenler incelendiğinde temelde şu unsurlar 
görülmektedir: 

• İşgücü Maliyetleri ve Verimlilikteki Gelişmeler: 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında 
da reel işgücü maliyetlerindeki düşüş ve imalat sanayiindeki verimlilik artışı 
ihracatçılarımıza önemli bir maliyet avantajı oluşturmuştur. Nitekim, 2004 yılının üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla imalat sanayiindeki verimlilik %5.9 gibi 
yüksek bir oranda artarken, reel işgücü maliyetleri sadece %0.9 oranında artış göstermiştir. 

• Finansman Maliyetlerindeki Düşüş; Uygulanan ekonomi politikalarının bir sonucu 
olarak enflasyonda yaşanan gerilemeye paralel bir şekilde düşen faiz oranları da yatırımcı 
ve ihracatçılarımıza finansman açısından çok büyük bir avantaj sağlamıştır. Nitekim, 
ihracatçılarımıza çok önemli finansman desteği sağlayan Türk Eximbank, 2003 yılında 8, 

- 2 8 0 -



T.B.M.M. B : 6 8 9 . 3 . 2 0 0 5 0 : 3 

2004 yılında ise 3 kez faiz indirimine gitmiştir. Bu dönem zarfında Exinıbank faiz oranları 
31 puan düşmüştür. 

• Enerji Maliyetlerindeki Gelişmeler: Enerji fiyatlarındaki gelişmeler de üretici 
ihracatçılarımızın girdi maliyetlerinin düşmesini sağlamıştır. Nitekim, 2004 yılında toptan 
eşya fiyat endeksi %13,8 oranında artarken, elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarında %0,6 
oranında düşüş yaşanmıştır. 

• Sanayi Üretimindeki Artış: Özellikle ihracata dönük sektörlerin üretimlerinde yaşanan 
yüksek oranlı büyüme, ihracat artışına önemli katkı yapmıştır. Nitekim, 2004 yılında 
hazırgiyim Üretimi %6, kimyasal üretim %13, makina üretimi %21, ofis makinaları üretimi 
%227, motorlu taşıt üretimi %50, mobilya üretimi ise %23 oranlarında artış göstermiştir. 
Söz konusu artışlara paralel olarak kapasite kullanım oranlarında da artışlar yaşanmış ve 
2003 yılı son çeyreğinde %79.7 olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2004 yılı son 
çeyreğinde %81.7 seviyesine ulaşmıştır. 

• İhracat Fiyat Endeksindeki Artış: 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da ihracat fiyat 
endeksi artmaya devam etmekte olup, bu gelişme nominal anlamda ihracat artışına katkı 
sağlamaktadır. Nitekim, 2004 yılında ihracat fiyat endeksi %16.3 oranında artış 
göstermiştir. 

Öte yandan, ihracat politikamızın oluşturulması, ihracatın kalkınma planları ve yıllık 
programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi, 
desteklenmesi ve geliştirilmesi görevlerini yerine getiren Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nın 
uyguladığı politikaların da son iki yıllık süreçte yaşanan olumlu gelişmeler üzerindeki etkisi 
açıktır. 2004 yılında yaşadığımız ihracat artışını desteklemek üzere gerçekleştirilen faaliyet ve 
uygulamalara kısaca bakıldığında: 

• Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısını oluşturmak üzere özel sektörün 
etkin katılımı ile hazırlanan İhracat Stratejik Planı 2004 yıl Ocak ayında yürürlüğe 
konulmuştur. Stratejik Plan'da belirlenen 5 stratejik amaç için oluşturulan toplam 20 
çalışma grubu bünyesinde 600'ü aşkın kamu / özel sektör temsilcisinin katılımıyla 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

• İhracatçı firmalarımıza dünya fiyatlarından hammadde ve ara malı temini konusunda çok 
önemli bir işlev gören Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 2004 yılında 23.4 milyar dolar 
tutarındaki ithalat karşılığında 39.9 milyar dolar ihracat taahhüdünü içeren 6.028 adet 
Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

• İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve İhracat İadeleri kapsamında 2004 yılında 
ilıracatçılarınnza toplam 342.3 trilyon TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilmiştir. 

• "Turquality" ibaresinin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ürün 
gruplarının üretiminden pazarlanmasına, satışından satış sonrası hizmetlere kadar bütün 
süreçleri kapsayan bir akreditasyon sistemi haline getirilebilmesi amacıyla, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlanan "Turquality Projesi" kapsamında 15 firma ve 
3 tasarımcıya sertifikaları verilmiştir. Proje Moskova'da gerçekleştirilen tanıtım 
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faaliyetleri ile başlatılmış olup, 2005 yılında Paris, Londra ve Madrid'de tanıtım 
faaliyetlerine devam edilecektir. 

• 2004 yılında toplam 22 ülkeye Ticaret Heyeti programları düzenlenmiş, bu programlarla 
toplam 372 firma anılan ülkelerdeki potansiyel alıcılarla bir araya getirilmiştir. Ayrıca, 21 
adet Alım Heyeti programı ile toplam 44 ülkeden; 14 resmi temsilci, 293 firma temsilcisi 
ve 44 editör ülkemize getirilmiştir. 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn izni ile 
organizatör firmalarca yurt dışında 158 Fuara milli düzeyde iştirak edilmiştir. Bu 
fuarlardan 25 tanesi münhasıran Türk İhraç ürünlerinin sergilendiği fuarlardır. 

• Fındık Tanıtım Grubu'nun ardından, Doğal Taş Tanıtını Grubu ve Seramik tanıtım 
Komiteleri de kurulmuş ve bu üç sektörde etkin tanıtım organizasyonları düzenlenmiştir. 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu ülkelere sınırı bulunan illerde ekonomik 
ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması amacıyla çıkarılan Sınır Ticaret Merkezleri 
kurulmasına ilişkin Kararname uyarınca, Ağrı-Sarısu, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere 
Sınır ticaret merkezleri kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

• 2004 yılı Mart-IIaziran ayları arasında "81 İlden Sınırlanıl Ötesine" sloganı ile İhracat 
mevzuatı başta olmak üzere, ihracatta devlet yardımları, komşu ve çevre ülkelerle ticaret, 
sınır ticareti, Eximbank uygulamaları, pazara giriş, gümrük mevzuatı, ödeme şekilleri ve 
kambiyo mevzuatı, KDV istisnası gibi önemli pek çok konuda ihracatçılarımız veya 
potansiyel ihracatçılarımıza ilk elden ve doyurucu bilgi verilmesinin amaçlandığı bir 
fhracat Seferberliği Eğitim Programı düzenlenmiştir. 

• Eximbank tarafından 2004 yılında önemli bir kısmı KOBİ olmak üzere, ihracatçılarımıza 
toplam 3.4 milyar dolarlık kısa vadeli kredi kullandırılmıştır. Aynı dönemde sigortalanan 
sevkiyat tutarı ise 3.5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece Banka 2004 yılında 
ihracatçılarımıza toplam 6.9 milyar dolarlık bir destek sağlamış ve 2003-2004 yıllarında 
faiz oranlarında toplam 31 puanlık bir düşüş sağlanmıştır. 

b.ltbalat: 

2003 ve 2004 yıllarındaki ithalat artışını, ithalatın makroekonominin diğer unsurları ile 
olan ilişkisi bağlamında değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu çerçevede, itlıalat ile milli gelir, 
üretim ve tüketim gibi diğer makroekonomik göstergeler arasında yakın bir ilişki 
bulunmaktadır. Örneğin, milli gelir büyümesi ile ithalat arasındaki yakın ilişki gelir ve tüketim 
arasındaki ilişkiye benzemektedir. Milli gelir arttıkça, ithalat da buna paralel olarak 
artmaktadır. Son yapılan ampirik çalışmalar, milli gelirdeki %1'lik artışın ithalatı yaklaşık %2 
artırdığım göstermektedir. Ayrıca, sanayi üretimi ve tüketim talebi ile ithalat arasında kuvvetli 
bir bağ bulunmaktadır. Geleneksel olarak ithalatın yaklaşık %90'ı üretimle bağlantılı olan ara 
ve sermaye mallarından oluşmaktadır. Bu nedenle, itlıalat, sanayi üretimini ve dolayısıyla 
ihracat» desteklemektedir. Keza, ttikelim talebi de tüketim malları ithalatını doğrudan 
etkilemektedir. Aşağıdaki Grafik 1, ithalat ile milli gelir ve üretim rakamlarının değişimi 
arasındaki paralelliği göstermekledir. 
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Grafik 1: 

Bilindiği üzere, 2001 ekonomik krizi soıvası Türkiye ekonomisi 2002 yılından 
başlayarak önemli bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu süreç, temel ekonomik göstergelerin 
hızla iyileşmesiyle kendini göstermiştir. Bu dönemde, ekonomi büyümüş, sanayi üretimi 
artmış, özel sektör tüketim talebi canlanmış, Türk Lirası değerlenmiş, reel faizler düşmeye 
başlamış ve Hazine'nin borçlanma imkan ve kabiliyeti gerek miktar gerek vade açısından 
hızla iyileşmiştir. 

2001 ekonomik krizi ile %9,5 oranında daralan ekonomimiz, 2002 yılından itibaren 
süratle toparlanma sürecine girmiş, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla %7,9 ve %5,9 
oranlarında büyümüştür. Ekonomik büyüme 2004 yılında da devam etmiş ve yılın ilk dokuz 
ayında %9,7 ile oldukça yüksek bir performans sağlamıştır. 

Benzer şekilde, imalat sanayi üretimi de 2001 yılında %9,8 daralırken, 2002 yılında 
%10,7, 2003 ve 2004 yıllarında ise sırasıyla %9 ve %10,4 oranlarında artmıştır. Özel sektör 
nihai tüketim harcamaları 2003 yılında %6,6 arlarken, 2004 yılının ilk dokuz ayında %İ0,8 
artmıştır. 

Sonuç olarak, ekonominin arz ve talep cephelerinde meydana gelen olumlu gelişmeler 
sonucunda, 2003 ve 2004 yıllarında ithalat sırasıyla %34,5 ve %40,4 oranlarında artmıştır. 

İthalatın hedeflenen rakamlardan yüksek çıkması milli gelir, üretim gibi bağlantılı 
olduğu makroekonomik göstergelerde hedeflerin aşılmasından kaynaklanmıştır, örneğin, milli 
gelir büyümesinin 2003 ve 2004 yıllarında %5 olması hedeflenirken, büyüme aynı yıllarda 
sırasıyla %5,9 ve %9,7 olmuştur. Sanayi üretiminin ise 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla %5,6 
ve %4,9 oranında büyümesi hedeflenirken, aynı yıllarda gerçekleşme sırasıyla %9 ve %10,4 
olmuştur. Dolayısıyla, hedeflenenden hızlı bir büyüme, ilave ithalat talebi doğurmuştur. 

c.Cari açık: ödemeler bilançosunun en önemli kalemi olan cari işlemler hesabı, mal ticareti 
(dış ticaret), hizmet ticareti, yatırım gelirleri ve karşıkhksız transferler alt kalemlerini 
içermektedir. Ülkemizin ödemeler bilançosu istisnalar hariç yıllar itibariyle devamlı açık 
vermektedir, ithalat ve yatırım giderleri gibi açık doğuran unsurlar, ihracat, turizm gelirleri, 
bavul ticareti gibi döviz kazandıran unsurlarla karşılanmaya çalışılmaktadır. 
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Aşağıdaki Tablo 2'nin incelemesinden görüleceği üzere, ülkemiz 2003 ve 2004 
yıllarında sırasıyla -8 ve -15,6 milyar dolar cari açık vermiştir. Sözkonusu yıllara ilişkin cari 
açık hedeflerinin -3,5 ve -7,6 milyar dolar olduğu dikkate alındığında hedeflerin aşıldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte, yine Tablo 2'den, aynı yıllarda cari işlemler hesabı ile 
sermaye hesabı işlemlerinin kaydedilişindeki hata, eksik, gecikme veya unutmaların tutulduğu 
net-hata-ııoksan kaleminin, 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla 5 ve 3,1 milyar dolar (+) bakiye 
verdiği anlaşılmaktadır;. Dolayısıyla, yurdumuzda kalan dövizi gösteren net hata noksan 
rakamlarını cari işlemler rakamına ilave ettiğimizde 2003 yılı için -3 milyar dolar, 2004 yılı 
için ise -12,5 milyar dolar dış denge rakamlarına ulaşılmaktadır. Sonuç olarak, dış denge 
rakamı esas alındığında, 2003 yılında hedefin altında kalındığı, 2004 yılında ise hedefin 
yaklaşık 5 milyar dolar aşıldığı görülmektedir. 2004 yılında cari açığın yüksek çıkmasının 
temel nedeni ekonominin öngörülenin yaklaşık iki katı büyümesi ve buna bağlı olarak yüzde 
90'ına yakını ara mallan ve yatırım mallarından oluşan ithalat talebinin çok artmasıdır. 
Aşağıdaki Grafik 2'de 19Ö9 yılından bu yana çeyrek dönemler itibariyle GSMH ve ara malı ile 
sermaye mah ithalatı ilişkisinin paralelliği görülmektedir. 

Tablo 2: 

(Milyar ABD Dolar) 
İHRACAT FOB 
İTHALAT FOB 

MAL DENGESİ (a) 
GÖRÜNMEYENLER* VE TRANSFER GELİRLERİ 
GÖRÜNMEYENLER VE TRANSFER GİDERLERİ 

GÖRÜNMEYENLER VE TRANSFER DENGESİ(b) 
CARİ İŞLEMLER HESABI (a+b) (A) 
SERMAYE HESABI (Rezerv harlt) (B) 
NET HATA VE NOKSAN ( O 
REZERV VARLIKLAR (D) 
BİLANÇO SONUÇ (A+B+C+D) 
DIŞ DENGE (A+Q 

2000 
30,7 

-52,7 

28,0 
-15,8 
12,1 
-9,» 
12,9 
-2,8 
-0,4 

o 
-12,6 

2001 

34,4 

-38,1 

21,8 

-14,7 

7.1 
3,4 

-4,4 

-1,7 
2.7 

0 
1,7 

2002 

40,1 

-47a4 

•7.3 

19.7 

-13,9 

5,8 
-1,5 
7,5 
0,1 

-<\2 
0 

-1,4 

im 
51,2 

-65,2. 

-14.0 

22.3 

-16.3 

6,<L 
-8,0 

7.0 

l& 
-4.0 

0 

2004 
66,7 

-90.6 

-2İ?_ 
27,8 

-!&I 
8,3 

13.3 
3,1 

-0,8 
0 

. :'?,5 

2004 MG 
PAY% 

22.2 
-30.2 

.. "8,0 
9.3 

•6.5 
2,8 

ı.o 
_ -2A 

0.0 

.4L 
* Görünmeyenler, hizmet ve yatırım kalemleridir. 
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Soru 2: İthalatımızın hızla artmasının nedenleri nelerdir? Bu konuda ne gibi tedbirler 
alınıni}tır?İthalatımızdaki artış, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını gösterdiğine göre, 
bu konuda başka ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap: 2003 ve 2004 yıllarında ithalatta yaşanan yüksek oranlı artış, büyük ölçüde, ekonomik 
büyümenin güçlenerek devam etmesinden, TL'nin yabancı paralara karşı değer 
kazanmasından, euro/dolar paritesinin euro lehine seyretmesinden ve başta ham petrol ve 
demir-çelik olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklanmıştır. 

2003 ve 2004 yıllarına ilişkin milli gelir ve üretim gerçekleşmeleri ile bunların ithalata 
olan etkisine daha önce değinilmişti. 

Son yıllarda Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kazanması ithalat 
artışındaki en Önemli etkenlerden birisidir. Ulusal paranın değerlenmesi, ithal malların görece 
ucuzlamasına ve ithalat talebinin artmasına neden olmaktadır. Örneğin, Türk Lirasının 
değerlenmesi, yerli üreticilerin yurt dışından daha fazla hammadde ve makina getirmelerine, 
tüketicilerin de daha fazla ithal mal talep etmelerine yol açmaktadır. Türk Lirası, 2005 yılının 
Ocak ayı itibariyle reel olarak dolar karşısında %38,7, Euro karşısında ise %12,7 değerlidir. 
2004 yılında Türk Lirasının yabancı dövizler karşısında değerli olmasının, ithalatın yaklaşık 
1.1,5 milyar dolar daha fazla gerçekleşmesine neden olduğu hesaplanmıştır. 

Diğer taraftan, 2003 ve 2004 yıllarında yaşanan ithalat artışında euro/dolar paritesinin 
euro lehine seyretmesi de etkili olmuştur. Söz konusu etki, ülkemizin ithalat istatistiklerini 
dolar cinsinden ifade etmesinden kaynaklanmıştır. İthalatın ağırlıklı olarak dolar ve euro 
bazında (2004 yılında ithalatın %54,9'u dolar ve %40,4'ü euro cinsinden yapılmıştır) yapılması 
nedeniyle, dolar ve euronun birbirlerine karşı değer kazanması ya da kaybetmesine bağlı 
olarak, ithalat beklenenden daha fazla ya da daha az gerçekleşebilmektedir. Örneğin, 2004 yılı 
ithalat rakamına 2003 yılındaki euro/dolar paritesi uygulandığında parite değişiminin ithalata 
etkisinin yaklaşık 3,3 milyar dolar fazla çıktığı görülmüştür. 

İthalatla geleneksel olarak yaklaşık %7-8 civarında bir paya sahip olan ham petrolün 
fiyatındaki gelişmeler, ithalatı etkilemektedir. İlam petrolün 1 Mart 2005 itibariyle spot 
fiyatlarının 51,6 dolar seviyesine ulaşması, ham petrol ithalatının daha da artacağı anlamına 
gelmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış ülkemizin ham petrol ithalat 
değerini yaklaşık 1,6 milyar dolar artırmaktadır. Diğer taraftan, başta demir-çelik olmak üzere, 
demir cevheri, hurdası ve diğer metallerin uluslararası fiyatlarında son yıllarda görülen önemli 
artışlar da ilave ithalat artışına neden olmaktadır. Söz konusu fiyat artışlarının ithalata net 
etkisini ölçebilmek amacıyla, söz konusu metallere ilave olarak buğday, mısır ve pamuk gibi 
tarım ürünlerinin yanı sıra ham petrol, kömür ve altın da dahil edilmiş ve bu ürünlerin 2004 yılı 
itlıalat miktarlarına yine bunların son üç yıla ait ithalat birim fiyatlarının ortalaması 
uygulanmıştır. Sonuçta, seçilen ürünlerin uluslararası fiyatlarının yükselmesinin 2004 yılı 
ithalatına etkisinin yaklaşık 5,7 milyar dolar olduğu görülmüştür. 

Yukarıda zikredilen iç ve dış faktörlerin etkisiyle 2003 ve 2004 yıllarında ithalat hedef 
değerlerin üzerinde gerçekleşmiştir. İthalatın azaltılması için, başta tarifeler, tarife 
kontenjanları ve ticaret politikası önlemleri olmak üzere bütün önlemler etkin bir şekilde 
uygulanmış olup, bunların uygulanmasına 2005 yılında da devam edilecektir. 

Bilindiği üzere, Türkiye-AB Gümrük Birliği sonucunda, Gümrük Birliği kapsamında 
yer alan sanayi ürünleri için gümrük vergileri bir koruma aracı olma niteliğini kaybetmiştir. 
Gümrük Birliği alanı dışında kalan tanm ürünleri ile AKÇT kapsamı demir-çelik Ürünlerinde 
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ise gümrük vergileri DTÖ yükümlülüklerimiz ve iç piyasanın ihtiyacı doğrultusunda tespit 
edilmekte ve bir ölçüye kadar korunma aracı olarak kullanılabilmektedir. Öte yandan, bazı 
tarım ürünlerinin ithalatında son dönemde açılan genel tarife kontenjanları da tarımsal üretimin 
miktar ve kalite açısından denetiminde etkili olmaktadır. 

Diğer taraftan, DTÖ kuralları çerçevesinde yerli üretimin korunması amacıyla 
dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı önlemler ile ani artış gösteren ithalata karşı 
uygulanan koruruna önlemleri ülkemizin etkin uyguladığı ticaret politikası araçlarındandır. 
Sözkonusu önlemler, ancak ilgili anlaşmaların ortaya koyduğu sıkı disiplinler çerçevesinde 
alınabilmekte ve doğası gereği sadece zarar gören üretim dallarına yönelik olmaktadır. Türkiye 
dampinge karşı önlemleri en etkin uygulayan DTÖ üyeleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz 
toplam alınan önlem sayısı itibariyle, 1995-2003 yıllarını kapsayan dönemde DTÖ üyeleri 
arasında 8.sırada, 2003 yılında 3.sırada yer almıştır. 2004 yılında ise ülkemiz, ilk altı aylık 
döneminde DTÖ üyeleri arasında; dampinge karşı kesin önlemler itibariyle 3. sıraya, başlatılan 
damping soruşturmaları itibariyle de 2. sıraya yükselmiştir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar dampinge 
karşı 174 soruşturma başlatılmış, bu soruşturmalar sonucunda da dampinge karşı 110 kesin 
önlem yürürlüğe konulmuştur. Halen 24 ülke menşeli ürünlere karşı 65 dampinge karşı kesin 
önlem yürürlükte bulunmaktadır. Bu çerçevede, mevcut önlemler, polyester elyaf, 
poliesterlerden düz iplikler, boru bağlantı parçaları, polyesterlerden tekstürize iplikler, matkap 
uçlu vidalar, sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat, haddelenmiş kütükler, 
pilli akümülatörlü duvar saatleri, sentetik füamentten mensucat, doldurulabilen ve 
doldurulamayan cep çakmakları ile bunların aksam parçaları, akrilik mink battaniye, cırt bant, 
grafitli kurşun ve boya kalemleri, poüvinil klorür, bisiklet ve motosiklet iç ve dış lastikleri, 
topuzlu kapı kilitleri ve parçaları, pentaeritritol, cam kapak, gemi zinciri, vulkanize edilmiş 
kauçuktan iplik ve ipler, menteşeler, plastikten dolma kurşun kalemler ve mürekkepli bilyalı 
kalemler, çocuk arabaları ve pusetler, dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler, halat ve 
kablo, suni deri ve matkap uçları ile parmak frezeler ithalatına yöneliktir. 

Bunların yanısıra, ithalatın gerek miktar gerek fiyat açısından kontrol edilmesine imkan 
tanıyan gözetim önlemleri de son dönemde yoğun şekilde tatbik edilmektedir. Yine bu 
doğrultuda, dünya fiyatları ve maliyet analizleri yapılmak suretiyle başta tekstil olmak üzere 
bir çok üründe ithalat aşamasında referans kıymet uygulaması yürütülmektedir. 

Ayrıca, 37 ürün/ürün grubu ithalatında ÇHC de dahil olmak üzere tüm ülkelere gözetim 
uygulanmaktadır. Genel olarak söz konusu ürünlerin ithalinde gözetim belgesi verilmesi 
sırasında referans maliyetler esas alınmaktadır. Diğer taraftan, İran menşeli polistren ve Beyaz 
Rusya menşeli düz cam ithalatında da gözetim uygulanmaktadır. 

tlgili mevzuat çerçevesinde yürütülen korunma önlemi soruşturmaları sonucunda 5 ürün 
grubunda uygulamaya konulmuş olan miktar kısıtlamaları İran menşeli cam eşya ve çuvallara; 
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve tran menşeli düz cam ile ÇHC menşeli seramikten izolatörler 
ve vantilatörlere yöneliktir. 

Ayrıca, İthalatta Korunma önlemleri mevzuatı çerçevesinde tüm ülkelere yönelik 
olarak, 4 ürün/ürün grubu grubunda (termometreler (diğerleri), aktif hale getirilmiş toprak ve 
killer, aynalar (çerçevesiz), voltmetre, ampermetre, ölçü transformatörleri) korunma önlemi 
soruşturmaları devam etmektedir. 
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öte yandan, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında 5 ülkeye karşı kota, 4 
ülkeye karşı ise gözetim uygulaması sürdürülmekledir. 

Soru 3: Ülkemizde dalgalı kura geçilmesiyle birlikte dış ticaretimizde ne gibi gelişmeler 
olmuştur? 

Cevap: Bilindiği üzere, Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin ardından uygulamaya 
konulan ekonomik program çerçevesinde para politikasının hedefi kısa vadede enflasyonu 
hedeflenen seviyelere indirmek ve orta vadede fiyat istikrarını sağlamak olarak belirlenmiş ve 
bunu sağlarken ana enstrüman olarak kısa vadeli faiz oranları seçilerek kurlar serbest 
bırakılmıştır. Bu süreçte döviz değerini belirleyen tek etken arz-talep gelişmeleri olmuştur. 

Tablo 3: 

Vıl 
1999 
2000 

2001 
2002 

ihracat 

Defter 
26.587.225 

27.774.906 

31.334 216 

36.059.089 

Peftitim*/. 
-1,4 

4,5 

12,8 
15.1 

İthalat 

Defter 
40.671.272 

54.502.821 
41.399.083 

51.553 797 

Değişini*/. 

-11,4 
34,0 

-24,0 

24,5 

Dıı lio»ret Hacmi 

Defter 
67.258.497 
82.277.727 

72.733299 

87.612.886 

Dcftifim*/» 
-7,7 
22,3 

•11,6 
20,5 

Karşılama 
Oranı'/. 

65.4 

51.0 
75.7 

69,9 

2003 ve 2004 yıllarındaki dış ticaret gelişmelerine daha önce değinildiği için burada 
tekrar değinilmemiştir. Diğer taraftan, yukarıda yer alan Tablo 3'ten de görüleceği üzere, sabit 
kur sisteminin uygulandığı 1999 yılında bir önceki yıla göre ihracatımız %1,4 ve ithalatımız 
%11,4 oranlarında gerilmiş ve sonuçta dış ticaret hacmimiz yıllık bazda %7,7 gerileme ile 67,3 
milyar dolar olmuştur. Sabit kur rejiminin devam ettiği 2000 yılında ise ihracat artış oranı %4,5 
ve itlıalat artış oranı %34 olmuş ve bu gerçekleşmeler sonucunda dış ticaret hacmimiz %22,3 
oranında artarak 82,3 milyar dolara ulaşmıştır. 

Serbest kur uygulamasına geçişle birlikte yaşanan yüksek oranlı devalüasyon 
sonucunda TL'nin reel olarak %20 değer yitirmesi, iç talepte görülen %18,4'lük daralma, 
işgücü maliyetlerinde yaşanan düşüş ve verimlilikte görülen arttşa da bağlı olarak, ihracatımız 
2001 yılında %12,8 artış ile 31,3 milyar dolar seviyesine yükselmiş ve ithalatımız %24 düşüşle 
41,4 milyar dolar olarak realize edilmiştir. Hacim olarak ithalatın ihracattan yüksek olması ve 
oransal olarak ithalattaki düşüşün ihracallaki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmesi sonucunda 
dış ticaret hacmimiz %11,6 daralmayla 72,7 milyar dolara gerilemiştir. 

İhracattaki bu artış trendi 2002 yılında hızlanarak devam etmiş ve ihracatımız %15,1 
oranında artışla 36,1 milyar dolara ulaşmıştır. Uygulanan ekonomik programın etkisiyle 2002 
yılından itibaren ekonomide ciddi bir canlanma süreci başlamış ve imalat sanayi üretimi %11 
arlarken nihai tüketim harcamaları artışı %2 gibi sınırlı bir düzeyde kalmıştır. Bu gelişmeler ile 
ithalat artış oranı %244,5 olurken, dış ticaretimiz hacimsel olarak %20,5 artışla 87,6 milyar 
dolar olarak realize edilmiştir. 

Yaşanan olumlu gelişmelerin yanında, döviz kurundaki gelişmelere de değinmek 
gerekir. Sabit kur uygulamasının yürürlükte olduğu son dönem olan 2001 yılı Şubat ayı ile 
karşılaştırıldığında, 

• TL 2001 yılı Aralık ayı itibariyle, TÜFE bazında %16 ve TEFE bazında %3,9 oranında 
değer kaybetmiş, 

• 2002 yılı Aralık ayı itibariyle, TÜFE bazında %9,4 değer kaybına karşılık TEFE 
bazında %4,8 oranında değer kazanmış, 
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• 2003 yılı Aralık ayı itibariyle, TÜFE bazında %1,6 ve TEFE bazında %13,1 oranında 
değer kazanmış ve 

• TL'nin değer artışı 2004 yıh Aralık ayı itibariyle TÜFE bazında %3,4 ve TEFE bazında 
%17,2'ye ulaşmıştır. 

Bu verilerden de görüleceği (izere, sabit kur uygulamasının yürürlükle olduğu son 
dönem olan 2001 yılı Şubat ayından hemen sonra, 2001 yılı sonunda değer yitiren TL, 2002 
yılında toparlanmaya başlamış ve 2002 yılını TEFE bazında değer kazancıyla tamamlamıştır. 
TL'nin yabancı paralar karşısında reel bazda değer kazanma eğilimi 2003 ve 2004 yıllarında da 
devam etmiştir. 

9.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, özürlü sporcuların ödüllendirme mağ
duriyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/4882) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI'NA 

Aşağıdaki soruların spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1- Uluslararası yarışmalarda başarı kazanmış sporculara verilen ödüllerin miktarı sağlam ve 
özürlü sporculara göre değişiyor mu? 

2- Ödül yönetmeliğinde aynı başarıyı gösterse bile bir özürlüye ödülün üçte biri verildiği 
doğru mudur? 

3- Eğer doğruysa böylesine çağdışı bir durumun yönetmelikte yer almasına nasıl 
karşılıyorsunuz? 

4- 25 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da yapılan ödül töreninde Denizlili Onur Özcan, 
grekoromen dalında 2000 ile 2003'de Avrupa Şampiyonu, 2004'de Dünya Şampiyonu, 
2005'de Olimpiyat ikincisi olduğu halde işitme engelli olduğu için üçte bir ödül aldığı doğru 
mudur? 

5- Siz bu yönetmeliği düzeltmek için ne yaptınız? Niçin bugüne kadar düzeltilmedi? 
Düzeltildiğinde mağdur olan özürlülerin hakkı verilecek midir? 

6- Birleşmiş Milletler 2005 yılını "Uluslararası spor ve beden eğitimi yılı" olarak duyurdu. 
Bu yıl İzmir'de yapılacak "Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları" ve kimi üniversitelerde 
yapılacak sporla ilgili bilimsel toplantıların dışında bakanlık olarak sporun yaygınlaşması, 
barış ve kültüre hizmet etmesi için ne gibi somut işler yapacaksınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / y ^ 2 ^ ~ 
Konu : £ # A/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 21.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
9333 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/4882 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI' nın Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/4882 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU: 

1. Uluslararası yarışmalarda başarı kazanmış sporculara verilen ödüllerin 
miktarı sağlam ve özürlü sporculara göre değişiyor mu? 

2. Ödül yönetmeliğinde aynı başarıyı gösterse bile bir özürlüye ödülün üçte 
biri verildiği doğru mudur? 

3. Eğer doğruysa böylesine çağdışı bir durumun yönetmelikte yer almasını 
nasıl karşılıyorsunuz? 

4. 25 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da yapılan ödül töreninde Denizli'li Onur 
ÖZCAN, grekoromen dalında 2000 ile 2003de Avrupa Şampiyonu, 
2004'de Dünya Şampiyonu, 2005'de Olimpiyat ikincisi olduğu halde işitme 
engelli olduğu için üçte bir ödül aldığı doğru mudur? 

5. Siz bu yönetmeliği düzeltmek için ne yaptınız? Niçin bu güne kadar 
düzeltilmedi? Düzeltildiğinde mağdur olan özürlülerin hakkı verilecek midir? 
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6. Birleşmiş Milletler 2005 yılını "Uluslararası spor ve beden eğitimi yılı" olarak 
duyurdu. Bu yıl İzmir'de yapılacak "Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları" 
ve kimi üniversitelerde yapılacak sporla ilgili bilimsel toplantıların dışında 
Bakanlık olarak sporun yaygınlaşması, barış ve kültüre hizmet etmesi için 
ne gibi somut işler yapacaksınız'? 

CEVAP: 

1. Uluslararası yarışmalarda başarı elde eden sporculara verilen ödüllerin 
miktarı sağlam ve özürlü sporculara aynı miktarda uygulanmakta olup: her 
iki kategoride de branşın Olimpik olma ve Olimpik olmama durumuna göre 
ödül verilmektedir. 

2. Aynı başarıyı gösteren özürlü ve diğer sporculara aynı miktarda ödül 
verilmektedir. 1/3 oranı Olimpik olmayan branşlarda uygulanmaktadır. 

3. Yönetmelikteki aksaklık ve eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla gerekli 
düzenlemeler yapılmış ve 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan yeni Yönetmelikle Sporcu Teknikdirektör, Antrenör, 
Spor Elemanı ve Kulüplerimizin yüksek oranlarda ödül alması sağlanmıştır. 

4. işitme engelliler branşı Olimpik branş değil, Deafolimpik bir daldır Bu 
nedenle Olimpik olmayan branşlara uygulanan 1/3 oranında ödül 
verilmiştir 

5. Deafolimpik (İşitme Engelliler) dalında da Olimpik branşlara ödenen 
miktarda ödül ödenebilmesi için Yönetmelikte gerekli değişiklik yapılmış 
olup, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sayıştay Başkanlığının 
görüşüne sunulmuştur. 

6 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 2005 yılını 
'Uluslararası Spor ve Beden Eğitimi Yılı" olarak lian etmiş olup, bu amaçla 
Ülkemizde yapılacak çalışmaların belirlenmesi doğrultusunda oluşturulan 
"Türkiye Milli Komisyonu" çalışmalarında üniversiteler ve diğer kurum ve 
kuruluşlarla birlikte Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de 
aktif olarak yer almıştır. 

"Türkiye Milli Komisyonu" çalışmaları doğrultusunda Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce Merkez ve Taşra Teşkilatına gönderilen 10.02 2005 tarih ve 
(2005/17) sayılı Genelge ile başta Spor Federasyonları olmak üzere 
yapılacak hizmet ve faaliyetlerde "2005 Uluslararası Spor ve Beden Eğitimi 
Yılf'nın anlam ve öneminin vurgulanması belirtilmiş olup, ayrıca; çeşitli kurs 
ve seminerlerin yanı sıra il Spor Merkezleri faaliyetleri ile İl Gençlik ve Spor 
Müdürlüklerinde gerçekleştirilen spor kulüpleri sevk ve idare seminerleri 
yoluyla da sporun gelişip yaygınlaştırılması hususundaki çalışmalar artarak 
sürdürülmektedir. 
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10.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, millî bir atletin cezalandırılmasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/4883) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

02.02.2005 
Aşağıdaki sorumun, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 98. maddeleri uyarınca 
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. 
Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

Süreyya Ayhan KOP'un cezalandırılması ile ilgili olarak ; 

1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce basına yapılan açıklamaların 
"belgelere dayanmadığı ve gerçekleri yansıtmadığı" iddiaları ne ölçüde 
doğrudur? 

2. Genel Müdürlük sporcu ve antrenörü ile görüşüp bu konuda bilgi almış 
mıdır? 

3. Bu tartışmalı sürecin cezayı ağırlaştırıcı bir etki yapmadığı 
söylenebilirmi? 

4. Anayasa da yer alan "Devlet başarılı sporcuyu korur" (m 59) hükmü sizce 
yeterince yerine getirilmektemidir? 

T . C . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ V<r<?'jX— 
Konu ; ^ T><=>-7 

Q£ . .^£ /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ :a) TBMM Başk.nın, 21.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
9333 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/4883 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve s 

Başbakan Yardımcısı 
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Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/4883 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Süreyya Ayhan KOP'un cezalandırılması ile ilgili olarak; 

SORU : 

I. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğu'nce basına yapılan açıklamaların 
"belgelere dayanmadığı ve gerçekleri yansıtmadığı" iddiaları ne ölçüde 
doğrudur? 

2 Gene! Müdürlük sporcu ve antrenörü ile görüşüp bu konuda bilgi almış 
mıdır? 

3 Bu tartışmalı sürecin cezayı ağırlaştırıcı bir etki yapmadığı söylenebilir mi? 

4 Anayasa'da yer alan "Devlet başarılı sporcuyu korur" (m.59) hükmü sizce 
yeterince yerine getirilmekte midir? 

ÎEVAP : 

1 Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, Süreyya Ayhan 
KOP'la ilgili idari tahkikat başladığı tarihten itibaren hiçbir açıklama 
yapılmamıştır. 

Konuya ilişkin olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet 
ATALAY'ın Anadolu Ajansına yaptığı tek açıklama "Süreyya Ayhan KOP, 
bizim önemli sporcularımızdandır Sporcuların başlarına bu tür olaylar 
gelebilir. Biz teşkilat olarak üzerimize düşenleri yapacağız. Her türlü 
imkanları kendisi için seferber edeceğiz." şeklindedir. 

2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, Federasyonların 
iş ve işlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konuya ilişkin olarak 
Federasyon Başkanı, Federasyon Genel Sekreteri, Sporcu ve Antrenörü ile 
sürekli bilgi atış-verişinde bulunmuştur. 

3. Sürecin hiçbir aşamasında, Genel Müdürlük Federasyon, ya da 
Federasyon-Sporcu arasında tartışma olmamıştır. 

Ayrıca, Genel Müdürlük Ceza Kurulu 3289 Sayılı Yasaya göre 
oluşturulmuş sürekli ve bağımsız bir kuruldur Üyeleri Yüksek Yargıda 
görev yapan değerli mensuplar olup, olası tartışmalardan etkilenmeleri söz 
konusu değildir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; 
"Gençliğin korunması" başlıklı 58 inci maddesinde; "Devlet, istiklal ve 

Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve 
gelişmelerim sağlayıcı tedbirleri alır. 
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Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, 
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak 
için gerekli tedbirleri alır." 

"Sporun geliştirilmesi" başlıklı 59 uncu maddesinde ise, "Devlet, her 
yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 
alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

"Devlet başarılı sporcuyu korur." düzenlemeleri yer almaktadır. 

11.03.1993 tarihli ve 3885 sayılı Dopingle Mücadele Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile kabul edilen Sporda 
Dopingle Mücadele Avrupa Sözleşmesi hükümlerine göre Sözleşmenin 
tarafı olan ülkelerin, sporda dopingi azaltmak ve ileride ortadan kaldırmak 
amacıyla anayasal mevzuatları çerçevesinde bu sözleşmede yer alan 
hükümleri uygulamak için gerekli tedbirleri almayı kabul ettikleri 
düzenlemesine yer verilmiştir 

3289 saydı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 3885 sayılı Dopingle Mücadele Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan ve 26.08.1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle 
Mücadele Yönetmeliğinin "Doping Kontrolü İçin Numune Verme 
Zorunluluğu" başlıklı 8 inci maddesinde; "Sporcular veya yarış 
hayvanlarının sorumluları, resmi talep halinde bağımsız numune alma 
görevlilerine doping kontrolü amacıyla numune verilmesini sağlamak 
zorundadırlar. 

Numune vermekten her ne sebeple olursa olsun imtina eden sporcular 
ile yarış hayvanları dopingli kabul edilirler ve sporcular ile yarış hayvanları 
ve sorumluları haklarında ceza yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır." 

07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları 
Ceza Yönetmeliğinin "Doping" başlıklı 48 ino maddesinde ise hangi 
hallerde doping suçundan dolayı ceza verileceği düzenlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen Sporda Dopingle Mücadele Avrupa Sözleşmesi ve 
Yönetmelikler gereğince ilgili kuruluşlarca gerekli işlemlerin yapılması 
Anayasamızın 59 uncu maddesinde yer alan "Devlet başarılı sporcuyu 
korur" hükmüne aykırılık teşkil etmemektedir. 

Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddelerinde belirtilen sporun 
geliştirilmesi ve başarılı sporcuların korunması görevi, 3289 sayılı Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Anılan Kanunun 2. 
maddesinin (c) bendinde, okul dışı izcilik ve spor faaliyetleri tle gençlik 
faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini 
sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri 
yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezlen kurmak, (e) 
bendinde; beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik 
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merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, 
yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak, (m) 
bendinde; başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım 
yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek Bakanlığıma bağlı Genel 
Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır Bu anlamda başarılı 
sporculara yapılan yardımlar kamuoyunca bilinmektedir. 

Kanunun bu amir hükümlerine dayanılarak hazırlanan Spor Hizmet ve 
Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair 
Yönetmelik 23.7.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği, 
16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, Milli 
Takım Mensuplarının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik 13.8 1991 
tarihli ve 20959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkiiat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapan 4644 sayılı 
Kanun ile Olimpiyat Şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde 
büyükler kategorisinde birden fazla Dünya Şampiyonluğu kazananların 
"Spor Müşaviri" olarak atanmaları sağlanmıştır. 

Ayrıca, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığı 
arasında 15.6 2004 tarihinde imzalanan Protokol ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne bağlı federasyonlardan lisanslı olup, her hangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşunun sağlık yardımtndan yararlanmayan amatör 
sporculara, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlardan sağlık 
hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Genel Müdürlük olarak başarılı sporcuların desteklenmesi ve korunması 
konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Başarılı sporcular, bu güne 
kadar her yönden korunup, desteklendikleri gibi bundan sonra da korunup, 
desteklenmeye devam olunacaktır. 
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Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

15.05 
739 
550 
260 

0 
0 
5 

265 
1 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağn _ , 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydogan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Unlütepe 
Aslan 
Kaya 
Ozmen 
Özyolcu 
Yıldız 
Albavrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbav 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Bavkal 
Cavusoglu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çarıkın 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıktı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Kocyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Adı 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 

j>erif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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İli 

Flazığ 
I-Tazığ 
Hlazığ 
Hlazığ 
Krziııean 
Hrzincan 
Hrziııean 
Hrzurum 
Hrzurum 
Hızının n 
Hrzurum 
Hrzurum 
lir/urum 
Frzuruııı 
Hskişelıiı 
Hskişelıiı 
Hskişelıiı 
Hskışelıır 
Hskişelıiı 
Hskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Ciiresuıı 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
I lakkârı 
I lakkârı 
Halay 

B : 6 8 

Soyadı 

Ağar 
Çetınkaya 
Demirbağ 
Murat 
Tiirkoglu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastcpe 
Akbulul 
Akclağ 
Daloğlu 
Gülyurl 
Ilıcalı 
Ö/doğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Sel vı 
Tozcöken 
Yücesan 
Abuşoğlıı 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Şahin 
Tüznıen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılınazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Teıııür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Özüme 
Zeydan 
Aınbcr 

Hatay J Batu 
Halay ı Çay 
Hatay Durgun 
Hatay , arastan 
1 latav 
Halay 
I latav 
Hatay 

Hıgın 
Gecen 
Soydan 
Soylu 

Hatay i Yazar 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

Armağan 
Bilgiç 
Coşkııner 
Mumcu 
Özel 

Mersin , Benli 

9 . 3 . 2005 

Adı 

Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Hrol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
ibrahim 
Ömer 
Mehmet Al i 
fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ah 
Sabri 
Temel 
Hsat 
Fehmi 
Mustafa 
Zıiheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah J 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdıılaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Fmin Murat 
Mevlüt 
Hrkan 

Parti 

DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti ' 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

^ K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Cl İP 
AK Pattı 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 

Recep j AK Parti 
Saffet | AK Parti 

0 : 3 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılın adı _ 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

.Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 

^ Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul _ 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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tli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Ozcan 
Ozyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
ibiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kaıs 
Kaslamonu 
Kastaınoıuı 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Küçükalı 
Lıvaııeli 
Okuducıı 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdeınir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigeıı 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
lopuz 
t in ak itan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçanı 
Akdemir 
Aııadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
H nsarı 
Kisin 
Erten 
Göksel Holar 
Kaıadeıniı 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Ökleııı 
Tckelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Gül dal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sini 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Km i ıı 
Bıhlıın 
Bülent Hasan 

JS\[_. .__ 
Gül seren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binalı 
Hakkı 
Zekeııya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürıezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Mu haneni 
Sedat 
Hakkı 
Seıpil 
Yusuf Sciahatlın 
Zeki 
Selamı 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 
Bağımsız 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP _ 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Cl İP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 

~CHP 
CHP 
ÂK Parti 
CIII r 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

,_ CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Paıtı 
AK Parti 
CHP 
ÂK Parti 

~AK~Parti ~~~ 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

JCabul 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabhııadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergiin 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sinnen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Ozkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Ak soy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanı iverdi 
Taşçı 

Adı 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
AK Parti 
Bağımsız 

Abdullah AK Parti 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Göklıan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevliit 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
ismail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
UfukT" ~ 
Hüseyin 
Hakan 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 

_Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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tli 

Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Turgut 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ersin 
Ozyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 

Adı 

Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

Hasan j AK Parti 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Ham i t 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
Ilyas Sezai 
Musa 
Ahmet 

AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı ] 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Siirt 
Siirt 

Siirt 
Sinop^ 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 

' lokal _ . 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
'Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

ÜSak 
Uşak 

uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Erdoğan 
Hrgenç 

Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulul 
Kambur 
Kaplan 
Saygım 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 

.Çak inak __ 
Dağeıoğlu 
Diren 
Şahın 
"Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
lirdöl 
Göktaş^ 
Özak 
G uy ü İd ar 
Yerlıkaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
Izol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
"Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlıı 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
1 laydaroglu 
Karabıvık 
Kartal 
Kaya 
Aıslaıı 
Bozdağ 

Adı 

Recep Tayyip 
Öner 

Öner 

J;ı.\MİJl 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatıf 
Orhan 
Selam i 
Tevfik Zivaeddin 
Ahmet 
Krdoğan 
Mehmet Nun 
linis 
Zevid 
Şükrü 
İbrahiııı 
Mehmet TTgun 
Orhan Ziya 
Teranuıs 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Natlz 
1 lasan 
V, Sınan 
Yahva 
Mehmet Tanık 
Sabahattin 
Zül Tıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Melınıet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdunahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Kjder 
llacı 
1lüsevin 
Yekta 
Cüneyl 
Mehmet 
Halil 
İlvas 
Bekir 

Parti 

AK Parti 
1 AK Parti 

AK Parti 
fJHP 
AK Parti 

__AK_Part_i_. 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti_ 
AK Parti 
CHP 

. ÇI.1P ... __ 
AK Parti 
CHP 

__AK_Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK. Parti.. 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 

Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İlidir 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Çiçek 
Erdem ir 

Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Cavusoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Dem irk ıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Ahun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdıl 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Mehmet 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Memet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
I [asan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
Bağımsız 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
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AK Parti 
AK Parti 
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Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 
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Kabul 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

68 İNCİ BİRLEŞİM 
9 MART 2005 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

M E C L I S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VC M E C L Î S ARASTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI VC TEKLIFLERI İLE 
KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

Milimi 
j t r n İfflfflfflfflffll 

tate 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D I 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.- Genel Kurulun 9.3.2005 Çarşamba günü 14.00-23.00, 10.3.2005 Perşembe günü de 
14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; 9.3.2005 Çarşamba günkü Birleşimde 
Sözlü Soruların görüşülmemesinin; 15.3.2005 Salı günkü Birleşimin saat 14.00'de başlamasının 
Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 8.3.2005 tarihli 67 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
9.3.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

(10/63,113,138,179,228) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
9.3.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

İçişleri Komisyonu 
9.3.2005 Çarşamba - Saat : 13.00 

Dışişleri Komisyonu 
10.3.2005 Perşembe - Saat : 10.00 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
10.3.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

(10/238) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
10.3.2005 Perşembe - Saat : 14.00 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
10.3.2005 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
68 İNCİ BİRLEŞİM 9 MART 2005 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

sCtk 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. X - Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylaması (1/916) (S. Sayısı: 739) 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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. X - Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 3.3.2005) 

3. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

4. - 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 Ekmekcioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

5. 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) 

6. 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) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis 
Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 794) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

13. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) 
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

15. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

16. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma 
Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

22. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

23. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumlan (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

26. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

27. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 nci 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) 

28. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

29. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. 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) 

34. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) (*) 

40. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

41. - 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) (*) 

42. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
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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) 

43. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

44. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin 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 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - Afyonkarahisar 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) 

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 (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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 (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - 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) 

66. - 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: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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 
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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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - 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) 

80. - 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - 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) 
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83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - 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) 

98. - 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) 

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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün 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 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) 

102. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 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) 

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 
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) 

104. - 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) 

105. - 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 
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) 

106. - 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) 

107. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 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) 

108. - 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) 

109. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkla
rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenme
sine 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) 

110. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-larının 
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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Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki-linin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

111. - 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) 

112. - 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) 

113.- 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 
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) 

114.- 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) 

115.- 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) 

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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

117.- 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119. - 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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126.- 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) 

127. - 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) 

128. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'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 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) 
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129. - 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) 

130.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'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 Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131.- 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

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 (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

137. - 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) 
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138. - 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) 

139.- 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) 

140. - 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 
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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

- 1 7 - 68 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151. - 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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 

- 1 8 - 68 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159.- 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin 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 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169.- Ağrı Milletvekili Naci Arslan'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 Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı : 59()'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

170.- 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) 

171. - 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) 

172.- 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) 

173. - 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 
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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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'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 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) 

177. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178. - 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 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) 

179. - 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) 

180.- 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) 

181.- 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) 

182.- 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 
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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) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185.- 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) 

186. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yctkin'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) 

187. - 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) 

188.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

189. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

190. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

191.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "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 (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı : 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

192.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
193. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195. - Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198.X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile 
Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) 
(Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

199. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

200. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

201. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

202. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

203. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

(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: 827) 

Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) 

T.C. 
Başbakanlık 7.1.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-1023/102 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bütçe kanunlarına, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 161 inci maddesinde belirtilmiştir. Ancak, geçmiş bütçe kanunlarında 
bütçe ile doğrudan ilgili olmayan hükümler de yer almıştır. Bu durumun, bütçe kanunlarında yer 
alan hükümlerin çok değişik kanunları ilgilendirmesi ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun gündemi nedeniyle zaman alması, yıllar itibarıyla değişik
lik yapılması ihtiyacı doğan hükümlerin bütçe kanunlarına konularak yasama sürecinin kolaylaş
tırılması gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bütçe kanunlarının bu nitelikteki maddeleri hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından zaman 
zaman yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilmiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin söz 
konusu kararlan da dikkate alınmak suretiyle, Anayasanın anılan hükmü uyarınca bütçe kanunların
da yer almaması gereken hükümler belli aralıklarla ayıklanarak ilgili kanunlara taşınmıştır. 
31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanun ve 17.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunlar bu niteliktedir. 

Son olarak Anayasa Mahkemesinin 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili 8.12.2004 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 22.1.2004 tarihli ve E: 2003/41, K: 2004/4 sayılı Kararı incelenerek, 
gerek 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununda gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edilmiş olan 
2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan ve Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri doğrul
tusunda bütçe kanunlarında yer almaması gerektiği değerlendirilen hükümler, ilgili kanunlara ak
tarılmak üzere bu Tasarıya alınmıştır. Böylece 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Anayasa Mah
kemesinin değerlendirmeleri uyarınca bütçe kanunlarında yer almaması gereken hükümlerden arın
dırılmış ve Anayasaya uyum sağlanmış olacaktır. 
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Ayrıca, 15.10.1991 tarihinden sonra memuriyete başlayan kamu personeline ilave bir derece 
verilmesine ilişkin düzenleme ile başta Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak 
üzere yürürlükteki diğer kanunların uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunların, tereddütlerin ve 
eksikliklerin giderilmesi ve böylece uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesi amacına yönelik diğer 
bazı hükümlere de bu Tasarıda yer verilmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 

belediyeler, il özel idareleri, fonlar, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve/veya transfer 
tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamı dışında kalan kuruluşlarda istihdam edilecek sözleşmeli personelin çalışma usul ve esas
ları ile personele ödenebilecek ücret ve diğer mali haklar, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 
düzenlenmiştir. Adı geçen Esaslarda yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılacak yabancı uyruklu sözleş
meli personele "iş sonu tazminatı" ödenmesini öngören düzenlemelere yer verilmiş olmasına kar
şın, Türk uyruklu personel için "iş sonu tazminatı" öngörülmemiştir. Ayrıca, anılan esaslarda yer 
alan sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve 
sözleşmelere bu yönde hüküm konulamayacağına ilişkin düzenleme, Danıştay 11 inci Dairesinin 
25.10.2001 günlü ve E: 2001-365, K: 2001-2335 sayılı kararıyla iptal edilmiş, Türk uyruklu per
sonele iş sonu tazminatı ödenmemesine ilişkin olarak açılan davaların sonucunda verilen mahkeme 
kararlarında, Türk uyruklu sözleşmeli personele de iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı adı al
tında ödeme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Türk 
uyruklu sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenebilmesi için, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esas
larda değişiklik yapılmasını teminen buna ilişkin kanuni dayanağın oluşturulması hususunda 
düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca, bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelin izinlerine ilişkin yaşanan sorun
ların giderilmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

b) 0-6 yaş grubundaki çocuklar için aile yardımı ödeneği artırılmaktadır. 
c) Doğum yardımı ödeneği artırılmaktadır. 
Madde 2.- a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 4919 sayılı Kanun

la değişik 40 inci maddesinin yaş haddine ilişkin hükümlerinin Anayasa Mahkemesinin 8.10.2003 
tarihli ve Esas No: 2003/67, Karar No: 2003/88 sayılı Kararı ile 65 yaşını doldurmayanlar yönün
den iptal edilmesi nedeniyle T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleriyle ilişkilerinin kesil
mesini gerektiren yaş haddi açısından hukuksal boşluk meydana geldiğinden, yapılan düzenleme ile 
bu boşluğun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

b) Sigortacılık ilkeleri göz önünde bulundurularak, T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve atan
madan önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu belirlenenler hakkında malûl
lüğe ilişkin hükümlerin uygulanmaması sağlanmaktadır. 

c) İştirakçilerin veya emekli aylığı almakta olanların evlenmemiş veya evlendikten sonra dul 
kalmış ya da boşanmış kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmasına ilişkin şartlar, uygulamada ortaya 
çıkan suiistimaller ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin benzer düzenlemeler dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 827) 
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d) Ek 20 nci madde ile yapılan düzenleme neticesinde emekli ikramiyelerine ilişkin esas ve 
usullerin belirlenmesi açısından 89 uncu maddenin uygulama alanı kalmamıştır. Aynı konuyu 
düzenleyen bu iki maddenin bir arada yürürlükte bulunması uygulamada problemlere sebep olmak
tadır. Bu nedenle, uygulama alanı kalmayan 89 uncu madde yürürlükten kaldırılmaktadır. 

e) İştirakçilerin veya emekli aylığı almakta olanların evlenmemiş veya evlendikten sonra dul 
kalmış ya da boşanmış kız çocuklarından 75 inci madde uyarınca aylık almakta iken aylık bağlan
masına ilişkin şartları kaybedenlerin aylıklarının hangi tarihten itibaren kesileceği belirlenmektedir. 

f) 5434 sayılı Kanunun uygulanmasında kimlerin muhtaç sayılacağına açıklık getirilmektedir. 
g) Emekli, adi malullük ve vazife malûllüğü aylıklarına ilişkin alt sınırın ülkemiz ile diğer ül

keler arasında geçerli olan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca bağlanan kısmi aylıklar için uy
gulanamayacağına açıklık getirilerek uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi amaçlan
maktadır. 

h) Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile 
satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılacakların emeklilik işlem
lerinin tekemmülüne yetkili olacak kurum belirlenmektedir. 

i) Daha önce atanmış veya seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler 
için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek göstergeli bir kadro, görev veya dereceye 
atanan veya seçilenlerin, emeklilik yönünden yüksek ek göstergeden yararlanma şartları belirlen
miştir. Ayrıca, her kadrosu iptal edilenin değil, bir kadro unvanının mevcut kadro ve personel mev
zuatı çerçevesinde herhangi bir kamu kurumu ayrımı olmaksızın tamamen ortadan yok olması 
sebebiyle, bu kadro unvanında daha önceden çalışmış olanlar için, mali haklar dahil olmak üzere 
bazı hakların tespit ve uygulanması imkanının bulunamaması halinde kaldırılmış kadrodan söz 
edilebileceği ve sadece bu durumda eşitlik işlemi yapılarak ilgililerin emeklilik yönünden ek gös
tergesinin tespit edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, özel bir kanun hükmü olmadıkça bir kadro ihdas 
edilmemiş olan görevleri tedvir, vekalet, görevlendirme ve benzeri şekilde yürütenler hakkında eşit
lik işlemi yapılamayacağı, bu şekilde yürütülen görevler için sonradan kadro ihdas edilse bile emek
lilik yönünden yeni ihdas edilen kadroya ait ek göstergenin tedvir, vekalet veya görevlendirme 
yoluyla yürütülmüş olan hizmetlere esas alınamayacağı düzenlenmiştir. 

j) Maddedeki anlam bozukluğu giderilerek, daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
k) Sandığa tabi olarak görev yapmakta iken özelleştirme programına alınan kuruluşlara atanan

lardan kimlerin Sandıkla ilişkilerinin devam edeceğine açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. 
1) Harp malûllerine, şehit dul ve yetimlerine, vazife malûlü sayılan Türk Silahları Kuvvetleri 

ve emniyet mensuplarına 3480 sayılı Kanun gereğince oluşturulan hesaptan karşılanan ödemeler, 
5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinde yapılan düzenleme gereğince bundan böyle T.C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesi gerekeceğinden, bu ödemelerin faturası kar
şılığında Hazineden tahsiline imkan sağlanmaktadır. 

m) 5434 sayılı Kanuna eklenen; 
-Geçici 219 uncu madde ile, 5434 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca önceden bağlan

mış malul aylıklarının, söz konusu maddede yapılan değişiklikten sonra da ödenmeye devam olun
ması sağlanmaktadır. 

- Geçici 220 nci madde ile, 5434 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca kız çocuklarına ön
ceden bağlanmış yetim aylıklarının, söz konusu maddede yapılan değişiklikten sonra da belirli şart
lar dahilinde ödenmeye devam olunması sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 827) 
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- Geçici 221 inci madde ile, 5434 sayılı Kanunun ek 67 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden önce daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan 
bir kadro, görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş olanların, ek göstergeli veya yüksek ek gös
tergeli kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmış olma şartı aranmaksızın bu ek gös
tergeler üzerinden kesenek ve karşılık ödemeye devam edebilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 3.- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyük-
şehir belediye sınırlarının genişletilmesi sonucu, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü mad
desinin (g) bendinde tanımı yapılan ve harcırah ödemelerinde esas alınan memuriyet mahalli, har
cırah ödemelerinde amaca uygun olmayacak biçimde genişlemiş ve halen harcırah ödenmek zorun
da olunan birçok yer için bu imkân ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu yerler için yeniden harcırah 
ödemelerini mümkün kılmak üzere, büyükşehir belediye sınırlarındaki genişlemenin, harcırah 
ödemeleri bakımından dikkate alınmayacağı belirtilmektedir. 

Madde 4.- a) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına verilen döner sermaye mik
tarı 5.12.2003 tarihli ve 2003/6569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üç katrilyon liraya yükseltilmiştir. 

Modern teşhis ve tedavi cihazları sürekli gelişme göstermektedir. Gelişen modern teşhis ve 
tedavi cihazlarının bu kurum ve kuruluşlara kazandırılması ise, büyük mali kaynaklara ihtiyaç gös
termektedir. Ancak, genel bütçenin kısıtlı olması bu modern cihazların alınmasına imkân vermediği 
gibi, nominal sermayenin sınırlı olması sebebiyle döner sermaye kaynakları da ihtiyaçları kar
şılayamaz hale gelmiştir. 

Söz konusu fıkradaki değişiklikle; döner sermayeli kurum ve kuruluşların nominal sermaye 
limitleri yükseltilerek genel bütçenin yükünün azaltılması ve bu suretle, gelişen teknolojiye uygun 
modern cihazların zamanında karşılanarak sağlık kuruluşlarının etkin ve kaliteli hizmet vermesinin 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

b) Şimdiye kadar döner sermaye gelirleri sadece, hastanelerce verilen sağlık hizmetlerini kap
samakta idi. Bu madde ile; Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı içinde bulunan ve birinci basamak 
sağlık hizmetleri sunan diğer hizmet birimlerini de kapsayan döner sermaye işletmeleri kurulduğun
dan, bu döner sermaye işletmelerinin hizmetleri arasında yer alan, Sağlık Bakanlığınca ya da 
Bakanlık adına bağlı kurum ve kuruluşlar ile taşra teşkilatlarında düzenlenecek veya onaylanacak, 
Bakanlıkça bastırılan veya yaptırılan her nevi evrak ve belgeleri, sağlık alanında verilecek kurs, 
eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerini ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
sunduğu hizmetlerin kredilendirilmesini, akredite edilmesini, trafik kazaları ile ilgili olarak özel 
veya 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan 
kişilere verilecek hizmetler ile sigortalı turistlere ve yabancı hastalara verilen hizmetleri, sağlık 
kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılabilecek sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetleri, 
sağlık kurum ve kuruluşlarına üçüncü şahıslarca yapılabilecek her türlü bağış ve katkıları, Bakan
lık kurum ve kuruluşlarının atölye, tamirhane, depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili 
montaj, demontaj ve proje işlerinden elde edilecek gelirlerin de döner sermaye kapsamına alınması 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bu madde ile; atıl kapasiteyi önlemek bakımından, döner sermayeli işletmelerin bir
birinden hizmet satın alması; kaynak israfını önleyerek, devam eden yatırımların tamamlanması ve 
bir an önce hizmete açılmasını sağlamak bakımından da, genel bütçe kaynaklı olarak yapımına baş
lanılan yeni ve ek bina yatırımlarının, döner sermayeden kaynak aktarılarak tamamlatılması; alım
larda yeknesaklık ve tasarruf sağlamak için merkezi toplu alımlara imkân tanınması ile Sağlık 
Bakanlığına bağlı bir kurum tarafından alınan ancak herhangi bir nedenle kullanılmayacak ve ih-
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tiyaç fazlası mal ve demirbaşların, ihtiyacı olan başka bir kurum tarafından kullanılmak suretiyle 
atıl duruma düşmesi ve israf edilmesinin önlenmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak 
hem hazine zararına sebebiyet verilmemesi hem de döner sermayenin mal ve demirbaşları bedeli 
mukabili vererek zarara uğramasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı il sınırları içerisin
deki döner sermayeli işletmelerin birbirlerine ödünç mal verebilmelerinin sağlanarak, 4734 sayılı 
Kanunda yer alan ihale süreçlerinin uzun olması nedeniyle sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ak
samadan devamı amaçlanmaktadır. 

Madde 5.- Resmi taşıtları kullanabilecek kamu görevlilerinin belirlenmesi için gerekli esas ve 
usullerin saptanması amacıyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 6.- Şeref aylığı almakta olanların eşleri, sadece aylık almakta olan eşleri ile birlikte 
seyahat etmeleri halinde bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Ancak, 
bu haktan yararlanmakta olanların yaşları sebebiyle her zaman birlikte seyahat etmelerinin müm
kün olmadığı dikkate alınarak, eşlerin ayrı seyahat etmesi halinde de bu haktan yararlanabilmesi ön
görülmektedir. Ayrıca, hak sahiplerinin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri toplu taşıma araçları da 
günümüz koşullarına uygun olarak yeniden tarif edilmektedir. 

Madde 7.- Halihazırda Ankara ve İstanbul gibi illerde yaptığı görev nedeniyle iyi gelir elde 
eden muhtarlarımız ile köylerde görev yapan muhtarlarımıza aynı tutarda ödenek verilmektedir. Bu 
düzenleme ile muhtar ödeneklerinin aynı tutarda değil, yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi 
kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle farklı şekilde belirlenmesine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 8.- Madde ile 26.6.2001 tarihli ve 4869 sayılı Kanunla 2914 sayılı Yüksek Öğretim Per
sonel Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik neticesinde sehven oluşan 
bir hatanın giderilmesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen "Ders Yükü Tespitinde 
Uyulacak Esaslar"ın mali içerikli olması ve uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin gideril
mesinde Maliye Bakanlığının sorunlara muhatap olması nedeniyle söz konusu esasların Maliye 
Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Madde 9. - Sahipleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilen buluntu araçlar ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre tescilleri olmadığı için trafikten men edilen araçlar, motosiklet ve motorlu 
bisikletler ile bunlara ait sepetlerin sahipleri tarafından geri alınmadığı, herhangi bir müracaatta 
bulunulmadığı, sahiplerinin motosiklet veya motorlu bisikletleri çoğunlukla denetim yerinde 
bırakıp veya men esnasında kimlik tespitini beklemeden denetim mahallini terk ettikleri için bu 
araçlar Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin yönetimindeki yerlerde uzun zaman muhafaza al
tında bulundurulmaları nedeniyle, değer kaybına uğrayarak hurda haline gelmekte ve görüntü kir
liliğine sebep olmaktadır. 

Bu tür araçların tasfiyesine ilişkin mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmaması nedeniyle 
kanuni düzenlemeye gerek duyulmuştur. 

Madde 10. - Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin olarak ayrılmış ödeneklerin yeterli 
olmaması durumunda, taşınmazı kamulaştırılan gerçek ve tüzel kişilerin mağduriyetlerinin gideril
mesi amacıyla alternatif ödeme şekli getirilmektedir. 

Madde 11. - Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 
3 üncü Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kadro karşılık gösterilmeksizin çalıştırılan sözleşmeli 
personelin bir kısmı sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı ile bir kısmı ise Sosyal Sigor
talar Kurumu ile ilişkilendirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 827) 



— 6 — 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilmiş olan personel, sosyal güvenlik açısından 
T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilme taleplerine ilişkin olarak İdare Mahkemeleri nezdinde 
T.C. Emekli Sandığı aleyhine dava açmaktadır. 

Gerek aynı konumdaki personel arasındaki statü farklılığı ve gerekse mahkemelerde devam 
eden dava süreci, personelin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu itibarla, personel arasındaki statü farklılığının giderilmesi ile birlikte özlük haklarının takibi 
bakımından bu değişikliğin yapılmasında yarar görülmektedir. 

Madde 12.- Anayasa Mahkemesinin 22.1.2004 tarihli ve 2003/41 Esas, 2004/4 Karar sayılı 
Kararı göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmakta ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde düzenlenen Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa 
göre ödenmesi gereken faiz oranının sözleşmelerde tespit edilmemesi halinde uygulanacak kanuni 
faiz oranının belirlenme yöntemi değiştirilmektedir. Buna göre, yıllık kanuni faiz oranı yüzde on iki 
olarak belirlenmekle birlikte oranın günün koşullarına göre değiştirilmesi konusunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 13.- 3238 sayılı "Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 
Tarih ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun"un 8 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kadro karşılık gösterilmeksizin çalıştırılan 
sözleşmeli personelin bir kısmı sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı ile bir kısmı ise Sos
yal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilmiş olan personel, sosyal güvenlik açısından 
T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilme taleplerine ilişkin olarak İdare Mahkemeleri nezdinde 
T.C. Emekli Sandığı aleyhine dava açmaktadır. 

Gerek aynı konumdaki personel arasındaki statü farklılığı ve gerekse mahkemelerde devam 
eden dava süreci, personelin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu itibarla, personel arasındaki statü farklılığının giderilmesi ile birlikte özlük haklarının takibi 
bakımından bu değişikliğin yapılmasında yarar görülmektedir. 

Madde 14.- Bilindiği üzere 1980'li yılların başından itibaren fon uygulamalarının artması, mali 
disiplinin bozulmasına, bütçe birliğinin zedelenmesine ve kaynakların etkin kullanımı prensibinden 
sapmaya neden olmuştur. 

Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle mali politikaların etkinliğinin arttırılması ve fonların disiplin 
altına alınması amacıyla bir takım çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, 1992 yılından itibaren 
tüm fon gelirleri T.C. Merkez Bankasında açılan müşterek fon hesabında toplanmaya başlamış, 
1993 yılında da fonların büyük bir bölümü bütçe kapsamına alınmıştır. 

2000 yılından itibaren de fonların üstlendikleri görevlerin genel ve katma bütçeli kuruluşlarca 
yürütülmesine ve fonların zaman içerisinde tasfiyesine yönelik çalışmalar başlatılmış; bu kapsam
da, 4568, 4629 ve 4684 sayılı Kanunlar ile birkaç istisna dışında tüm fonlar tasfiye edilmiştir. 

3996 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinde atıfta bulunulan fonların tasfiye edilerek, bunların 
yükümlülüklerinin genel ve katma bütçeli idarelerce üstlenilmesi karşısında Maddede yer alan 
ifadenin güncelleştirilmesi ve bu şekilde işlerlik kazanması amaçlanmıştır. 

Yine Maddenin sonunda yapılan değişiklikle yetki konusu, 28.3.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu 
Finansmanının ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesi ile uyum
lu hale getirilmiştir. 
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Madde 15.- 3465 sayılı Kanunda sadece yapılacak olan otoyolların özel şirketler tarafından 
yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilmesi hususu düzenlenmektedir. Bir başka deyişle 
Kanun mevcut haliyle sadece yap-işlet-devret modelini düzenlemektedir. Teklif edilen değişiklik, 
mevcut otoyolların veya otoyol üzerinde mevcut hizmet tesislerinin işletme haklarının belli bir 
bedel karşılığında belli bir süre için özel şirketlere devrine imkân sağlamaktadır. 

Önerilen sistemde, işletme hakkı devri karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
elde edilecek gelir, bütçeye yeni finansman kaynağı yaratacaktır. 

Maddede yapılan değişiklik aynı zamanda mevcut otoyolların yap-işlet-devret modeli veya 
kamu özel sektör ortaklığı modeli çerçevesinde ıslah edilmesi, hizmet kalitesinin ve ekonomik 
verimliliğinin artırılmasının da önünü açacaktır. 

Madde 16.- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgelerin Hazinece satılacak taşınmaz bedellerinin ödenmesinde nominal değer
leri üzerinden ödeme vasıtası olarak kabul edilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, yurt dışında yerleşik kişilere, Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde 
T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi teminat olarak kullanabilme imkanı verilmiştir. 

Madde 17.- a) Bilindiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) yönetim ve denetimi 
kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve 
üçüncü kişilere devri için ihtiyacı olan ilave kaynaklar, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci 
Maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Fona ikrazen ihraç 
edilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleriyle karşılanmıştır. 

Geçmiş yıllarda oluşmuş, Hazine Müsteşarlığınca borç ve alacak kayıtları yapılmış ve borç 
stoku içinde yer alan bu tutarların ait oldukları yıl bütçesi yerine çözümlenme aşamasındaki yılın 
bütçesine ödenek koymak suretiyle çözüme kavuşturulmasının, birbirini izleyen yıllara ait bütçe is-
tatistiklerindeki tutarlılığın kaybolmasına yol açacağı ve söz konusu tutarların karşılığında sağlan
ması gereken nakit bir finansman olmayacağı için bütçe dengesi, nakit dengesi ve finansman arasın
daki uyumu bozacağı düşünülmektedir. 

b) Yabancı ülkelere savunma ve güvenlik amacı ile verilecek hibe ve yardım karşılıklarının 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanması öngörülmekte iken, konunun Milli 
Savunma Bakanlığı ile ilgili olması nedeniyle ödeneğin de bu bütçeden karşılanması amacına 
yönelik bir düzenleme yapılmıştır. 

c) Halihazırda borç ve risk yönetimi amacıyla daha önce ihraç olunan Devlet İç Borçlanma 
Senetleri geri alınmakta veya başka senetlerle değiştirilmektedir. Söz konusu işlemler, 28.3.2002 
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
12 nci Maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenmektedir. 

Söz konusu değişiklik ile iç borçlanmanın yanı sıra, dış borçlanma kapsamında da ihraç olunan 
tahvillerin geri alınması, başka tahvillerle değiştirilmesi ve benzeri işlemlerin yapılabilmesi müm
kün olacaktır. 

d) Mevcut mevzuata göre, dış borç anlaşması imzalanmadan önce doğmuş komisyon, taahhüt 
ücreti, garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin bu anlaşmalar imzalanmadan öden
mesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, istisnai olmakla birlikte, bu tür ödemelere ilişkin yüküm
lülükler dış borç veren kuruluşların kendi kurallarına göre başlayabilmektedir. Bu durumda, ya 
mevcut mevzuata göre, bu tür ödemelerin yapılamaması ve dolayısıyla bu tür borç verenlerden dış 
finansman sağlanamaması, ya da bu kuruluşlarla ödeme konusunda ihtilaf yaşanmasına sebep olun
maktadır. Öneriyle, dış borç veren kuruluşun kendi kurallarına göre anlaşma imzalanmadan önce 
doğmuş yükümlülüklerin ödenebilmesi mümkün hale getirilmektedir. 
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Öte yandan, imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesini sağlayacak kanuni düzenlemelerin 
tamamlanmasından önce peşin ödenmesi gereken komisyon, taahhüt ücreti, garanti ücreti, gecikme 
faizi ve benzeri yükümlülüklerin ödenmesi, mevcut fıkrada bütçeden mahsup edilecek ödemeler 
hesabıyla ilişkilendirildiği için ve bu hesap da devir veren bir hesap olmadığı için fiilen yerine 
getirilememektedir. Öneriyle, mevcut mevzuatta ödenmesi kabul edilen bu yükümlülüklerin büt
çeden mahsup edilecek ödemeler hesabıyla ilişkilendirilmesine son verilmekte ve bu tür giderlerin 
ödenmesine imkan tanınmaktadır. 

Madde 18.- 4876 sayılı Kanunun "Ödemelerde Gecikme" başlıklı 6 ncı Maddesi ile; bu Kanun 
kapsamında başvuru süresi içinde peşinatını (TKK'ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı 
sonuna kadar ilk taksit tutarını) eksiksiz yatırmak suretiyle borcu yeniden yapılandırılan borçluların 
ödemeleri gereken vadeden sonraki doksan gün içinde, ilgili her ay için bir önceki ay DİE tarafın
dan ilan edilen tarımsal TEFE artış oranlarının beş puan fazlası ile ödenmesi durumunda bu Kanun 
hükümlerinden yararlanılmaya devam olunacağı aksi durumda yeniden yapılandırma iptal edilerek, 
Banka veya TTK mevzuatı doğrultusunda borcun tamamının muaccel olacağı öngörülmüştür. 

Ancak, söz konusu hüküm uyarınca borcu yeniden yapılandırılan borçluların ödemeleri 
gereken taksit tutarlarını vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, ödenmemiş olan 
tutarların vadeden sonraki doksan gün içinde ödenmesi durumunda, öngörülen gecikme tutarının 
üreticilerin ödeme gücünü zorlaması nedeniyle 4876 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi metninde 
değişiklik yapılarak ödemelerde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 19.- Anayasa Mahkemesinin 22.1.2004 tarihli ve 2003/41 Esas, 2004/4 Karar sayılı 
Kararı göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmakta ve kamu malı niteliğindeki taşınmaz mal ve 
sair varlıklar işleten veya kullanan ve finansman durumları uygun olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
kamu şirketlerinin hasılatından, bu kullanım karşılığı bir bedelin bütçeye gelir kaydedilmesi; bedel 
tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranlarının ve hasılat paylarının zamanında yatırıl
maması durumunda ödenecek zam oranının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 20.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci Maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ve 9.7.2004 tarihli ve 5215 sayılı Belediye Kanununun 
68 ve 72 nci Maddesi olarak atıf yapılmış olan hükümler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mesi sırasında Madde eklenmesi ve çıkarılması sonucunda 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye 
Kanununun 67 ve 73 üncü Maddelerinin kaymış olması nedeniyle söz konusu atıfların ilgili hüküm
lere yapılmasının sağlanması amacıyla bu değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 21.- İlgili kanunlar uyarınca verilen adli ve idari para cezaları genellikle her yıl yeniden 
değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Bu uygulama sonucu, para cezalarının hesaplan
masında bir Yeni Türk Lirasının altında değerler ortaya çıkmakta, bu durum ise uygulama sorun
larına sebebiyet vermektedir. Uygulamada meydana gelen hesaplama ve tahsilat sorunlarını gider
mek amacıyla Maddeye önerilen fıkra eklenmektedir. 

Madde 22. - 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 10 uncu Maddesinin 21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesiy
le değişik (p) bendine göre Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve 
yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) tedavi kurum ve kuruluşlarında 
yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar 
üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumların
ca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak 
suretiyle tespit etme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 827) 
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Aynı maddenin mezkur Kanunla değişik (r) bendinde de, Devlet memurları ve diğer kamu 
görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) 
ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate alınarak 
tespit edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini sağlamak ve bu husus
lara ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etme konusunda 
yine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Dev
let Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda değişiklik yapan 14.7.2004 tarihli ve 5222 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesiyle yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavi nedeniyle kullanacakları ilaç bedel
lerinin de Devlet tarafından karşılanacağı hükmü getirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı uygulamada 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda anılan 
hükümlerle kendisine verilen yetkiye dayanarak, Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile 
emeklilerinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi kurum ve kuruluşların
da yapılan tedavileri kapsamında kullandıkları ortez, protez ve diğer iyileştirme araçları ile ayakta 
tedavileri kapsamında reçete edilerek kullandırılan ilaçlar nedeniyle çalıştıklan kurum, kuruluş 
veya bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarınca yapılan ödemelerin miktarını ve koşullarını Sağ
lık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemektedir. 

Madde ile, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 10 uncu maddesinin (p) ve (r) bentlerine yapılan ilaveyle; uygulama birliğini de 
temin etmek bakımından, faal durumdaki Devlet memuru ve diğer kamu görevlileri ile sosyal 
güvenlik kurumlarından tedavi yardımı alan emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerinde olduğu gibi, yeşil kart sahiplerinin de ayakta tedavi kapsamında kullandıkları ortez, 
protez ve diğer iyileştirme araçları ile ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme 
hususunda Maliye Bakanlığının yetkili kılınması amaçlanmaktadır. 

Madde 23.- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ihdas edilen veya değiştirilen 
kadroların kullanımı hususundaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 24.- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 38 inci maddesinde, bu KHK 
kapsamındaki teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimlerinin ve iştiraklerinin tas
fiye, devir, satış, kiralama ve işletme haklarının verilmesinin 4046 sayılı Kanuna göre yapılacağı 
düzenlenmiştir. Ancak, uygulamada bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) bazı işletmelerinin, iş
letme birimlerinin veya varlıklarının hizmetin bir bütün olarak sunulması nedeniyle KİT'lerden ay
rılarak özelleştirme programına alınması ve özelleştirilmesi mümkün olmadığından, kamu hizmet
lerinin yerine getirilmesinde aksaklıklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, atıl gayrimenkullerin değer
lendirilerek şirketlere finansman sağlanması mümkün olmasına rağmen mevcut mevzuat ile bu 
yapılamamaktadır. Bu nedenle, piyasa koşullarında hizmet sunmak zorunda kalan bu işletmelerin 
faaliyetlerinin aksamaması, kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılabilmesi ve kamu yararının 
korunması açısından söz konusu değişikliğin yapılmasına gerek duyulmuştur. Böylece yapılan 
değişiklik ile özelleştirme programında olmayan KİT'lerin bir kısım işletmelerinde piyasa şartları 
çerçevesinde özel sektör eliyle sunulması gerekenlerin özel sektör eliyle yapılmasına imkan sağ
lanarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı ile atıl gayrimenkullerin satılarak KİT'lerin finansman 
ihtiyacının karşılanması mümkün hale getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 827) 
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Madde25.- 1.12.1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan 
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" kap
samına dahil kurumların telif ücretleri ile ilgili hukuki dayanaktaki tereddütlerini gidermek, uy
gulamada yol göstermek, kültürel ve bilimsel faaliyetleri desteklemek üzere düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca, ek 1 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
yönetmeliğin uygulanmasına devam edilmesi ve yasal boşluk doğmaması amaçlanmaktadır. 

Madde 26.- Ülkemiz, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teş
kilatına (Eurocontrol) üye 34 ülke içerisinde hizmet birim sayısı baz alındığında 6 ncı sırada bulun
makta iken, personel maliyetleri sıralamasında en son sıralarda yer almaktadır. Örneğin 2003 yılı 
kesinleşen maliyet rakamlarına bakıldığında, diğer teşkilat üyesi ülkelerin toplam maliyetler 
içerisindeki personel harcamalarının payı yaklaşık %44 -% 80 aralığında seyrederken, bu oran ül
kemizde % 26 - % 30 aralığında bulunmaktadır. Verilen hizmet birim sayısı ile birim fiyatlar kıyas
landığında, Ülkemiz hava sahasının çok ucuz kullandırıldığı görülmektedir. Birim fiyatların maliyet 
unsurları içerisindeki kalemler dışında başka türlü artırılması da mümkün bulunmamaktadır. 

Halen Ülkemizin birim fiyatı 30 Euro civarında bulunmaktadır. Hizmet birim sayısı 2003 yılı 
baz alındığında, 2004 yılı için % 11 artış göstermiştir. 2005 yılı için öngörülen artış ise % 15 
civarında olacaktır. Toplam maliyet, hizmet birim sayısına bölünerek birim fiyat tespit edildiğinden 
bu artış sonucunda, ülkemiz hava sahası daha da ucuz kullandırılmış olacaktır. 

DHMİ'de seyrüsefere direkt hizmet veren personelin maliyetinin tamamı, endirekt hizmet 
veren personelin maliyetlerinin büyük bir kısmı milli maliyet tabanına yansıtılmakta olup, geriye 
kalan az sayıda personelin maliyetleri ise milli maliyet tabanına yansıtılmamaktadır. Ancak; 
Kuruluş, ana statüsü gereğince seyrüsefer (en-route) ve meydan işletmeciliği (airport) hizmetlerini 
bir arada yürüttüğünden, belirli bir zaman diliminde hangi personelin hangi alana hizmet verdiği 
hususunu kesin olarak belirlemenin güçlüğü dikkate alınarak, söz konusu artışın maddede belir
lenen oranlar dahilinde DHMİ personelinin tümünü kapsayacak şekilde uygulanması adil olacaktır. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline yapılacak olan artışın büyük bir 
kısmı, maliyet dönüşüm prensibine uygun olarak Ülke bütçemize yük getirmeden kullanıcılardan 
tahsil olunacak ve Ülkemize döviz girdisi sağlanmış olacaktır. 

Bu artışın yapılmaması ülkemize girmesi için hiçbir engel bulunmayan dövizin geri çevril
mesine neden olacaktır 

Madde 27.- Eğitim kurumlarından ve özellikle yükseköğretim kuramlarından mezun olan genç 
ve nitelikli kişilerin sayısının artmasına rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarının 
oldukça kısıtlı olması ve işsizlik sorununun yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, tercihini emeklilik 
yönünden yapmış ve emeklilik haklarını elde etmiş kişilerin tekrar kamuda istihdamının önlenmesi 
öngörülmektedir. 

Madde 28.- Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmaya yönelik olmak üzere kon
solide bütçeye dahil daire ve idarelerin teşkilat yapıları ile hizmet amaçlarına uygun olarak personel 
dağılımının belirlenmesi, bu yönde yapılacak çalışma sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu saptanan per
sonelin ihtiyacı olan diğer kurumlara nakledilmesine ilişkin esas ve usullerin tespiti konusunda Dev
let Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanına yetki verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 29.- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan atıl 
durumdaki taşınmazların satışı veya devri suretiyle elden çıkarılarak bu şekilde elde edilen kaynak
ların finansman sıkıntısı içindeki kuruluşun yeni demiryolları projesi ile mevcut demiryollarının 
bakımı ve onarımı ile iyileştirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır. 
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Madde 30.- a) Kanun metninde yer alan "herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın öncelik 
ve ivedilikle ve ödeme emri beklenilmeksizin ödenir." hükmü, ödeneklerin kanunlar çerçevesinde 
tahsisini ve harcanmasını öngören bütçe prensibine aykırı olmakta, bütçe disiplinini de bozmak
tadır. Madde ile diğer tüm ödemelerde olduğu gibi, hastane ödemelerinde de ödeneksiz harcama 
yapılması imkanı ortadan kaldırılmaktadır. 

b) 7.5.2004 tarihli ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
dayanağını oluşturan Anayasanın 143 üncü maddesi yürürlükten kaldırıldığından, 16.6.2004 tarihli 
ve 5-190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanunla Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış olup, bu 
düzenlemeye paralel olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "Devlet Güvenlik ve" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

c) Bilindiği üzere, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun 16.6.2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 1 inci maddesinde, tarım satış kooperatif ve birlik
lerinin yeniden yapılanması için yasal bir çerçeve oluşturarak bu kuruluşları etkin ve sürdürülebilir 
bir şekilde özerk ve mali yönden bağımsız kılmak Kanunun amaçları arasında sayılmış; geçici 1 in
ci maddesinin (D) fıkrasında, kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması, ekonomik etkinlik 
ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu 
amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma, inceleme ve önerilerde 
bulunmak üzere Yeniden Yapılandırma Kurulunun oluşturulacağı hüküm altına alınmış ve Kurulun 
görev süresi "kurul üyelerinin atanmalarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede 
yayımlandığı tarihten itibaren en çok dört yıl" olarak belirlenmiştir. 

Kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması bileşenini de içeren Tarım Reformu Uy
gulama Projesi faaliyetlerinin finansmanı için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin 4631-TU 
sayılı İkraz Anlaşması ise 13.7.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Anlaşmanın 2 nci mad
desinde, kredinin kapanış tarihi 31.12.2005 olarak belirlenmiş olup bu tarihin uzatılması, buna bağlı 
olarak kooperatif ve birliklere ilişkin yeniden yapılandırma sürecinin de uzaması söz konusudur. 

4572 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde Yeniden Yapılandırma Kurulunun görev 
süresi 6.1.2005 tarihinde dolacak olup, bütçesi İkrazdan karşılanan kooperatif ve birliklere ilişkin 
yeniden yapılandırma faaliyetlerine ise devam olunacaktır. 

İkraz Anlaşmasının 4572 sayılı Kanundan bir yıl sonra yürürlüğe girmesi, ayrıca kredinin 
kapanış tarihinin bir yıl ertelenecek olması kooperatif ve birliklere ilişkin yeniden yapılandırma 
sürecini yürüten Yeniden Yapılandırma Kurulunun görev süresi ile kredinin kapanış tarihinin bir
birinden farklı olmasına sebebiyet vermiş; bu bağlamda, Kurulun görev süresini düzenleyen söz 
konusu fıkranın madde metninden çıkartılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

d) 383 sayılı KHK'nin 10 uncu maddesinin (e) bendinde "Bölgede her ölçekteki planlarla 
günübirlik alan olarak ilan edilen özel mülkiyet dışındaki alanların ve kumsalların irtifak hakkı Baş
kanlığa geçer. Başkanlık bu yerleri işletir veya işletilmesini sağlar." hükmü yer almaktadır. Düzen
leme ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince özel mülkiyet konusu olması mümkün olmayan kıyı 
alanları ile özel mülkiyet dışındaki (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler) diğer alanların 
irtifak hakkının Başkanlığa geçeceği belirtilmektedir. 
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İrtifak hakkı sınırlı bir ayni hak olup 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 779 ve devamı mad
delerinde düzenlenmiştir. Esas olarak özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bir başka taşınmaz 
veya kişi lehine tesis edilebilen irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. 

Anayasanın 43 üncü maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 5 inci maddesinde de; kıyıların 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu, 
kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği hüküm altına alın
dığından ve ayrıca bu yerler tapuya tescil edilemeyeceğinden, kıyıların özel mülkiyete konu hale 
getirilmesi ve kıyılarda gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine irtifak hakkı tesisi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevlerini düzenleyen 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı 
KHK'nin 13 üncü maddesinde; Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altın
daki taşınmazların yönetimine ilişkin hizmetlerin, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği yaparak Maliye Bakanlığınca yürütüleceği hüküm altına alındığından, Maliye Bakanlığın
ca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) bu taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesi uyarınca, bu Kanunda belirtilen ihale yöntem
leri ile yapılmaktadır. 

Dolayısıyla 383 sayılı KHK'nin 10 uncu maddesinin (e) bendi, Anayasanın 43 üncü maddesi 
hükmüne, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine, kıyılarla ilgili özel düzenlemeyi içeren ve 
özel kanun olan 3621 sayılı Kıyı Kanununa ve ayrıca, Devlete ait taşınmazların idaresine ait usul 
ve esasları düzenleyen 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olmadığından 
yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 

Ayrıca 383 sayılı KHK'nin 10 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan "bu konuda ilgililere taşın
maz mal tahsisine" ibaresi, 13 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan ",bu zonlar içinde bulunan 
planlarla fonksiyon getirilen kamu mülkiyetindeki alanların işletilmesini" ibaresi 178 sayılı KHK ile 
Maliye Bakanlığına verilmiş görevlerle mükerrerlik teşkil ettiğinden yürürlükten kaldırılmaktadır. 

e) 28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Genel Bütçe Kanununun ilgili yerlerine 
taşınan hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

f) 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinde sonradan yapılan değişiklikler ya da Kanuna ilave 
edilen yeni maddeler sebebiyle uygulanma imkanı kalmadığı halde yürürlükten kaldırılmamış olan 
maddeler ile uygulanma süresi bitmiş olan maddelerin yürürlükten kaldırılarak uygulamadaki 
karışıklıkların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Geçici Madde 1.- Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünlerin 
yurt içi satış, dahilde işleme, ihracat ve ithalatından doğan zararlar her yıl istihsal edilen hububat 
alım ve satımı hakkında Bakanlar Kurulu kararları ile görev zararı olarak Hazinece ödenmektedir. 

2002 yılından sonraki alım kampanyalarında, TMO'nun dönem görev zararları içinde önemli bir 
yer tutan yurt içi hububat satışlarından dolayı görev zararı oluşmamaktadır. Ancak, Kuruluşun 2000 
yılı alım kampanyasının finansmanında kullanmış olduğu 500 Milyon EURO tutarındaki kredinin 
faiz giderleri görev zararı olarak maliyetlere yansıtılmakta olup, söz konusu borç gerek TMO'yu 
gerekse Hazineyi mali açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, vadesi 13.6.2005 tarihine er
telenen söz konusu borcun 2005 yılı içinde Kuruluşça ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan TMO'nun çeşitli kararlar nedeniyle Hazineden olan görev zararı ve sermaye 
alacağı toplamının 935.415.760 Milyon TL'ye ulaşması beklenilmekte olup, Kuruluşun sermayesinin 
artırılması durumunda toplam alacak tutarının 1.000.000.000 Milyon TL'yi aşması öngörülmektedir. 
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Yapılan düzenleme ile; TMO'nun kendi kaynakları ile ödemesi mümkün bulunmayan 500 Mil
yon EURO tutarındaki kredi borcunun, görev zararı alacakları ve ödenmemiş sermaye alacakları ile 
mahsup edilmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne (TŞFAŞ), şeker ihracı ve dahilde işleme 
rejimi kapsamında yaptığı şeker satışlarından doğan zarar görev zararı olarak Hazinece karşılan
maktadır. TŞFAŞ'nin çeşitli kararlar uyarınca Hazineden görev zararı ve sermaye alacağı toplamı 
518.407.288 Milyon TL'ye ulaşmaktadır. 

TŞFAŞ'nin ürün alım finansmanı amacıyla 5 yıl vadeli olarak kullanmış olduğu 275 Milyon 
EURO tutarındaki Hazine Devirli kredinin vadesi 14.4.2005 tarihinde sona ermekte olup, söz 
konusu borcun yıl içinde Kuruluşça ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Yapılan düzenleme ile; TŞFAŞ'nin kendi kaynaklan ile ödemesi mümkün bulunmayan 275 
Milyon EURO tutarındaki kredi borcunun, görev zararı alacakları ve ödenmemiş sermaye alacak
ları ile mahsup edilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü 
olan ve tekel konumunda hizmet vermekte bulunan TCDD Genel Müdürlüğünün gelirleri gider
lerini karşılayamamakta ve bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle kuruluşa sadece maaş ve üc
ret ödemeleri için sermayesine mahsuben kaynak aktarılmaktadır. 

Faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmekle yükümlü olan Kuruluş, mevcut durumu itibariyle bu 
görevini yerine getirememektedir. Demiryolu ulaşımının sağlandığı hatların fiziki standartlarının 
yükseltilmesi, güvenliği, taşımacılığın gereği olan yol yenileme çalışmaları için gerekli olan ray 
alımı, araç temini gibi yıllık yatırım programında yer alan ve önceliği bulunan projelerinin gerçek
leştirilmesi de gerekli görülmektedir. 

Geçici Madde 3. - Bilindiği üzere, TCDD Genel Müdürlüğü 233 sayılı KHK hükümlerine tabi 
bir Kamu İktisadi Kuruluşu olup, tekel konumunda hizmet vermektedir. Kuruluşun finansman 
yapısını düzeltmek, etkin bir ticari işletmecilik yapmasını sağlamak üzere başlatılan yeniden 
yapılanma çalışmaları uygulamaya aktarılmadığından TCDD, zararlılıktan ve fınansal darboğaz
dan kurtarılarak kârlı ve verimli işletmecilik gösterecek bir yapıya kavuşturulamamıştır. 

Yol, bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine konulan ödenek 
tutarları yapılan harcamaları karşılamaktan çok uzaktır. Nitekim 2002 yılında 134 trilyon TL har
cama yapılmasına karşılık, Bakanlığın bütçesine 15 trilyon TL ödenek konulabilmiş ve bu tarihten 
sonra da bütçe kısıntıları nedeniyle hiç bir ödenek tahsis edilememiştir. 

Diğer taraftan, Kurumun içinde bulunduğu finansman açığının yüksek boyutlarda olması 
nedeniyle kanuni kesinti borçlan (stopaj gelir vergisi, Emekli Sandığı kesenek ve karşılıkları ile 
SSK prim ve karşılıkları) ile yurtdışı kredilerden doğan ve Hazineye ödenmesi gereken dış kredi 
borçları vadelerinde ödenmemekte ve buna paralel olarak da aylık olarak yürütülen gecikme zam
mı ve faizler nedeniyle borç miktarları her geçen gün artmaktadır. 

Bu itibarla, Kurum vergi borçları nedeniyle icrai takibe uğradığından cüz'i miktarlardaki gelir
leri üzerinden de herhangi bir tasarruf imkanında bulunamamaktadır. 

Bu nedenle; 
a) TCDD Genel Müdürlüğünün vergi borçlarının, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden alması 

gereken yol bakım ve onarım giderleri karşılığı tutarlarına mahsup kabul edilerek, 
b) TCDD Genel Müdürlüğünün prim ve benzeri borçlarının; TC. Emekli Sandığı Genel Müdür

lüğüne Maliye Bakanlığının 2005 yılı bütçesinin 12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1 tertibinde yer alan 
ödenekten, Sosyal Sigortalar Kurumuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2005 yılı bütçesinin 
18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten, alacaklanna mahsuben ödeme yapılarak, 

Silinmesi amaçlanmaktadır. 
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Geçici Madde 4. - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5.2.2001 tarihli ve 2002/06 sayılı Kararıy
la Özelleştirme kapsamına alınan, 5.2.2001 tarihli ve 2002/06 sayılı Kararı ile de Özelleştirme 
stratejisi yeniden tespit edilen Tekel'in vergi borçlarının tasfiyesine yönelik olarak hazırlanan bu 
madde 2003 ve 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunlarında yer almıştır. Söz konusu hükümler çerçevesin
de Tekel'in 31.12.2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağ
lı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay borçları ile bu borçlarına (özel 
tüketim vergisi hariç) ilişkin gecikme zammı ve faizleri aynı tarih itibarıyla dondurulmuş olup, bu 
tutardan öncelikle Tekel'in Hazineden olan görev zararı alacakları terkin edilmiş, kalan tutardan ise 
Tekel' e ait olup Kamu kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan taşınmazlardan Maliye Hazinesi adına tescil 
edilmiş olanların bedelleri terkin edilmektedir. Bu aşamada kamu kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan 
çok sayıda gayrimenkulun alım işlemlerinin halen devam etmesi nedeniyle, bakiye borç tutarından 
öncelikle bu taşınmazların bedellerin terkin edilmesi, kalan tutarların ise Tekel'in 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla doğması muhtemel görev zararlarına mahsup edilmesi şeklinde uygulamanın sürdürül
mesi gerektiği dikkate alındığında, uygulamanın 31.12.2002 tarihi itibarıyla dondurulan borçlar 
tasfiye edilinceye kadar sürdürülebilmesi açısından anılan maddeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Geçici Madde 5. - 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümlerinden 
(kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere bir 
üst derecenin aynı kademesine yükseltilmesi) yararlanmamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe 
gireceği tarihte görevde bulunanlar ile bunlardan bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce 
emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında 
da uygulanması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 6.- 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun "Devlet borçlarının bütçeleştiril
mesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması" başlıklı 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında "... Bu 
kapsamda genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından proje kredisi olarak kullanılacak her türlü 
imkanın, kullanımdan önce bütçeleştirilmesi esastır. Ayrıca, konsolide bütçe dışındaki kuruluşlar 
tarafından proje kredisi olarak kullanılacak her türlü imkanın kullanımdan önce kuruluşların kendi 
bütçeleri ve muhasebe sistemleri içinde ödenek ve gider kaydedilmesi esastır." hükmü yer almak
tadır. 

Ancak, söz konusu maddeye göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2004 yılı yatırım prog
ramında enerji sektöründe yer alan Ilısu ve Yusufeli Baraj ve HES projelerine sözleşme gereği öden
mesi gereken 311.317.000 ABD Doları karşılığı %15 tutarındaki avans ödemesi 2005 yılında 
yapılacağından özellikle İkili İş Birliği çerçevesinde kredili yürütülen ve yürütülecek olan projeler
de ödenek darboğazına sebep olacaktır. 

Bu itibarla avans ödemelerinin mahsubunun 1 yıl içerisinde yapılması mümkün olmamakta ve 
avansın geri dönüşü yıllara sari kalmaktadır. Buna göre, avansın verildiği yılın ödeneğinden kullanıl
maması, bunun yerine mahsubu yapıldıkça yılı ödeneğinden karşılanması uygulamasının getirilmesi 
ile ödenek darboğazının da aşılacağı aşikardır. Düzenleme bu amacı sağlamaya yöneliktir. 

Madde 31 . - Yürürlük maddesidir. 
Madde 32. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/946 24.2.2005 
Karar No.: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7.1.2005 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 10.1.2005 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen 1/946 esas numaralı "Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı"; Danışma Kurulunun, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komis
yonunda 48 saat geçmeden görüşülmesine ilişkin olarak 10.1.2005 tarihinde aldığı tavsiye Karan 
da dikkate alınarak, Komisyonumuzun 12.1.2005 tarihinde yaptığı 27 nci birleşiminde, Hükümeti 
temsilen Devlet Bakanı Ali Babacan ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müs
teşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 161 inci maddesi, bütçe kanunlarında, bütçe gelir ve giderlerini il
gilendiren ve mali yılla sınırlı etkiler doğuran hükümler dışında bütçe ile doğrudan ilgili olmayan 
hükümlere yer verilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak, son yıllarda, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi'nin yoğun gündemi nedeniyle ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasının zaman almasından dolayı, 
bütçe kanunlarında bütçe ile doğrudan ilgili olmayan hükümlere de yer verilmeye başlanmıştır. Bu 
durum, bütçe kanununun kendine özgü bir yasama sürecine tabi olmasından dolayı, yıllar itibarıyla 
değişiklik yapılması ihtiyacı doğan bütçe uygulamaları ile ilgili kanun hükümlerinin, bütçe kanun
larına konularak yasama sürecinin kolaylaştırılması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Yıllardır süren bu uygulamalar, bütçe kanununu çağdaş bir görünümden uzaklaştırırken mev
zuatta süreklilik sağlanmasını zorlaştırmıştır. Diğer taraftan, Anayasanın 161 inci maddesine ay
kırılık nedeniyle, bütçe kanunlarının bazı maddeleri hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından 
yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilmektedir. Bu durumun bütçe uygulamalarında hukuki 
boşluk oluşturması yanında, bütçe hedeflerine ulaşılmasında da belirsizliklerin ortaya çıkmasına 
neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bütçe kanununu çağdaş bir görünümden uzaklaştıran bu uy
gulamaların önüne geçilmesi, mevzuatta süreklilik sağlanması ve Anayasanın 161 inci maddesine 
uygun hale getirilmesi amacıyla 31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanun ile 17.9.2004 tarihli ve 5234 
sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Ancak, 2004 ve 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunları; Anayasa Mah
kemesinin 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili olarak vermiş olduğu 22.1.2004 tarihli ve 
K:2004/4 sayılı Kararında yer alan gerekçeleri doğrultusunda incelendiğinde, söz konusu kanunlar
da, bütçe kanunlarında yer almaması gereken bazı hükümlerin bulunduğu görülmüştür. 

Diğer yandan, 1.3.1979 tarihinde yürürlüğe giren 2182 sayılı Kanun ve 1991 yılında yürürlüğe 
giren 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevlilerinin kazanılmış 
hak aylıkları, bir kereye mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilmiştir. Bu uygulamalar, 
15.10.1991 tarihinden sonra memuriyete başlayan kamu görevlileri açısından hak kaybına ve 
1991'den sonra göreve başlayanların, 1991'den önce göreve başlayanlara göre müktesep haklarında 
eşitsizliğe neden olmuştur. 
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Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, gerek Anayasa Mahkemesinin 2003 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu ile ilgili olarak 22.1.2004 tarihli ve K:2004/4 sayılı Kararı çerçevesinde, bütçe kanun
larında yer almaması gereken hükümlerin ilgili kanunlarına aktarılması, gerekse kamu personeli 
arasında eşitsizliğin giderilmesi için 15.10.1991 tarihinden sonra memuriyete başlayan kamu per
soneline ilave bir derece verilmesi ve başta Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ol
mak üzere yürürlükteki diğer bazı kanunların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların, tereddütlerin 
ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur. 

Tasan ile; 
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilen Türk uyruklu sözleş

meli personele, iş sonu tazminatı ödenebilmesi ve izin haklarını kullanabilmeleri hususlarının 
kanuni dayanağa kavuşturulması, 

Aile yardımı ödeneğinin 0-6 yaş grubu çocuklar için bir kat artırımlı olarak uygulanması ve 
doğum yardımı ödeneğinin gösterge katsayısının "75"den "1000"e çıkarılması, 

Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararının hukuki boşluk yaratmaması amacıyla, emeklilik 
açısından yaş haddinin 65 olarak belirlenmesi, 

Emekli Sandığına tabi bir göreve atanmadan önce malul sayılmayı gerektiren bir durumu ol
duğu belirlenenler hakkında malullüğe ilişkin hükümlerin uygulanmaması, 

Atanmış veya seçilmiş oldukları görevlere ilişkin ek göstergeleri, daha önce atanmış veya 
seçilmiş oldukları görevlere ilişkin ek göstergelerinden düşük olanlar hakkında, bu göstergeler 
aradaki farkın aylıklarından kesilmesi şartıyla emeklilik bakımından yüksek olan ek göstergelerin 
uygulanması; ancak, en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya 
da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu hükmün uygulanmaması, 

Büyükşehir belediye sınırlarındaki genişlemelerin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
çerçevesinde harcırah ödemeleri bakımından dikkate alınmaması, 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarının nominal sermaye 
limitlerinin yükseltilmesi, döner sermaye gelirlerinin kapsamının genişletilmesi, döner sermayeli 
sağlık kurumlarının birbirinden hizmet satın alabilmesi, genel bütçe kaynaklı olarak başlanan 
yatırımların döner sermaye kaynaklarıyla tamamlanması, il sınırları içindeki döner sermayeli sağlık 
kurumlarının birbirlerine ödünç mal verebilmeleri, 

Şeref aylığı almakta olanların eşlerinin yalnız seyahat etmeleri halinde de toplu taşıma araç
larından ücretsiz olarak yararlanabilmeleri , 

Muhtar ödeneklerinin yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterler dikkate alınarak 
bir katına kadar artırılabilmesi ve farklı olarak belirlenebilmesi hususlarında Bakanlar Kuruluna 
yetki tanınması, 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile TCDD tarafından yapılan kamulaştırmalarda, ilgililerin 
kabul etmeleri halinde kamulaştırma bedelinin, taşınmazın bedelini gösteren ve üçüncü kişilere 
devredilebilen bir belge ile ödenebilmesi, 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığında kadroları karşılık gösteril-
meksizin çalıştırılanlardan sosyal güvenlik açısından SSK'ya tabi olanların talepleri halinde Emek
li Sandığı ile ilişkilendirilmesi, 

Yıllık kanuni faiz oranının %12 olarak belirlenmesi ile Bakanlar Kuruluna bu oranı aylık 
olarak belirleme, % 10'una kadar indirme veya bir katına kadar artırma yetkisi verilmesi, 
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Fonların tasfiye edilerek yükümlülüklerinin genel ve katma bütçeli kurumlara devredilmesi 
nedeniyle, fonların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının mali yükümlülüklerine de garanti 
verilebilmesi ve garanti verme yetkisinin Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakandan alınarak 
Bakanlar Kurulu'na verilmesi, 

Yap-İşlet-Devret modelinin yanı sıra, mevcut otoyolların veya bunların üzerindeki mevcut 
tesislerin işletme haklarının da özel şirketlere devredilebilmesi, 

Devlet iç borçlanma senetleri ile bunlann yerine düzenlenen belgelerin, Hazinece satılacak taşın
mazların bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ödeme aracı olarak kabul edilmesi, 

Dış borçlanma kapsamında ihraç olunan tahviller için de iç borçlanma senetlerine yapılan "geri 
alma, başka tahvillerle değiştirme" gibi işlemlerin yapılabilmesi, 

Dış borç anlaşması imzalanmadan önce doğacak komisyon, taahhüt ücreti, garanti ücreti, 
gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin ödenmesine imkan sağlanması, 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kamu şirketlerinin hasılatından kamu varlıkları kullanımı kar
şılığı olarak bir bedelin bütçeye aktarılması ile bedel tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat 
payı oranları ve zamanında ödememe durumunda ödenecek zam oranının belirlenmesi hususunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, 

Yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavi kapsamında kullandıkları ortez, protez ve diğer iyileştir
me araçları ile ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslan belirleme hususunda Maliye 
Bakanlığına yetki verilmesi, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline üç kademe halinde en yüksek 
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %200, %100 ve %50'sini geçmeyecek 
şekilde havacılık tazminatı ödenmesi, 

Cumhurbaşkanlığı ve Yasama Organı üyeliğine seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu 
Üyeliğine atananlar ile vakıf üniversitelerinde görev alanlar gibi istisna kapsamında sayılanlar hariç 
olmak üzere, emekliye ayrılmış kişilerin, emekli aylıkları kesilmeksizin kamu idarelerine açıktan 
atanamaması veya bu idarelerde çalıştırılmaması, 

Kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla konsolide bütçeye dahil daire ve 
idarelerin personel dağılımının belirlenmesi ve ihtiyaç fazlası olduğu saptanan personelin diğer 
kurumlara nakline ilişkin esas ve usullerin tespiti konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi, 

TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki atıl taşınmazların satışı veya devri suretiyle elde edilen 
gelirin, yeni demiryolları projeleri ile mevcut demiryollarının bakım ve onarımında kullanılması, 

Diğer ödemelerde olduğu gibi hastane ödemelerinde de ödeneksiz harcama yapılmasının ön
lenmesi, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 275 milyon EURO tutarındaki kredi borcunun, görev zararı 
alacakları ve ödenmemiş sermaye alacakları ile mahsup edilmesi, 

TCDD Genel Müdürlüğü'nün finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlemeler 
yapılması ile vergi borçları, pirim ve benzeri borçlarının mahsuplaşma suretiyle silinmesi, 

TEKEL'in 31.12.2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş Devlete ait borçlarına 
ilişkin olarak mülkiyeti TEKEl'e ait taşınmazlardan kamu kuruluşlarınca ihtiyaç duyulanların, rayiç 
değerleri üzerinden Maliye Bakanlığınca satın alınabilmesi, 

Halen çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararname kapsamında çalışmakta olanlardan kanun
da bu düzenlemeye ilişkin madde için öngörülen yürürlük tarihinde görevde bulunanlar ile kanun
da bu düzenlemeye ilişkin madde için öngörülen yürürlük tarihinden Önce emekli olanlar, adi 
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malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanların, kazanılmış hak ay
lıkları ile emekli keseneklerine esas aylıklarının bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derecenin 
aynı kademesine yükseltilmesi, 

Münhasıran Ilısu ve Yusufeli Baraj ve HES projelerinde kullanılmak üzere temin edilen proje 
kredileri ile her türlü imkanın kaynak sıkıntısı yaşanmaması amacıyla avans mahsubunu 
müteakiben bütçeleştirilmesi, 

Hususlarında düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Tasarının özü itibariyle olumlu karşılandığı, ancak özellikle kamu çalışanları ile ilgili olarak 

getirilen düzenlemelerin, tüm kamu çalışanlarını kapsamaması nedeniyle eşitlik ilkesi açısından 
Anayasaya aykırı olabileceği, 

- Kamuda taşıt kullanımına yönelik olarak hazırlanan düzenlemenin memnuniyetle karşılan
dığı, bununla kamudaki araç kullanımının daha rasyonel hale geleceği, 

- Kamu görevlilerinin 61 yaşında emekli edilmesine yönelik düzenlemenin Anayasa Mah-
kemesi'nce iptal edildiği, Tasarı ile emeklilik yaşının yeniden 65 olarak belirlendiği, ancak, 61 
yaşını dolduranlar için getirilen kurumlarınca yaş haddinin uygulanabileceği hükmünün Anayasaya 
aykırı olabileceği, 

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün temel altyapı 
projelerinin finansmanında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi hususunda getirilen düzenleme ile 
TCDD'nin finansman sorununun önemli ölçüde giderilebileceği ve yatırımların hızlanacağı, 

- Tasarıda, 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan ve Anayasanın 160 inci maddesine ay
kırılık oluşturan hükümleri ilgili kanunlarına taşıyan düzenlemelere yer verildiği; ancak bu düzen
lemelerin, sadece Anayasanın 160 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği, emekli aylığı kesilmek 
şartıyla bir başka işte çalışabilmeye olanak sağlayan düzenlemede olduğu gibi, Anayasanın başka 
maddelerine de aykırı olan hükümler bulunduğu, bu düzenlemelerin ilgili kanunlarında yapılması 
ile Anayasaya aykırılığın giderilemeyeceği, 

- Bu Tasarının kanunlaşmasından sonra Emekli Sandığından yetim aylığı alacakların, bu aylık
larını alabilmeleri için, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, dul ya da yetim aylığı al
mama şartı getirildiği, kazanılmış hakların korunması amacıyla, bu Tasarının kanunlaşarak yürür
lüğe girmeden önce bağlanan yetim aylıklarının eskisi gibi ödenmesine yönelik bir düzenlemenin 
yapıldığı, bunun aynı konumda olanlar arasında eşitsizliğe yol açabileceği, 

- Tasarıda, 2004 yılında, kamu görevlileri sendikası ile yapılan toplu görüşmeler sonucunda 
varılan mutabakat dahilinde, 1979 ve 1991 yıllarında memur ve diğer kamu görevlilerine ilave bir 
derece verilmesine yönelik yapılan düzenlemelere paralel olarak bir düzenleme yapılmasının ön
görüldüğü, böylece 15.10.1991 tarihinden sonra memuriyete başlayanlara da ilave bir derece 
verilerek eşitlik sağlanacağı, 

- Herhangi bir kurumda ihtiyaç fazlası personel olarak tanımlanan personelin, döner sermayeli, 
katma bütçeli ve sosyal güvenlik kurumları da dahil olmak üzere başka kurumlara nakledilmesine 
ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakan ile Maliye 
Bakanının yetkili kılınmasının, Anayasanın memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, 
atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
kanunla düzenlenir şeklindeki 128 inci maddesine aykırı olacağı, 

- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların döner sermayesinin artırıldığı, esasında döner sermaye 
uygulamaları ile mali saydamlık açısından bütçenin genellik ilkesinin dışına çıkıldığı, 
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- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 11 inci maddesi ile döner ser
maye uygulamasının 31.12.2007 tarihine kadar tasfiye edileceğinin hüküm altına alındığı; döner 
sermayeli işletmeleri kapatmayı öngören bu hüküm karşısında, halen döner sermayeli işletmelerin 
sermayesinin artırılmasının ve görev tanımlarının genişletilmesinin tutarlı bir davranış olmadığı, 

- Şeref aylığı almakta olanların eşlerinin yalnız seyahat etmeleri halinde de toplu taşıma araç
larından ücretsiz olarak yararlanabilmeleri imkanının getirildiği, sosyal devlet anlayışına uygun bu 
düzenlemenin memnuniyetle karşılandığı, 

- Döner sermaye işletmelerinin kuruluş amacının, belli bir değer taşıyan ve kamunun ürettiği 
mal ve hizmetlerin sunulması sonucu elde edilecek kaynağın, hizmetin etkinliğini artıracak doğrul
tuda kullanılmasından ibaret olduğu, taşınmaz mal alımı ve bina inşaatlarını finanse etme gibi döner 
sermaye işletmesinin tanımına ve varlığına aykırı işlemleri yürütmek üzere Sağlık Bakanlığının 
Döner Sermayesinin görev tanımının genişletilmesinin fon benzeri bir uygulamanın doğmasına yol 
açabileceği, 

- Karayolları üzerindeki tesislerin isletme haklarının yap işlet devret formülü dışında, bu tesis
lerin kullanım haklarının üçüncü kişilere devri konusundaki hususları kapsayan düzenlemenin uzun 
vadede kamu tesislerinin verimsizleşmesine neden olabileceği, 

- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla Dev
let borç yönetimi ile ilgili hususlarda disiplin sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler getirildiği, 
ancak Tasarıda bu disiplini bozabilecek düzenlemelere yer verildiği, bunun kamu borç yönetimini 
olumsuz etkileyeceği, 

- Muhtarların mali durumlarının düzeltilmesi amacıyla, muhtar ödeneklerinin yerleşim birim
lerinin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterler dikkate alınarak bir katına kadar artırılabilmesine ve fark
lı miktarlarda belirlenebilmesine imkanı sağlanarak, sosyo-ekonomik şartlar dahilinde muhtarların 
mali haklarının belirlenmesinin doğru bir yaklaşım olarak değerlendirildiği, 

Şeklindeki görüş ve değerlendirmeleri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 161 inci maddesi ile bütçe kanunlarına, bütçe ile ilgili 
hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağının hükme bağlandığı, bu nedenle bütçe kanun
larında bütçe gelir ve giderlerini ilgilendiren ve mali yılla sınırlı etkiler doğuran hükümler dışında 
bütçe ile doğaldan ilgisi olmayan hükümlere yer verilmemesinin amaçlandığı, 

- Anayasanın anılan hükmü uyarınca bütçe kanunlarında yer almaması gereken hükümleri il
gili kanunlara taşıyan 31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanun ile 17.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği, 

- Son olarak Anayasa Mahkemesinin 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili 8.12.2004 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 22.1.2004 tarihli ve E: 2003/41, K: 2004/4 sayılı Karan incelendiğin
de; gerek 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununda, gerekse 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan bazı 
hükümlerin, bütçe kanunlarında yer almaması gerektiğinin değerlendirildiği, 

- Bu çerçevede, Tasarıda, 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan bazı hükümlerin ilgili 
kanunlara aktarılmasına yönelik düzenlemelere yer verildiği, 

- Bu düzenlemeler sonucunda, önümüzdeki yıllarda hazırlanacak Genel Bütçe ve Katma Büt
çe Kanun Tasarılarının, madde sayısı açısından önemli ölçüde azalmış olarak hazırlanabileceği, 

- Tasarı, çok çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngörmekle bir
likte, esasında birbirleri ile ilgili gider kanunları ile 2000 ve 2001 krizi nedeniyle vatandaşla kamu 
kurumları veya kamu kurumlarının kendi aralarında ortaya çıkan ihtilafların çözümlenmesine 
yönelik düzenlemeleri içerdiği, 
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- Başta Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki diğer 
kanunların uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunların, tereddütlerin ve eksikliklerin gideril
mesine yönelik düzenlemelere Tasarıda yer verildiği, 

- Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Hazineden olan alacaklarının, 
Hazineye olan borçlarına; TCDD'nin vergi borçlarının, Ulaştırma Bakanlığından olan yol bakım ve 
onarım giderleri karşılığı alacağına, TCDD'nin prim ve benzeri borçlarının, Emekli Sandığına ve 
SSK'ya genel bütçeden yapılan ödemelerine mahsup imkanının sağlandığı, 

- 5434 sayılı Kanunda mevcut bazı maddelerin uygulama imkanının kalmadığı göz önünde 
bulundurularak, 5434 sayılı Kanunun bazı ek ve geçici maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuz

ca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmesi kabul edildikten sonra, verilen bir 
önergeyle konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesine imkan sağlamak üzere bir alt komis
yon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyon; 1.2.2005, 2.2.2005, 3.2.2005, 9.2.2005 ve 10.2.2005 tarihlerinde ilgili kurum
ların temsilcilerinin de katılımıyla yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Komisyonda 
ifade edilen değerlendirmeleri de dikkate alarak Tasarıda aşağıda belirtilen değişiklikleri yapmıştır. 

Alt Komisyonda yapılan çalışmalar sonucu Tasarının; 
Çerçeve 1 inci maddesi; 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

doğum yardımı ödeneği ile ilgili gösterge rakamının "2500" olarak değiştirilmesi, 
- Doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı olarak genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelerde 

faaliyet gösteren Bütçe Dairesi Başkanlıklarında birim yöneticisi olarak görev yapan ve Maliye 
Bakanlığını temsil eden Bütçe Dairesi Başkanlarının, Bakanlık, Müsteşarlık ve Müstakil Genel 
Müdürlük merkez teşkilatı Daire Başkanlarının yararlandığı makam tazminatından yararlanmaları 
amacıyla 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında değişiklik 
öngören bir düzenlemenin (4) numaralı bent olarak eklenmesi, bu çerçeve madde kapsamındaki 
düzenlemelerin ibare değişiklikleri ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye 
eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 2 nci maddesi; 
- (a) bendi ile değiştirilen 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin birinci fıkrasının anlamına 

açıklık kazandırılması amacıyla son cümlesinin başına "Bu görevlere,...." ibaresinin eklenmesi, 
- (b) bendi ile değiştirilen 5434 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının; Emek

li Sandığına tabi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı 
olduğu belirlenenlerin, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle haklarında 5434 sayılı Kanunun 
malûllük ile ilgili hükümlerinin uygulanmaması amacıyla yeniden düzenlenmesi, 

- (c) ve (e) bentleri ile (m) bendinde düzenlenmiş olan ve 5434 sayılı Kanuna eklenmesi ön
görülen geçici 220 nci maddede yer alan düzenlemelerin, yapılması öngörülen sosyal güvenlik 
reformu çerçevesinde ele alınmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirmesi doğrul
tusunda metinden çıkarılması; bu değişiklik nedeniyle madde bentlerinin teselsül ettirilmesi, 

- (d) bendi, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda, 5434 sayılı 
Kanunun ek 20 nci maddesi metni, aynı Kanunun 89 uncu maddesi olarak yeniden düzenlenmesi ve 
bent sıralamasının (c) olarak değiştirilmesi, 
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- (h) bendi ile 5434 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesine eklenen (f) bendinin; özelleştirme kap
samındaki kuruluşlardan emekli olan personelin şahsi sicil dosyaları özelleştirme idaresinde bulun
madığından emekliliğe sevk onaylarının uzun süre aldığı, bu durumun ilgili kişilerin mağduriyetine 
sebep olması nedeniyle, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının emekliliğe sevk onaylarını T.C. Emek
li Sandığı verilerine dayanarak yapması da dikkate alınarak, özelleştirilmesi sonucu sermayesindeki 
kamu payı %50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmak
ta iken emekliye ayrılanlar için emekliliğe sevk onayı aranmamasına yönelik olarak yeniden düzen
lenmesi, ve Tasarı metnindeki kanun sistematiğine uygun olarak madde numarasının 3 olarak değiş
tirilmesi suretiyle, 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin (Türk Telekom) hisselerinin %55'inin blok satış 
yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik ihale sürecinde, Türk Telekoma ait kablo tv altyapısı ile bu 
altyapının mülkiyet ve işletimine dair tüm hakların ihale kapsamı dışında tutulduğu, bu konuda 
Rekabet Kurumu tarafından "Kablo TV altyapısının, bu altyapıya ilişkin mülkiyet ve işletime dair 
tüm haklar ile birlikte en geç Türk Telekom'un devir işlemini takip eden bir yıl süre zarfında tamam
lanmak üzere ayrı bir tüzel kişilik haline getirilmesi ve bu tüzel kişinin kontrolüne devredilmesi" 
şeklinde görüş bildirildiği, 1993 yılından bugüne kadar devam etmekte olan özelleştirme sürecinin 
akamete uğratılmaması amacıyla; Türk Telekom tarafından yürütülen tüm kablo tv hizmetleriyle, 
bu hizmetlere ilişkin her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile maddi ve maddi olmayan hak, alacak, 
borç ve taahhütler ile dava ve icra takiplerinin bir bütün olarak; personelden ise istekli bulunanların, 
Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine (Türksat A.Ş.) devredilmesine ve bu hiz
metlerin Türksat A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin gerekli lisans düzenlemelerinin yapılmasının 
sağlanmasına yönelik olarak; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesinde 
değişiklik yapılmasını öngören düzenleme ile birlikte aynı Kanuna geçici bir madde eklenmesini 
öngören düzenlemenin çerçeve 1 inci madde olarak eklenmesi ve müteakip madde numaralarının 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun yerini alacak olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
yürürlük tarihinin ertelenmesi nedeniyle Devlet borç kayıtlarının sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi 
amacıyla, 5018 sayılı Kanunda bütçe giderleri hesabına yeni bir kayıt esası getirilinceye kadar, taah
hüde veya karara dayanmayan ve sınırlanması mümkün olmayan, harcama tutarı yer ve zaman 
itibariyle önceden net olarak tespit edilemeyen, tedavi, ilaç, elektrik, su, doğalgaz, ilama bağlı borç, 
mahkeme gideri, doğal afet gibi durumlara bağlı harcamaların, Maliye Bakanına verilen yetki çer
çevesinde belirlenecek ekonomik kodlardan izlenmesine imkan veren bir düzenlemenin 1050 sayılı 
Kanuna ek 12 nci madde olarak eklenmesine yönelik metnin çerçeve 2 inci madde olarak metne ek
lenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 3 üncü maddesi; 
- Zorunlu yer değiştirme, sınav, eş durumu ve sağlık nedenleri ile yer değiştirenlerin sürekli 

görev yolluğu alabilmelerine, 
- Türkiye genelinde denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz bir denetim kurulu olan 

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunun denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini 
yürüten Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Ak-
tüer Yardımcılarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde yurtiçinde yatacak yer temini için 
ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak koşuluyla en çok 10 gün için gün
deliklerinin en çok tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödenmesinin sağlanmasına, 
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- İlk defa Devlet memurluğuna atananlara harcırah verilmesine imkan veren hükmün 31.7.2003 
tarihli ve 4969 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle, 6245 sayılı Harcırah 
Kanununda bazı düzeltmelerin yapılmasına, 

yönelik olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, 13 üncü maddesinde, 24 ün
cü maddesinde ve 33 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikleri kapsayan düzenlemenin 
madde metnine eklenmesi, bu doğrultuda madde çerçevesinin yeniden düzenlenmesi ve madde 
numarasının 4 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 4 üncü maddesi; 
- (a) bendi ile değiştirilen 209 sayılı Kanunun 1 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan " 

3 katrilyon liradır." ibaresi, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Para Birimi Hakkında Kanun çerçevesinde "üç milyar Yeni Türk Lirasıdır." şeklinde değiştirilmesi, 

- (b) bendi ile değiştirilen 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (c) ben
dinin redaksiyona tabi tutulması ve üçüncü fıkrasının (d) bendinin, uygulamada tereddütlere yol 
açılmaması ve mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi, 

ve madde numarasının 5 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
Çerçeve 5 inci maddesi; kamu kurumlarının binek ve station-wagon cinsi taşıtlar da dahil ol

mak üzere, taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamalarının esas olduğu, ancak bu şekilde 
temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenler
le hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtların diğer yollarla edinilebilmesine 
imkan sağlamak amacıyla 237 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasını değiş
tiren düzenlemenin (a) bendi olarak metne eklenmesi, hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtların 
cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kullanılacağı, kaynağı, yabancı menşeli olup olmayacağı ve 
diğer hususlarla ilgili esas ve usullerin belirlenmesi hususunda Bakanlar Kumluna yetki verilmesine 
yönelik bir düzenlemenin, 237 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendini 
değiştiren ve bu fıkraya yeni bentler ekleyen düzenlemeye (0 bendi olarak eklenmesi ve madde 
numarasının 6 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına; 
Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler 
tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait 
şehiriçi toplu taşıma araçlarında şehitlerin anne ve babalarının da ücretsiz olarak seyahat etmelerine 
imkan verecek bir ibarenin eklenmesi ve madde numarasının 7 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 7 nci maddesi; 8 inci madde olarak aynen, 
Üniversitelerde ihtiyaç duyulan araştırma görevlilerinin yeniden atanmalarında yaşanan tered

dütlerin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumlarına araştırma görevlilerinin üç yıllık görev 
sürelerinin tamamlanmasından sonra bunların aynı usulle yeniden atanmalarına imkan sağlayacak 
bir hükmün ilave edilmesi; Yükseköğretim Kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumları 
ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları dahil olmak üzere ulus
lararası ortak eğitim-öğretim programları yürütebilmelerine imkan sağlanmasına yönelik olarak 
2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanununun 33 üncü ve 43 üncü maddeleriyle ilgili düzen
lemelerin metne çerçeve 9 uncu madde olarak eklenmesi ve müteakip madde numaralarının tesel
sül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 8 inci maddesi; madde kapsamındaki düzenlemelerin ibare değişiklikleri ve ibare ek
lemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi ve müteakip madde numaralarının 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 
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Çerçeve 9 uncu maddesi; 2918 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 14 üncü maddesi; bulun
tu olması nedeniyle veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince trafikten men 
edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araç
ların Hazinece satılarak, bedellerinin emanet hesabına alınması uygulamasının hukuki tereddütlere 
yol açmaması amacıyla bu şekilde işleme tabi tutulan araçlardan adresleri bilinen maliklere tebligat 
yapılmasına imkan sağlayan bir ifadenin eklenmesi ve madde numarasının 10 olarak değiştirilmesi 
suretiyle, 

2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun ek 1 inci 
maddesine kadro karşılığı sözleşmeli personel kapsamına, diğer kurumlardaki uygulamalarla 
paralellik sağlamak amacıyla, baştabip, daire başkan yardımcısı, satınalma komisyonu başkanı, 
şube müdürü, Milli Saraylardaki grup başkanı, mal saymanı ve uzman yardımcısının alınmasına 
yönelik olarak 2919 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapan bir metnin yeni çerçeve 
29 uncu maddeye eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 10 uncu maddesi; uygulamada tereddütlere yol açmaması amacıyla metinden çıkarıl
ması ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 11 inci maddesi; aynen, 
5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün

de Kararnamelerde Değişik Yapılması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde yer alan düzenlemey
le, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 222 nci maddesinde yeniden düzenlenerek bu madde kapsamın
da gümrük teşkilatı personeliyle birlikte Başbakanlık Müfettişlerine ödenen "Fazla Çalışma Ücreti", 
genel bütçe kapsamına alınarak, "ek ödeme" şekline dönüştürüldüğü, ayrıca yapılan düzenleme ile 
bu ek ödemeden Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan memur
ların yararlanması sağlandığı, ortaya çıkan bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla Başbakanlık 
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
%200'ünü geçmemek üzere Başbakanlık Makamınca belirlenen oranda ek ödeme yapılmasını hük
me bağlayan bir düzenlemenin 3056 sayılı Kanuna ek 8 inci madde olarak eklenmesine yönelik 
hükmün 12 nci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettiril
mesi suretiyle, 

406 sayılı Kanuna bu Tasan ile eklenmesi öngörülen geçici 10 uncu madde ile Türk Telekom 
tarafından yürütülen tüm kablo tv hizmetleriyle, bu hizmetlere ilişkin her türlü taşınır ve taşınmaz 
malların, Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine (Türksat A.Ş.) devredilmesinin 
hükme bağlandığı, bu devir işlemlerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamı 
dışında tutulduğu, 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların iktisadi var
lıklarının devir, temlik ve intikal işlemlerinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12 inci 
maddesine göre katma değer vergisinden müstesna tutulmasıyla ilgili genel düzenleme de dikkate 
alınarak kablo TV hizmet ve alt yapısıyla ilgili mal ve hakların Türksat Uydu Haberleşme ve İşlet
me Anonim Şirketine devredilmesiyle ilgili işlemlerin katma değer vergisinden müstesna tutul
masına yönelik düzenlemenin 3065 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde olarak eklenmesini ön
gören hükmün çerçeve 13 üncü madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 12 inci maddesi; 14 üncü madde olarak aynen, 
Çerçeve 13 üncü maddesi; 15 inci madde olarak aynen, 
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Çerçeve 14 üncü maddesi; bu çerçeve madde kapsamındaki düzenlemelerin ibare değişiklikleri 
ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi ve müteakip madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 15 inci maddesi; 16 ncı madde olarak aynen, 
4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Tür

kiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, 2001 yılın
da Emlak Bankası'nm bankacılık lisansı iptal edilerek bazı aktifleri ve pasiflerinin tümü Ziraat Ban-
kası'na devredildiği, bu devir nedeniyle oluşan Ziraat Bankası'nın aktif-pasif menfi farkının, 
Hazinece sermaye olarak karşılandığı, aynı Kanunda söz konusu menfi farka ilişkin hesapların Em
lak Bankasının Hazineye borçlu olacak şekilde izleneceğinin de hükme bağlandığı, bu nedenle 
Hazine alacağına dönüşen Emlak Bankası alacaklarının tahsil imkanlarının iyileştirilmesine yönelik 
olarak 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine eklenmesi öngörülen bir düzenlemenin; ibare 
değişiklikleri ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi suretiyle, 

Memurlara yapılan ödeme unsurlarından genel nitelikte olmayan, ancak belirli dönemler 
itibarıyla düzenli olarak yapılanların, 27.1.2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanun ve 631 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin hükümleri gereği hem temsil tazminatı ödemelerinden hem de görev taz
minatı ödemelerinden mahsup edildiği, ancak, 20.3.2002 tarihli ve 4747 sayılı Kanunun 5 inci mad
desiyle 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesine eklenen fıkra ile görev 
tazminatından yapılabilecek mahsup konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verildiği, bu yetki uyarın
ca yürürlüğe konulan 2.4.2002 tarihli ve 2002/3929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da görev taz
minatının en fazla %20'sinin mahsup edilebileceğinin kararlaştırıldığı; bu uygulama sonucu, görev 
ve temsil tazminatları arasındaki bütünlüğün bozulması nedeniyle mahsup sisteminden beklenen 
unvanlar arası ücret eşitleme fonksiyonunun ortadan kalktığı, bu nedenle, her iki tazminat uy
gulamasındaki mahsup sisteminin paralel bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 4505 
sayılı Kanunun (c) bendine bir cümle eklenmesiyle ilgili düzenlemenin, ibare değişiklikleri ve ibare 
eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 16 ncı maddesi; 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddesinin birin
ci fıkrasında yer alan "....Devlet iç borçlanma senetleri ve.." ibaresinin, uygulamada tereddütlere yol 
açılmaması amacıyla "....Devlet iç borçlanma senetleri veya.." şeklinde değiştirilmesi, ikinci fıkrasının 
anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve madde numarası 17 olarak değiş
tirilmesi suretiyle, 

4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye'de tütün mamulleri üretmek is
teyenlerin, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmalarının hükme bağ
landığı, ancak bu hükmün, mevcut tesislerin makine değişimleri veya ilave makine getirmeleri 
durumunu da kapsayıp kapsamadığı konusunda uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla 
4733 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, Türkiye'de faaliyete geçmiş işletmelerin, bu tarihten son
raki dönemde makine değişimi veya ilave makine getirmeleri hususuna açıklık getiren bir düzen
lemenin geçici 4 üncü madde olarak 4733 sayılı Kanuna eklenmesine yönelik bir hükmün çerçeve 18 in
ci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 17 nci maddesi; 19 uncu madde olarak aynen, 
Özelleştirilen kuruluşların özel tüketim vergisi kapsamına giren mallarının, 4046 sayılı Kanun 

kapsamında devredilmesi halinde, vergiyi doğuran olayın, bu malların devrinde değil, devralanlar 
tarafından teslimi aşamasında gerçekleşmesi ve özel tüketim vergisi mükellefinin de bu şekilde dev
raldığı malları teslim edenler olması amacıyla malların tesliminde gerçekleşen vergiyi doğuran olay, 
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bir sonraki teslim aşamasına kaydırılarak, bu mallarla sınırlı olmak üzere, özel tüketim vergisi 
mükellefinin özelleştirilen kuruluşun mallarını devralan kişilerin olmasına yönelik bir düzen
lemenin 4760 sayılı Kanuna geçici 4 üncü madde olarak eklenmesini öngören hükmün, çerçeve 20 nci 
madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan mal
ların ithalatçısı ve imalatçısı olmadıkları halde, bu malların tesliminde özel tüketim vergisi mükel
lefi olan kişilerin de, 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında mal teslim edebilmesine 
olanak sağlayan düzenlemenin, yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 18 inci maddesi; bu çerçeve madde kapsamındaki düzenlemelerin ibare değişiklikleri 
ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi ve müteakip madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Karayolu taşımacılık faaliyetleri için verilen yetki belgelerinin yenilenmesi ve zayiinde tam üc
retin %50'si olarak alman ücretin, taşımacılara kolaylık sağlamak amacıyla %15 oranına düşürül
mesi, özellikle bir kargaşa ve kaos içinde bulunan Irak'a yönelik karayolu taşımaları esnasında sal
dırıya uğrayıp hayatlarını kaybedenlerin varislerine, sosyal bir devlet olmanın gereği olarak maddi 
bir imkan sağlanması, karayolu trafik güvenliğini tehdit eden ekonomik ve teknik ömrünü doldur
muş karayolu taşıtlarının, sahiplerinin mağduriyetlerinin bir ölçüde de olsun karşılanarak trafikten 
çekilmesine yönelik olarak 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinde düzen
lemeler öngören metnin 21 inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 19 uncu maddesi; bu çerçeve madde kapsamındaki düzenlemelerin ibare değişiklikleri 
ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi ve müteakip madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Harp Okullarında eğitimin 2 ve 3 yıllık olduğu dönemlerde, bu okullardan mezun olan subay
ların özel güvenlik şirketlerinde yönetici olabilmelerinin sağlanmasına, 5188 sayılı Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce, 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre sektörde fiilen çalışmakta olan ortaokul mezun
larının durumu da dikkate alınarak, silahsız olmak kaydıyla ilköğretim mezunlarının özel güvenlik 
personeli olarak çalışmasına imkan sağlanmasına, 5188 sayılı Kanunun cezai hükümlerinin 26 Mart 
2005 tarihinde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmakla birlikte, bu Kanun gereğince alınması gereken 
faaliyet izinlerinin ve eğitim sürecinin henüz tamamlanamaması nedeniyle cezai hükümlere ilişkin 
geçiş sürecinin 1 Ocak 2006 tarihine ertelenmesine, 2495 sayılı Kanuna göre daha önce çalışmasına 
izin verilmiş ortaokul mezunu özel güvenlik görevlilerinin haklarının korunmasına yönelik olarak 
5188 sayılı Kanunda değişiklikler öngören düzenlemelerin, metne yeni çerçeve 23 üncü madde 
olarak eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 20 nci maddesi; Büyükşehir Belediyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç 
ve alacak sorunlarının çözümlenmesi amacıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
Geçici 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulması gereken Uzlaşma Komisyonu, Belediye Kanununun, 
Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre daha sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle oluşturulamadığın-
dan, Uzlaşma Komisyonlarının oluşturulması için 5216 sayılı Kanunda belirlenen 30.6.2004 
tarihinin, 31.12.2004 olarak değiştirilmesi, buna bağlı olarak da Uzlaşma Komisyonunun çalışma 
süresinin 30.6.2005 tarihine kadar uzatılması; Büyükşehir Belediyelerinin borç ve alacak sorun
larının çözümü amacıyla, mahsup ve kesinti imkanlarının yanında, takas imkanının da getirilerek 
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belediyelerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarından olan borç ve alacaklarının düzenlenmesi, Sos
yal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın belediyelerden olan alacaklarının büyüklüğü dikkate alınarak, 
bu Kurumun da Uzlaşma Komisyonuna temsilci vermesinin sağlanması amacıyla 5216 sayılı 
Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen düzenlemelerin 20 nci madde metnine (b) bendi 
olarak eklenmesi, madde çerçevesinin redaksiyona tabi tutularak (a) bendi olarak düzenlenmesi ve 
ibare değişiklikleri ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi ve 
müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 21 inci maddesi; 22 nci madde olarak aynen, 
Konutlar gibi işyerlerinin de belediye meclisinin tespit edeceği şartlar altında, özellikle 

dönüşüm projelerinde kamu kiracısı olan kişilere, 2886 sayılı Kanuna tabi olmadan satılabilmesine, 
Belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve alacak sorunlarının çözümlenmesi amacıy
la, 5272 sayılı Belediye Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca oluşturulması gereken Uzlaşma 
Komisyonu; Belediye Kanununun, Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre daha sonra yürürlüğe gir
mesi nedeniyle oluşturulamadığından, Uzlaşma Komisyonlarının oluşturulması için 5272 sayılı 
Kanunda öngörülen 30.6.2004 tarihinin, 31.12.2004 tarihi olarak değiştirilmesine, buna bağlı olarak 
da Uzlaşma Komisyonunun çalışma süresinin 30.6.2005 tarihine kadar uzatılmasına, Belediyelerin 
borç ve alacak sorunlarının çözümü amacıyla, mahsup ve kesinti imkanlarının yanında, takas 
imkanının da getirilerek, belediyelerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarından olan borç ve alacak
larının düzenlenmesine, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın belediyelerden olan alacaklarının 
büyüklüğü dikkate alınarak, bu Kurumun da Uzlaşma Komisyonuna temsilci göndermesinin sağ
lanmasına yönelik olarak 5272 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen düzenlemelerin; 
ibare değişiklikleri ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi 
suretiyle, 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasında, 2813 sayılı Telsiz 
Kanununa göre alınan ruhsat ve kullanım ücretlerinin, 2005 yılında oniki eşit taksitte ödenmesinin 
hükme bağlandığı, bu hükmün cep telefonu dışında, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerce kullanılan tüm telsiz sistemlerine ilişkin ücretleri de kapsadığı, ancak, telsiz ruhsat ve kul
lanım ücretlerinin faturalandırılmasına yönelik altyapının, ilgili Kurumda bulunmaması nedeniyle 
uygulamada önemli sıkıntılar çıkabileceği, ayrıca, cep telefonu haricinde diğer telsiz kullanıcılarına 
ilişkin ücretlerin cep telefonlarına oranla çok küçük rakamları ifade etmesi nedeniyle, uygulamada 
sorunlara yol açılmaması amacıyla 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun ilgili hükmünün taksitlendir-
menin sadece cep telefonu faturalı abonelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, 
Anayasa Mahkemesinin 22.1.2004 tarihli ve 2003/41 Esas, 2004/4 Karar sayılı Kararı göz önünde 
bulundurularak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 78 inci maddesinin, 5018 
sayılı Kanunun 2005 yılında uygulanmayacak hükümlerini düzenleyen 5277 sayılı 2005 Mali Yılı 
Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (j) bendinin (1) numaralı bendi kapsamından çıkarılması 
amacıyla 5277 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik metnin; ibare değişiklikleri ve ibare 
eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 22 nci maddesi; bu çerçeve madde kapsamındaki düzenlemelerin ibare değişiklikleri 
ve ibare eklemelerini düzenleyen yeni çerçeve 29 uncu maddeye eklenmesi ve müteakip madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 23 üncü maddesi, 24 üncü madde olarak aynen, 
Çerçeve 24 üncü maddesi; 25 inci madde olarak aynen, 
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Çerçeve 25 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusun
da, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddeyle ilgili düzen
lemenin (a) bendi, geçici 8 inci madde eklenmesiyle ilgili düzenlemenin (b) bendi olarak metne ek
lenmesi ve madde numarasının 26 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki Hazinenin özel mülkiyetindeki 
taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kullanımı konusuna açıklık getiril
mesi amacıyla 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (e) bendini değiş
tiren bir düzenlemenin, metne çerçeve 27 nci madde olarak eklenmesi ve müteakip madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 26 nci maddesi 28 inci madde olarak aynen, 
İbare değişiklikleri ve ibare eklemeleri ile ilgili düzenlemelerin çerçeve 29 uncu madde olarak 

metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 
27 nci maddesi; beşinci fıkranın (f) bendinde yer alan parantez içi ifadenin, her derece ve tür

deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenlerden emeklilik 
veya yaşlılık aylığı alanlara, bu aylıkları kesilmeksizin her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev verilebilmesine olanak sağlayan düzenlemenin, öğretim üyeliğinden emekli 
olanlar dışında kalan öğretim elamanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla redak
siyona tabi tutulması, aynı fıkranın (h) bendine, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Bilim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin de emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmemesine yönelik 
bir ibarenin eklenmesi ve madde numarası 31 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

28 inci maddesi; 32 nci madde olarak aynen, 
29 uncu maddesi; 33 üncü madde olarak aynen, 
Çerçeve 30 uncu maddesi; özürlülerin çalışma haklarını tam anlamıyla kullanmalarına imkân 

sağlamak amacıyla 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (7) 
numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılması, Ülkemizin sosyo ekonomik koşullarında kız çocuk
larının korunması için 25 yaşın yeterli olmadığı düşünülerek 19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş 
kız çocuklarına 25 yaşını doldurduktan sonra da yardım ödeneği verilmesi ile Maliye Bakanlığının 
taşra teşkilatında yer alan gelir, gider, milli emlak ve muhakemat birimlerinin bağlı bulunduğu Def
terdarlardan Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışındakilerin de 3600 ek göstergeden yararlanması 
amacıyla 657 sayılı Kanunun ekli II sayılı cetvelinde değişiklik yapılmasına yönelik düzenlemelerin 
(a) fıkrası olarak metne eklenmesi ve mevcut (a) fıkrasının, (b) fıkrası olarak teselsül ettirilmesi; (b) 
fıkrasının (e) fıkrası olarak teselsül ettirilmesi; (c) fıkrasında yer alan düzenlemenin, 3.2.2005 tarih
li ve 5290 sayılı Kanun ile kanunlaştırılmasından dolayı metinden çıkarılması; (d) bendinin, 383 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (e) ve (h) bentlerinin metinden çıkarıl
ması ve (f) fıkrası olarak teselsül ettirilmesi; (e) fıkrasına, 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanununda yer alan 37 nci maddesinin (e) fıkrasını yürürlükten kaldırılmasını öngören bir ibarenin 
eklenmesi ve (c) fıkrası olarak; (f) fıkrası, metinde 5434 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler doğ
rultusunda yeniden düzenlenmesi ve (d) fıkrası olarak teselsül ettirilmesi ve 29 uncu maddeden son
ra gelmek üzere 30 uncu madde olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Geçici 1 inci maddesi aynen, 
Geçici 2 nci maddesi aynen, 
Geçici 3 üncü maddesi; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Ulaştırma 

Bakanlığından olan yol bakım ve onarım giderleri karşılığı olan alacakları esas alınmak suretiyle 
vergi, prim ve emekli kesenekleri nedeniyle doğan borçlarının terkini ya da mahsup yoluyla öden-
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meşini sağlayan düzenlemenin kapsamına anılan Genel Müdürlüğün bağlı ortaklıklarının borç
larının da dahil edilmesine, bu kapsamda terkin edilecek vergi borçlarının bir bölümünün 4811 
sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında taksitlendirilmiş olmasına rağmen ödenmemiş olanlara, 
anılan Kanun uyarınca hesaplanan geç ödeme zammının da, gecikme zamlarına paralel olarak 
31.12.2004 tarihinden sonra hesaplanmamasına imkân verilmesine yönelik olarak yeniden düzen
lenmesi suretiyle, 

Geçici 4 üncü maddesi; ikinci fıkrası, TEKEL Genel Müdürlüğünün mera fonuna olan fon as
lı ve ferilerinden oluşan borçlarının, görev zararı kapsamında değerlendirilerek mahsup yoluyla ter
kin edilmesine imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Geçici 5 inci maddesi; madde çerçevesinde yapılan düzenlemelerin 2.2.2005 tarihli ve 5289 
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun ile kanunlaş
ması nedeniyle metinden çıkarılması ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Geçici 6 ncı maddesi 5 inci madde olarak aynen, 
Hazine Uzmanları hakkında makam ve görev tazminatlarına ilişkin olarak uygulanmakta olan 

hükümlerin, aynı esas ve usuller çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanları ve 
Aktüerleri, Devlet Bütçe Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet 
Malları Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Maliye Uzmanları ve Devlet Personel Uz
manları hakkında da uygulanması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı EK Gös
terge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri" bölümünün (h) bendinde yer alan mesleğe özel yanşma 
sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan tüm 
personelin ek göstergelerinin eğitimleri açısından benzerlerinin de bulunduğu gruptakilere eşitlen
mesine yönelik bir düzenlemenin geçici 6 ncı madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Mülga 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 
Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluklar karşılığı 
kullandırılan kredilerin tahsilini kolaylaştırmak üzere borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik 
bir düzenlemenin geçici 7 nci madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 31 inci maddesi; metinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzen
lenmesi ve madde numarasının 34 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Yürütmeye ilişkin 32 nci maddesi; metinde yapılan değişiklik doğrultusunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile ilgili hükmünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yürütmesine yönelik bir 
ibarenin eklenmesi ve madde numarasının 35 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Başlığı, metinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
kabul edilmiştir. 
Ayrıca, Alt Komisyonumuz, görüşmeler esnasında verilen önergeler doğrultusunda, aşağıda 

belirtilen konuları olumlu görüşle Komisyonumuzun dikkatine sunmaya karar vermiştir. 
Alt Komisyonumuzda; 
Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Ser
maye Hakkında Kanunun, Sağlık Bakanlığının döner sermaye işletmesiyle ilgili esas ve usulleri 
belirleyen 3 üncü maddesine, sağlık kurum ve kuruluşlarının artan hasta potansiyeli, hastalık profil
lerinin değişmesi ve yeni teknolojik gelişmeler, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin ileri teknoloji 
ürünü olan tıbbi cihazlar kullanılmak suretiyle sağlandığı, söz konusu modern teşhis ve tedavi 
cihazlarının sürekli gelişme gösterdiği, sağlık kurum ve kuruluşlarının; modern tıbbi teşhis ve 
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tedavi cihazlarının yüksek maliyetleri nedeniyle, bu cihazları bir bütçe yılı içerisinde satın al
malarının mümkün olmadığı, yüksek maliyetli bir yatırım gerektiren bu cihazların ihalelerinin büt
çe yılı ile sınırlı olması nedeniyle bu cihazların hizmet alımı yoluyla temin edilmesi veya kiralan
masında da büyük sıkıntılar yaşandığı, süreklilik arz eden hizmet alımlarında yukarıda belirtilen 
sıkıntıların yaşanmaması yanında günümüz koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun modern teşhis 
ve tedavi cihazlarının zamanında temin edilerek sağlık kuruluşlarının etkin ve kaliteli sağlık hizmeti 
vermesinin de sağlanması amacıyla; döner sermeye işletmesinin, döner sermaye kaynaklarından, 
gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilmesine imkân sağlayan bir düzenlemenin eklenmesiy
le ilgili önergenin, Alt Komisyonumuzun olumlu görüşü ile Komisyonumuzda değerlendirilmesine, 

Tasarının 24 üncü maddesi ile değiştirilen 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin, teşebbüsler, müesseseler, bağlı ortaklıklar, işletmeler ve işletme 
birimlerinin ve iştiraklerin tasfiyesi veya satılması konularını düzenleyen 38 inci maddesinin, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili kapsamlı çalışmaların devam ettiği, konunun bu çer
çevede değerlendirilmesinin daha yararlı olacağı şeklindeki gerekçe ile metinden çıkarılmasına 
yönelik önerinin Komisyonumuzda değerlendirilmesine, 

Kamuda çalışan bir işçinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararıyla iş sözleşmesinin 
feshinin geçersizliğine karar verilmesi halinde, objektif değerlendirmelere göre; işçinin çalıştığı 
bölümün kapanması veya aynı işin özel sektöre ihale edilmiş olması durumu ve benzeri sebeplerde 
işçiyi yeniden istihdamın mümkün olmaması, kurumda da işçinin niteliğine göre istihdam alanı 
bulunmaması hallerinde, kararda hükmedilen ödentilerin işçiye ödenerek işe başlatılmamasına, bu 
şartlarda yapılan ve mecburiyetten kaynaklanan ödemelerden dolayı da kamu işveren vekilinin 
sorumlu tutulmamasına yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanununda değişiklik öngören düzenlemenin 
Komisyonumuzda değerlendirilmesine, 

Tarımsal sulama abonelerinin TEDAŞ'a olan elektrik enerjisi borçlarının son yıllarda önemli 
miktarlara ulaştığı, tarımsal sulama amacıyla tüketilen elektrik enerjisi bedellerinin zamanında 
ödenmemesi nedeniyle TEDAŞ'ın olumsuz yönde etkilendiği, diğer yandan ödenmeyen enerji 
bedellerinin tarımsal sulama aboneleri açısından da artan gecikme cezaları nedeniyle 
ödenemeyecek boyutlara ulaştığı, bu nedenle TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları ile 
müesseselerinin, tahakkuk ettirildiği halde vadesinde tahsil edilememiş tarımsal sulamada kul
lanılan elektrik tüketim bedellerinden doğan alacaklarının ve ferilerinin, yargıya intikal edip et
mediğine ve daha önce herhangi bir şekilde ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın 
yeniden yapılandırılmasına yönelik önergenin; tahakkuk tarihindeki anaparaya uygulanacak faiz 
oranının, çiftçilerin ödeme güçleri oranında ve objektif kriterler çerçevesinde tespit edilmesine 
imkân sağlayacak yönde belirlenmesi ve çiftçilerin borçlarını ödemeye başlamaları için, avukatlık 
masrafları gibi borçları öncelikle ödemeleri şartının kaldırılması ve tahsilatı hızlandıracak şekilde 
işlem sürecinin sadeleştirilmesi doğrultusunda, Alt Komisyonun olumlu görüşü ile Komisyonumuz
da değerlendirilmesine, 

karar verilmiştir. 
Bu defa, Komisyonumuzun 18.2.2005 tarihinde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal 

UNAKITAN ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yüksek Öğ-
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retim Kurulu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Özel
leştirme İdaresi Başkanlığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve TEKEL Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 
katılımlarıyla yaptığı 31 inci birleşimde, Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak 
suretiyle maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 
Çerçeve 1 inci maddesi; (a) bendi ile değiştirilen 406 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan "kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmeti 
sunmak," ibaresinin sonuna; Türksat uydularının daha verimli kullanılması amacıyla Türksat Uydu 
Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketinin sayısal platform işletmeciliği ve televizyon yayıncılığı 
faaliyetlerini de yürütebilmesine imkân sağlayan "televizyon yayıncılığı ve uydu platform işlet
meciliğini yürütmek," ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 2 nci maddesi; aynen, 
Çerçeve 3 üncü maddesi; (a) bendi ile değiştirilen 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 

birinci fıkrası; kamu görevinin gerektirdiği niteliğin, kamu hizmetine alınmada temel bir ölçü ol
duğu gibi; kamu hizmetini sürdürmenin de bir güvencesini oluşturduğu, bunun kamu hizmetinin 
sürekliliği ilkesinin bir gereği olarak kabul edildiği; bu nedenle, emeklilik yaş sınırı olan 65 yerine, 
hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında, yaş haddi uygulanmasının tümüyle 
kurumlarının takdirine bırakılmaması amacıyla Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilen hukuk 
devletinin temel öğelerinden biri olan güvenirlilik ilkesinin zedelenmemesi ve Anayasanın 13 üncü 
maddesinde belirtilen ölçülülük ilkesine aykırılığın ortaya çıkmaması için yeniden düzenlenmesi 
suretiyle, 

Çerçeve 4 üncü maddesi; aynen, 
Çerçeve 5 inci maddesi; (b) bendi ile değiştirilen 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Ser
maye Hakkında Kanunun, Sağlık Bakanlığının döner sermaye işletmesiyle ilgili esas ve usulleri 
belirleyen 3 üncü maddesine, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin ileri teknoloji ürünü olan tıbbi 
cihazlar kullanılmak suretiyle sağlandığı, söz konusu modern teşhis ve tedavi cihazlarının sürekli 
gelişme gösterdiği, sağlık kurum ve kuruluşlarının; modern tıbbi teşhis ve tedavi cihazlarının yük
sek maliyetleri nedeniyle, bu cihazları bir bütçe yılı içerisinde satın almalarının mümkün olmadığı, 
yüksek maliyetli bir yatırım gerektiren bu cihazların ihalelerinin bütçe yılı ile sınırlı olması 
nedeniyle bu cihazların hizmet alımı yoluyla temin edilmesi veya kiralanmasında da büyük sıkın
tılar yaşandığı, süreklilik arz eden hizmet alımlarında yukarıda belirtilen sıkıntıların yaşanmaması, 
günümüz koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun modern teşhis ve tedavi cihazlarının zamanında 
temin edilerek sağlık kuruluşlarının etkin ve kaliteli sağlık hizmeti vermesinin sağlanması amacıy
la; döner sermeye işletmesinin, döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere 
girişebilmesine imkân sağlayan bir düzenlemenin son fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 6 ncı maddesi; aynen, 
Çerçeve 7 nci maddesi; 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası, sosyal güvenlik 

kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tabi olarak çalış
mayan şehit çocuklarının da, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddet
çe, ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alan muhtaç güçsüz ve kimsesizlerin tedavi giderleri 
devlet hastanelerinde ücretsiz olarak sağlanmakla birlikte, bu kişilerin ayakta tedavileri ve ilaç 
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giderlerinin karşılanmasında sorunlarla karşılaşıldığı, bu sorunların giderilmesi amacıyla 2022 
sayılı Kanun kapsamındaki kişilerin, ayaktan tedavilerinin ve ilaç giderlerinin de yeşil kart verilerek 
karşılanması amacıyla 2022 sayılı Kanunun 7 nci maddesini değiştiren düzenlemenin 8 inci madde 
olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 8 inci ve 9 uncu maddeleri; 9 uncu ve 10 uncu maddeler olarak aynen, 
Çerçeve 10 uncu maddesi ile 2918 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 14 üncü maddenin 

birinci fıkrasının son cümlesine, uygulamada tereddütlere yol açılmamasına yönelik olarak redak
siyona tabi tutulması ve madde numarasının 11 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 11 inci maddesi; 12 nci madde olarak aynen, 
Çerçeve 12 nci maddesi; özlük haklarına ilişkin olarak kapsamlı çalışmaların sürdürüldüğü, 

madde kapsamındaki hususların bu düzenleme sırasında ele alınması amacıyla metinden çıkarılması 
ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü maddesine; 16.7.2004 
tarihli ve 5228 sayılı Kanunla, T.C. Emekli Sandığına, mülkiyetindeki gayrimenkul ve iştiraklerini 
satabilme imkânının sağlandığı, ancak, Kurumun KDV mükellefiyetinin olmaması sebebiyle, 
müzayede yoluyla yapılacak satışlarda ağır bir vergi mükellefiyetinin ortaya çıktığı, satışlarda 
kolaylık sağlanması amacıyla T.C. Emekli Sandığının mülkiyetindeki gayrimenkul ve iştiraklerin 
satışlarının, geçici bir süre için vergiden istisna tutulmasına yönelik bir hükmün ikinci fıkra olarak 
metne eklenmesi ve fıkralarının numaralandırılması suretiyle, 

Çerçeve 14 üncü ve 15 inci maddeleri aynen, 
Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Sivil Seyrüsefer Kontrol Teşkilatı (EUCONTROL), 

üyelerinden aldığı meteoroloji hizmetlerinin üretilmesinin karşılığı olarak, her yıl düzenli bir biçim
de önemli meblağlarda ödeme yaptığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin gelirlerinin yaklaşık % 95'ini de bu ödemelerin oluşturduğu, kamu hizmetlerinin etkin 
ve verimli yürütülmesini teminen, Hazineye hiçbir mali külfet getirmeyen ve tamamı EUCONTROL'den 
gelen gelirlerden karşılanmak üzere, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çer
çevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan havaalanlarında çalışan personel için; en yük
sek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %50'sini, bunların dışında kalan diğer 
personel için ise % 25'ini geçmemek üzere, her ay döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapıl
masına yönelik olarak 3254 sayılı Kanuna 32/D maddesini ekleyen çerçeve 16 ncı maddenin met
ne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri; 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeler olarak aynen, 
Çerçeve 19 uncu maddesi; 4749 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik getiren (a) ben

dine, 4749 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; ikrazen ihraç edilenler hariç olmak 
üzere, özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin, ancak karşılığında ilgili yıl bütçe kanununda 
yeterli ödenek olması kaydıyla ihraç edileceği, yıl içinde ortaya çıkan ve önceden öngörülmeyen 
gelişmeler için özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin ise ancak ödenek kalemleri arasında ak
tarma yapılarak ihraç edileceğinin hükme bağlandığı, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlik
leri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki borçların, Hazine tarafın
dan üstlenilmesi durumunda ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri ile ilgili olarak 
4749 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmamasını teminen 4749 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna bir hüküm ilave edilmesini öngören bir düzenlemenin ek
lenmesi ve madde numarasının 20 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 20 nci maddesi; 21 inci madde olarak aynen, 
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Kamu kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlarda çalışan bir işçinin, kesinleşen mahkeme veya 
özel hakem kararıyla iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi halinde, objektif 
değerlendirmelere göre; işçinin çalıştığı bölümün kapanması veya aynı işin özel sektöre ihale edil
miş olması durumu ve benzeri sebeplerle işçiyi yeniden istihdamın mümkün olmaması, kurumda da 
işçinin niteliğine göre istihdam alanı bulunmaması hallerinde, mahkeme kararı ile hükmedilen 
ödentilerin İşçiye ödenerek işe başlatılmamasına, bu şartlarda yapılan ve mecburiyetten kaynak
lanan ödemelerden dolayı da kamu işveren vekilinin sorumlu tutulmamasına yönelik olarak 4857 
sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkranın ek
lenmesi öngörülen düzenlemenin çerçeve 22 nci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip mad
de numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 21 ve 22 nci maddeleri; 23 ve 24 üncü maddeler olarak aynen, 
Çerçeve 23 üncü maddesi (b) bendi ile değiştirilen 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 

(b) bendinin, silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin en az ortaokul veya sekiz 
yıllık ilköğretim mezunları arasından seçilebilmelerine açıklık getirilmesi doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 25 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 24 üncü maddesi; 26 nci madde olarak aynen, 
Çerçeve 25 inci maddesi; uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla metinden çıkarıl

ması ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 
Çerçeve 26 nci, 27 nci ve 28 inci maddeleri; 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeler olarak aynen, 
Çerçeve 29 uncu maddesi; 
- (a) fıkrasının (4) numaralı bendi, (c) ve (e) fıkralarında yapılan düzenlemelerin kamu per

sonelinin özlük haklarına ilişkin olarak devam eden çalışma kapsamında ele alınması amacıyla 
metinden çıkarılması ve bu doğrultuda fıkraların teselsül ettirilmesi, 

- (m) fıkrası; 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda değişiklik yapan 14.7.2004 tarihli ve 
5222 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavileri nedeniyle kullanacak
ları ilaç bedellerinin de Devlet tarafından karşılanacağının hükme bağlandığı, uygulama birliğini 
temin etmek amacıyla faal durumdaki Devlet memuru ve diğer kamu görevlileri ile sosyal güvenlik 
kurumlarından tedavi yardımı alan emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerin
de olduğu gibi, yeşil kart sahiplerinin de ayakta tedavi kapsamında kullandıkları ilaç bedellerinin 
ödenmesinde savurganlığı önlemek ve akılcı ilaç kullanımını sağlamak amacıyla yeşil kart sahip
lerinden de ilaç katılım payı alınabilmesine, bu hususlardaki esas ve usulleri belirleme yetkisinin 
Maliye Bakanlığına verilmesine imkan sağlayan bir ibarenin 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı 
KHK'nin 10 uncu maddesinin ve (r) bentlerine eklenmesi ve (k) fıkrası olarak teselsül ettirilmesi, 

- Gider Vergileri Kanununun özel iletişim vergisini düzenleyen 39 uncu maddesinde 5281 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu 
yörünge pozisyonlarının haklarının, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanların özel iletişim ver
gisinin mükellefi olmaktan çıkarıldığı, bu hüküm çerçevesinde Türksat A.Ş.'nin vermiş olduğu hiz
metler için özel iletişim vergisinin uygulanmadığı, ancak Türk Telekom tarafından yürütülmekte 
olan kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilen her türlü hizmetlerin özel iletişim ver
gisine tabi tutulduğu, bu hizmetlerin Türksat A.Ş.'ye devredilmesi ile bu kapsamda verilen hizmet
lerin de özel iletişim vergisinin dışında kalacağı, bu sonucun ortaya çıkmaması için kablo tv alt
yapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetin, devir işlemlerinden sonra da özel 
iletişim vergisine tabi olması amacıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında değişiklik öngören bir düzenlemenin (1) fıkrası olarak metne eklenmesi, 
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- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 61 inci maddesinde, topluluk sigortasına tabi olan
ların tedavi giderlerinin, kamu personeli olan eşlerinin kurumlarınca karşılanamayacağı hükmünün 
yer aldığı, ancak, mevcut düzenlemede iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigor
talarına tabi olma tercihinde bulunmayanlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına açıklık getiril
mediği, bu durumun ise hukuki ihtilaflara ve uygulamada tereddütlere sebep olduğu, ortaya çıkan 
sözkonusu sorunların giderilmesi amacıyla 4447 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde değişiklik 
yapan bir düzenlemenin (m) fıkrası olarak metne eklenmesi, 

ve madde numarasının 30 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
Çerçeve 30 uncu maddesi; 
- 657 sayılı Kanun ile ilgili hükümleri kapsayan (a) fıkrası; 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı 

Ek Gösterge Cetvelinde yapılan düzenlemenin, kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak 
devam eden çalışma kapsamında ele alınması amacıyla metinden çıkarılması, 

- 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili hükümleri kapsayan (c) fıkrasına; 5277 
sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (i) fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir ibarenin ek
lenmesi, 

- Akılcı ilaç kullanımını sağlamak, uygulamada birliği temin etmek maksadıyla yeşil kart 
sahiplerinden ilaç katkı payı alınması uygulamasına gidileceğinden, 3816 sayılı Ödeme Gücü Ol
mayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hak
kında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "hiçbir ücret ve bedel ödemeksizin" 
ibaresinin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili düzenlemenin (g) fıkrası olarak metne eklenmesi, 

ve madde numarasının 31 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
31 inci maddesi; dördüncü fıkrasının (h) bendinde geçen "ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş

tırma Kurumu Bilim Kurulu Üyeliğine seçilenler," ibaresi, mevcut düzenleme kapsamında emek
lilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılmaları hususunda kurumsal istisnalara yer veril
mediği, bu nedenle, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu Üyeliğine 
seçilenlerin emekli veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılmalarına imkan tanınmasının, düzen
lemenin genel ilkesine uygun olmayacağından metinden çıkarılması ve madde numarasının 32 olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

32 nci maddesi; 33 üncü madde olarak aynen, 
33 üncü maddesi; Ülkemiz için büyük önem arz eden Ankara-İstanbul hızlı tren projesi yurt 

dışı kredisi ile finanse edildiği, bu ve benzeri projelere ilişkin kamulaştırma bedelleri ile benzeri 
harç ve masraflarının ödenmesinde TCDD Genel Müdürlüğünün mali sıkıntı içine girdiği, TCDD 
Genel Müdürlüğünün içinde bulunduğu finansman sıkıntısı da dikkate alınarak daha fazla mali 
yükümlülük doğmaması amacıyla TCDD Genel Müdürlüğünün, katma değer vergisi hariç, her türlü 
vergi, resim, harç, döner sermaye ve hizmet ücretlerinden muaf olmasına yönelik bir düzenlemenin 
ikinci fıkra olarak metne eklenmesi ve madde numarasının 34 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

DHMİ Genel Müdürlüğünce yürütülen ve stratejik özelliği bulunan kamu hizmetinin kesintiye 
mahal bırakılmaksızın daha verimli yürütülmesi, atıl havaalanlarını "Kamu Kaynaklarının Etkin 
Kullanımı" prensibi çerçevesinde ekonomiye kazandırılması amacıyla DHMİ Genel Müdürlüğünün 
yetkilendirilmesine yönelik bir düzenlemenin 35 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Yeşil kart sahiplerine verilen sağlık yardımlarının kapsamının genişlemesi nedeniyle Sağlık 
Bakanlığına ve Sosyal Sigortalar Kurumuna milyonlarca adet faturanın ödenmek üzere gön
derileceği, bu durumun diğer ödeme kuruluşları için de geçerli olduğu, milyonlarca adet faturanın 
tek tek incelenmesinin teknik ve pratik olarak mümkün olamayacağı, büyük bir emek ve kaynak 
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gerektiren bu incelemenin ödeme sürecini uzatmak yanında sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet
lerinin aksamasına da yol açacağı göz önüne alınarak, istatistik biliminin gereği örnekleme 
metoduyla inceleme yapılabilmesine imkan sağlayan bir düzenlemenin 36 ncı madde olarak metne 
eklenmesi suretiyle, 

Geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri aynen, 
Geçici 3 üncü maddesi; birinci fıkrasının, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür

lüğünün ve bağlı ortaklıklarının, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında taksitlendirilen borç
larının vadeleri 31.12.2004 tarihinden önce olmakla birlikte anılan Kanun çerçevesinde 36 eşit tak
sitte ödenmek üzere ödeme planına bağlanan ve taksitlerinin bir kısmının vadesi 31.12.2004 tarihin
den sonraya rastlayanların; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ve bağlı ortak
lıklarının içinde bulunduğu mali sıkıntılar da dikkate alınarak, bu borçların da madde kapsamında 
mahsup ve terkin edilebilmesine imkan sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Geçici 4 üncü ve 5 inci maddeleri aynen, 
Geçici 6 ncı maddesi; kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak devam eden çalışma 

kapsamında ele alınması amacıyla metinden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi 
suretiyle, 

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun gereğince, SSK'na bağlı sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına dev
redilmesiyle bu hastanelerin saymanlık hizmetlerinin, ya yeni Döner Sermaye Saymanlıkları oluş
turularak bu saymanlıkları tarafından, ya da diğer hastanelerin bünyesinde yer alan Döner Sermaye 
Saymanlıklar tarafından yerine getirileceği, saymanlık hizmetlerinin mevcut saymanlıkları tarafın
dan yürütülmesi halinde, saymanlıkların iş yükünün önemli oranda artacağı, yeni saymanlıkların 
kurulması halinde ise yeni elemanlara ihtiyaç duyulacağı, bu durumun, saymanlık hizmetlerinin 
sunumunda ciddi aksamalara neden olabileceği, bu nedenle, SSK'ya bağlı sağlık birimlerinde 
memur kadrosunda çalışıp da kadrolarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına geçen yüksek okul mezunu 
kalifiye elemanların, yeni kurulacak döner sermaye saymanlıklarında ya da personel sıkıntısı 
bulunan mevcut saymanlıklarda görevlendirilebilmesine ve atanan personelin mağduriyetine 
sebebiyet verilmemesi amacıyla SSK'dan Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakan
lığına devir tarihindeki mali haklarının, Maliye Bakanlığında alacağı mali haklarla mukayese 
edilerek ilgililerin bir müddet olası mali kayıplarının önüne geçilmesine yönelik bir düzenlemenin 
geçici 6 ncı madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

4956 sayılı Kanunla 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanununda yapılan değişiklik sonrasında 1.1.2005 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanunun 
"Primlere ve aylıklara esas gelir basamakları" başlıklı 33 üncü maddesi yerine, 1479 sayılı Kanunun 
"Sigorta primine ve aylıklara esas olan gelir basamakları" başlıklı 50 nci maddesinin uy
gulanacağının hükme bağlandığı, bu uygulama çerçevesinde 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 
basamaklarının 1479 sayılı Kanuna göre tespit edilen basamaklara intibak ettirileceği, buna göre 
2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların primlerinin (sağlık primleri dahil), 1.1.2005 tarihinde birinci 
basamakta % 130.6, ikinci basamakta %119.5 oranında artacağı, diğer yandan 5277 sayılı 2005 Mali 
Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (i) fıkrası ile 1479 sayılı Kanunun 49, 50, 51, 52 nci mad
delerinin, ek 15 inci maddesinin (a) bendinin ve Geçici 21 inci maddesinin 2926 sayılı Kanuna tabi 
sigortalılar hakkında uygulanmasının bir yıl süre ile ertelendiği, 2926 sayılı Kanunun 1.1.2005 
yılında yürürlükten kalkacak olan 31, 33, 34 ve 35 inci maddelerinin 2005 yılı içinde uygulanmaya 
devam edilmesinin sağlandığı, böylece primlerde oluşan aşırı artışın önlendiği, bu değişiklik 
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paralelinde, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların aylıklarının 1479 sayılı Kanuna göre hesaplan
masını hükme bağlayan düzenlemenin de 1.1.2006 tarihine kadar ertelendiği, ancak, yukarıda belir
tilen değişikliklerin 1479 sayılı Kanununun sağlık sigortası primlerini belirleyen ek 15 inci mad
desinin (a) bendinin 2005 yılı içinde, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında uy-
gulanamamasına sebep olduğu, bu konuda ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla ve 
5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (i) fıkrası ile 2926 sayılı Kanuna 
tabi sigortalıların ödemeye devam edecekleri sağlık sigortası primlerini, mevcut uygulama çer
çevesinde aynen korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiği, ancak, 2005 Mali Yılı Büt
çe Kanununun 37 nci maddesinin (i) fıkrası ile bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesine iptal 
talebinde bulunmuş olması dikkate alınarak, Anayasa Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma 
veya iptal kararı verilmesi halinde oluşabilecek yasal boşluğun önlenmesine yönelik bir düzen
lemenin geçici 7 nci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi 
suretiyle, 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (ERDEMİR) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
ait özelleştirme kapsamındaki hisselerinin özelleştirilmesi halinde özel hukuk hükümlerine tabi 
olacağı, ağır sanayi kurulması, bunun için yabancı sermayeden yararlanılması amacıyla Erdemir 
Şirketine kanun ile tanınmış bazı ayrıcalıklara özelleştirme sonrası gerek kalmayacağının 7462 
sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanununun, özeleştirme sonrasında 
yürürlükten kaldırılmasını sağlayacak düzenlemenin geçici 8 inci madde olarak metne eklenmesi ve 
müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Geçici 7 nci maddesi 9 uncu madde olarak aynen, 
Tarımsal sulama ve köy içme suyu abonelerinin TEDAŞ'a olan elektrik enerjisi borçlarının son 

yıllarda önemli miktarlara ulaştığı, tarımsal sulama ve köy içme suyu amacıyla tüketilen elektrik 
enerjisi bedellerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle TEDAŞ'ın olumsuz yönde etkilendiği, diğer 
yandan ödenmeyen enerji bedellerinin tarımsal sulama aboneleri açısından da artan gecikme 
cezaları nedeniyle ödenemeyecek boyutlara ulaştığı, bu nedenle TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağ
lı ortaklıkları ile müesseselerinin, tahakkuk ettirildiği halde vadesinde tahsil edilememiş tarımsal 
sulama ve köy içme suyunda kullanılan elektrik tüketim bedellerinden doğan alacaklarının ve 
ferilerinin, yargıya intikal edip etmediğine ve daha önce herhangi bir şekilde ödeme planına bağlanıp 
bağlanmadığına bakılmaksızın yeniden yapılandırılmasına yönelik bir düzenlemenin geçici 10 uncu 
madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 34 üncü maddesi; metinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 37 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Yürütmeye ilişkin 35 inci maddesi, metinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 38 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Üye 
Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 
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Üye Üye Üye 
Osman Kaptan M. Mesut Özakcan A. Kemal Deveciler 

Antalya Aydın Balıkesir 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) (Ayrışık oy yazısı ektedir) (Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Uye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
O. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(Ayrışık oy ektedir) 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Faruk Nafiz 

Trabzon 

Uye 
Ahmet İnal 

Batman 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Muharrem Doğan 

Mardin 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Üye 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

Üye 
M. Ergun Dağcıoğlu 

Tokat 

Üye 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 
Üye 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy ektedir) 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(Ayrışık oy ektedir) 
Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(İmzada bulunamadı) 

Özak M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy ektedir) 
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AYRIŞIK OY 
Tasarı çok çeşitli sayıda kanunda değişiklik öngörmektedir. Gerek Plan ve Bütçe Komisyonu, 

gerekse öncesindeki alt komisyon görüşmeleri sırasında çok önemli bazı konular önerge ile Tasarıya 
eklenmiştir. Bunlardan bir kısmı başlı başına bir Kanun Tasarısının konusunu oluşturabilecek nitelik
tedir. Sadece alt komisyon görüşmeleri sırasında toplam 52 önerge verilmiş, bunlardan 37'si ile 
Tasarıya ilaveler yapılmıştır. Komisyon görüşmeleri sırasında ayrıca 29 önerge daha kabul edilmiştir. 

Hükümetten komisyona 32 madde ve 6 geçici madde olarak gelen Tasarı komisyondan 38 mad
de ve 10 geçici madde olarak çıkmıştır. Belirtilen önerge sayısına rağmen Tasarının madde sayısın
da fazlaca bir artış olmamasının nedeni, Tasarının 30 uncu maddesinin düzenleniş şeklidir. Bu mad
dede çeşitli kanunlarda yapılması öngörülen toplam 19 adet değişiklik "ibare değişiklik ve ilaveleri" 
adı altında toplanmış, böylece Tasarının madde sayısının çoğalması önlenmiştir. Ayrıca bazı mad
delerde yine kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, Tasarının 3 üncü maddesi yaklaşık dört 
sahifeden oluşmakta bu madde ile çeşitli kanun değişikliklerine ilave olarak 1 ana madde, 1 ek mad
de ve 2 geçici madde düzenlenmektedir. 

Tasarı bu yönüyle bir bütünlük arz etmekten uzaktır. Son derece önemli bazı konuların arkasın
da hükümet iradesi olup olmadığı da belli değildir. 

Bu durumu kanun yapma usulü açısından son derece sakıncalı buluyoruz. 
Bunun dışında Tasarının katılmadığımız, eksik veya yetersiz bulduğumuz düzenlemeleri 

aşağıdadır: 
1. Tasarının 2 nci maddesi ile bütçede tertibi bulunmakla birlikte harcamanın oluştuğu yer ve 

zamanda ödeneği olmadığı için tahakkuk ettirilemeyen harcamaların tahakkuk ettirilmesine olanak 
vererek ödeme yapmayı sağlayan bir düzenleme öngörülmektedir. Bunun anlamı, geçmiş dönem
lerde mal ve hizmet kamuya teslim edildiği ya da çeşitli hukuki durumların gerçekleşmesi ile bir
likte kamunun yükümlülüğü doğduğu halde hak sahiplerine ödeme yapılmamış olan durumlarda bu 
şekilde ödeme yapılmasının planlanmasıdır. Düzenleme ile geçmiş dönemde ilgili mali kanunların 
ödenek üstü harcama yapılmasını yasakladığı durumlarda ödenek sınırları aşılarak yapılan mal ve 
hizmet alımlarının gerektirdiği harcamaların ilgilisine ödenebilmesi için hukuki alt yapı oluşturul
maktadır. Sonuç olarak kamu maliyesinde saydamlık, hesap verme sorumluluğu gibi ilkelerin var
lığı bu tür düzenlemelerle ortadan kaldırılmaktadır. 

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre tüm döner sermayelerin 
31.12.2007 tarihinde kapatılması gerekmektedir. Döner sermayelerin tasfiye edileceği bir sürecin 
içerisinde bulunurken Tasarının 5 inci maddesiyle Sağlık Bakanlığında dev bir döner sermaye 
yaratılmaktadır. "İhtiyaç halinde hizmet satın alınması" ifadesi adı altında her türlü hizmet de bu 
döner sermayeden alınabilecektir. 

Genel kuralın çok büyük bir istisnasını oluşturan bu düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Ayrıca 
döner sermaye gelirlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen miktarın bina projelerinin tamamlan
masına yönelik inşaat işlerinde kullanılabilmesine ilişkin hüküm TBMM tarafından belirlenen 
yatırım bütçesinin büyüklüğünün artırılmasına yönelik olarak Sağlık Bakanlığına verilen yetki 
mahiyetindedir. Düzenlemeyi bütçe ilkelerine aykırı buluyoruz. 

3. Hükümetin özelleştirme uygulamalarında amaç bütçe açıklarını kapamak olmuştur. Öncelik
le bu felsefeyle oluşturulan özelleştirme politikası yanlıştır. Ayrıca hükümet özelleştirme uy
gulamalarında güven veren, saydam bir yönetim sergileyememiştir. Bu nedenle Tasarının 17 nci 
maddesindeki mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesis
lerinin işletme haklarının devri yönündeki düzenlemeye katılmıyoruz. 
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4. Tasarıya komisyon görüşmeleri sırasında eklenen bir diğer madde Tekel Genel Müdür
lüğünün yapmış olduğu bir ihaleye ilişkin sürece müdahale amacını taşımaktadır. 

Tasarının 19 uncu maddesi 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanuna bir geçici madde eklen
mesini öngörmektedir. Maddeye göre 4733 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'de 
kurulmuş olup, faaliyetine devam eden tesislerde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan 
makine değişimi ya da ilave makine getirilmesi işlemleri anılan Kanunun 6 ncı maddesinde belir
tilen "tam ve yeni teknoloji" kullanma şartına tabi olmayacaktır. 

Bu hüküm genel bir düzenleme olmakla birlikte bu aşamada istisnai bir olayı ilgilendirmek
tedir. Tekel Genel Müdürlüğünün Tokat Sigara Fabrikasında kullanılmak üzere "kutulu paketleme 
makinesi" alımı için yapmış olduğu bir ihale vardır. 4733 sayılı Kanunun anılan hükmü yanında 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin yönet
melik ve buna dayalı kararında da sigara fabrikalarında kullanılacak makinelerin yeni olması gerek
tiği belirtilmiştir. Nitekim ihalenin şartlarından birisi de makinelerin yeni olmasıdır. Söz konusu 
ihale sonucunda yüklenici tarafından Tekel'e teslim edilen makinelerin eski (kullanılmış) olduğuna 
ilişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporları var
dır. Komisyon görüşmeleri sırasında aksi yönde raporlar olduğu da ifade edilmiştir. Ancak aksi yön
de olduğu iddia edilen ve İstanbul Sanayi Odasınca düzenlenen raporun makinelerin görsel olarak 
muayenesi sonrasında düzenlendiği, bunların yenileştirilmiş makine olması ihtimalini gözardı et
mediği bunun da ancak teknik bir analizle ortaya çıkarılabileceği hususunu belirttiği anlaşılmıştır. 
Kaldı ki bu konuda yetkili olan merci Üst Kurul'dur. Konu ayrıca yargıya da intikal etmiştir. 

Tasarı ile ihale sürecine müdahale edilmesinin yanlışlığının açık olduğu muhakkaktır. Tasarı 
"tesislerde gerçekleştirilmiş makine değişimi veya ilave makine getirilmesi işlemlerinde 4733 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz" hükmünü getirmek suretiyle eskiye 
yönelik bir düzenleme yapmaktadır. Nitekim yürürlük maddesinde bu maddenin 1.10.2004 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemenin Tckel'in söz 
konusu ihalesi ile ilgili olduğu açıktır. Yasama sürecinin böyle bir olayla ilgilendirilmesini etik bul
muyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin yasama tarihinde böyle bir düzenlemenin örneği yoktur. 

Bu düzenlemenin yarattığı çok önemli bir sonuç daha vardır. O da mevcut sigara üreticilerinin 
bundan sonra yeni teknoloji veya yeni makine getirme şartından muaf tutulmalarıdır. Bunun 
Tekel'in özelleştirme sürecine yapacağı etki komisyonca değerlendirilmiş değildir. 

Ayrıca Üst Kurulun yasal düzenlemeye ilişkin olumlu görüşü bulunmamaktadır. 
Komisyon görüşmeleri sırasında maddeye ilişkin görüşmeler tamamlanmadan oylamaya geçil

mesi de İçtüzüğe aykırı bir tutum olmuştur. Bunun üzerine CHP'li üyeler olarak komisyondan ay
rılmak zorunda kaldığımızı özellikle belirtmek isteriz. 

5. a. Tasarının 20 nci maddesinin (a) bendiyle 4749 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rasına bir hüküm eklenmektedir. Buna göre 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Hak
kındaki Kanunun ek geçici 2 nci maddesi çerçevesinde ortaya çıkan ve görev zararı niteliğindeki 
borçlar hakkında 4749 sayılı Kanunun özel tertip devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin sınırlayıcı 
hükümlerin uygulanmayacağı hükmü getirilmektedir. 

4749 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası esas olarak ikrazen özel tertip iç borçlan
ma senetlerinin çıkarılmasını bütçede yeterli ödeneğinin olması şartına bağlamıştır. Bunun amacı da 
hangi amaç için çıkarılacak olursa olsun, çıkarılan özel tertip borçlanma senetlerinin harcamayla 
ilişkisinin kurulmasıdır. Yani kamunun üstlendiği her türlü yükümlülük bütçenin harcama kanadı ile 
ilişkilendirilerek saydam bir şekilde kamuoyunun ve parlamentonun bilgisine sunulmaktadır. Bu 
şekilde kamu harcamalarının gizlenmesinin de önüne geçilmiş olmaktadır. 
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Getirilen bu düzenleme ile eskinin kötü alışkanlıklarına dönüş yapılmaktadır. Tarım Satış 
Kooperatifleri adına Hazinenin üstlendiği görev zararı niteliğindeki ödemeler bütçe harcamaları 
arasında gösterilmemek suretiyle gizlenmekte, bütçe açığı düşürülmektedir. Hükümetin bu tasarıda 
olduğu gibi son dönemde getirdiği bir çok düzenlemede saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
açısından bir geriye dönüş olduğu görülmektedir. 

Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin görev zararlarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan düzen
lemeler mutlaka yapılmalı, ancak bunlar yapılırken bütçe ilkeleri altüst edilmemelidir. 

b. Tasarının 20 nci maddesinin (a) bendinin ikinci cümleciği ile Hazine Müsteşarlığının Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'ndan olan alacakları hakkında 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçün
cü fıkrasının uygulanmayacağı hükmü getirilmektedir. Anılan üçüncü fıkra hükmüne göre ikrazen 
verilen senetlerden kaynaklanan Hazine alacaklarının silinmesi halinde bu tutarlar yılı bütçesine 
ödenek konmak kaydıyla bütçeye gider olarak kaydedilir. 

Ayrıca 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre de bütçede saydamlık esastır. 
Tasarı ile getirilen hüküm 4749 sayılı Kanunun temelini ve bütçede saydamlığı sarsan, ortadan 

kaldıran bir düzenlemedir. 
6. Tasarının 25 inci maddesiyle 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. 
5188 sayılı Kanun konusu, kapsamı itibariyle İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra 

yasalaşmıştır. Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmemiş, konusu itibariyle de bu 
komisyonla ilgisi olmayan bir kanunun temel sayılabilecek düzenlemelerinde sınırlı bir zaman 
aralığı içerisinde böyle bir değişiklik yapılmasını usul olarak doğru bulmuyoruz. 

7. Tasarının 30 uncu maddesine (k) bendi olarak ve 31 inci maddesine (g) bendi olarak eklenen 
düzenlemelere aşağıdaki nedenlerle katılmıyoruz: 

14.7.2004 tarihinde kabul edilen ve hükümleri 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5222 sayılı 
Kanundaki düzenlemeye kadar yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavileri, tetkik, tahlil, pansuman, 
diyaliz, radyoterapi, diş çekimi gibi tedavi giderleri Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan Sağlık Bakanlığınca, bu kişilerin tedavilerinin devamı için gerekli olan ilaç
lar ise, o yöredeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanıyordu. 

Tasarı ile getirilen düzenlemelerle, yeşil kart sahiplerinin ve 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve 
kimsesizlerin ayakta tedavilerinin getirdiği harcamalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu yerine Sağlık Bakanlığınca karşılanacaktır. Korunmaları gereken ve sınırlı bir gelire sahip bu 
kişilerin ayakta tedavileri halinde yüzde 20 oranında ilaç katılım paylarını ödemeleri, onlara altın
dan kalkmaları zor bir mali yük getirecektir. Hem yeşil kart sahiplerinin hem 65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, kimsesiz ve güçsüzlerin ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerin
den yüzde 20'sine kadar katılım payı alınması, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmaz. Çünkü bu 
kişilerin ilaç bedelleri eskiden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından bir suretle 
karşılanıyordu. Söz konusu payın ödenmesi mutlaka gerekli ise, bu payın yine eskiden olduğu gibi, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarından karşılanması uygun olur. 

8. Tasarının 32 nci maddesi Bütçe Kanunundaki bir hükmün Anayasanın bütçe ile ilgili hüküm
lerine uygunluk sağlanması açısından ilgili yasasına taşınmasından ibarettir. 

Herhangi bir kamu sosyal güvenlik kurumundan maaş alanların bazı istisnalar haricinde bu 
maaşları kesilmeksizin kamuda herhangi bir göreve atanamaması halini düzenleyen bu madde mük
tesep hakları korumaması nedeniyle Anayasaya aykırıdır. 
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9. Tasarının 33 üncü maddesi ile ihtiyaç fazlası personelin nakledilmesine ilişkin esasları ve 
usulleri belirleme yetkisi, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye 
Bakanına verilmektedir. 

Maddede belediye personelin nakline ilişkin ilkeler konusunda her hangi bir düzenleme yer al
madığından, bu konudaki usul ve esasları belirleme konusunda verilen yetki asli düzenleme yetkisidir. 
Halbuki Anayasaya göre, Anayasanın gösterdiği ayrık haller dışında, yürütmenin asli düzenleme yet
kisi yoktur; yürütme Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek bir yet
ki ve görevdir. Anayasanın 8 inci maddesinde ifade edilmiş olan bu ilke, yürütmenin ancak kanun ile 
asli olarak düzenlenmiş bir alanda düzenleme yetkisi kullanabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Anayasanın 7 nci maddesine göre ise, asli düzenleme yetkisi, TBMM'nindir ve devredilemez. 

Açıklanan nedenle Tasarının 33 üncü maddesi Anayasanın söz konusu hükümlerine aykırı düş
mektedir. 

10. Tasarının bazı geçici maddeleriyle T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. için tahkim düzenlemeleri getirilmektedir. 

Bir sisteme ve esasa dayanmayan bu düzenlemeleri doğru bulmuyoruz. 
11. 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hak

kında Kanunun 14 üncü maddesine göre genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından proje kredisi 
olarak kullanılacak her türlü imkanın, kullanımdan önce bütçeleştirilmesi esastır. 

Bu hüküm uyarınca finansmanı dış proje kredileri ile karşılanan bütün yatırımlar 2003 yılından 
itibaren bütçelerde yer almaktadır. Esasen parlamentonun bütçe hakkı kavramı da bunu gerektirir. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da bütçede saydamlığı esas almaktadır. 

Tasarının geçici 5 inci maddesi ise Ilısu ve Yusufeli Baraj ve HES projelerinde kullanılmak 
üzere temin edilen proje kredileri ile diğer her türlü imkan, avans mahsubunu müteakiben bütçeleş-
tirilir hükmünü getirmek suretiyle 4749 ve 5018 sayılı kanunlara yani bütçe sistemine aykırı bir 
düzenleme yapmaktadır. 

TBMM'nin bütçe üzerindeki yetkisini yürütme organına, hükümetin bir üyesine devretmesi an
lamına gelen bu düzenlemeyi doğru bulmamanın ötesinde saydamlık açısından sakıncalı buluyoruz. 

12. Tasarının geçici 8 inci maddesi ile 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi Kanununun, şirket hisse senetlerinin özelleştirilmesinin tamamlandığı tarihte yürür
lükten kalkacağı hükme bağlanmıştır. 

7462 sayılı Kanunun yürürlükten kalkacağı tarihin, "özelleştirmenin tamamlandığı tarih" şek
linde önceden bilinme imkânı olmayan bir tarihe bağlanması yasalarda olması gereken "belirlilik", 
"genellik", "soyutluk" ve "öngörülebilirlik" özelliklerine aykırı düşmektedir. Anayasanın 2 nci mad
desinde belirtilen hukuk devletinin unsurlarından biri de, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağ
lamasıdır. Hukuk güvenliği, kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik gerektirir. 

Bu nedenle Tasarının geçici 8 inci maddesinin Anayasanın 2 nci maddesine aykırı olduğu 
düşüncesindeyiz. 

Anılan hususlarda Tasarıya katılmıyoruz. 

M. Akif Hamzaçebi A. Kemal Deveciler Kemal Kılıçdaroğlu 
Trabzon Balıkesir İstanbul 

M. Mesut Özakcan Ali Kemal Kumkumoğlu Kazım Türkmen 
Aydın İstanbul Ordu 

Birgen Keleş Gürol Ergin Osman Kaptan 
İstanbul Muğla Antalya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TÜR
KİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI 
KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 

sayılı Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının ikinci 

paragrafına "Bunlara ödenebilecek ücretlerin 
üst sınırları" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullan
dırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve 
usuller" ibaresi eklenmiştir. 

b) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına "50 
gösterge rakamının" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş 
grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırım
lı)" ibaresi eklenmiştir. 

c) 207 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "75" gösterge rakamı "1000" olarak 
değiştirilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YA
PILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı 
Kanunun; 

a) Ek 33 üncü maddesinin; birinci fıkrasın
da yer alan "işletmek ve ticari faaliyette bulun
mak üzere," ibaresinden önce gelmek üzere, 
"kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak 
verilebilecek her türlü hizmeti sunmak, televiz
yon yayıncılığı ve uydu platform işlet
meciliğini yürütmek," ibaresi, "Türksat Uydu 
Haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Kablo TV" ibaresi, sekizinci fıkrasında yer 
alan "uydu haberleşme" ibaresinden sonra gel
mek üzere "ve kablo tv" ibaresi, maddenin 
sonuna onbirinci fıkra olarak "Türksat A.Ş.nin, 
uydu haberleşme ve kablo tv altyapısı üzerinde 
sahip olduğu mülkiyet hakkı, görev sözleşmesi 
süresinin bitiminden sonra da devam eder. 
Kamu kurum ve kuruluşları, uydu üzerinden 
ihtiyaç duyacağı hizmetleri Türksat A.Ş.'den 
sağlamak zorundadır." hükmü eklenmiştir. 
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b) Geçici 9 uncu maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10.- Türk Telekom'un, 
ortak yerleşim alanları ve kablo tv şebekesinin 
içinden geçtiği ortak alt yapı tesisleri hariç ol
mak üzere, kablo tv hizmet ve alt yapısıyla il
gili, tüm taşınır ve taşınmazları, her türlü teç
hizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve 
donanımları, her türlü fikri ve sınai hakları ile 
sair hak, alacak ve borçları, her türlü sözleş
meleri ve kredi anlaşmaları ile leh ve aleyhe 
açılmış ve açılacak olan davaları, icra takipleri 
ve halen yürütülen veya sonuçlandırılan tüm 
idari inceleme ve soruşturmaları, bütün hak, 
borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile birlik
te Türksat A.Ş.'ye devredilir.Devir işlemleri üç 
ay içerisinde yapılacak protokoller ile sonuç
landırılır. Bu protokollerde, Türk Telekom'un, 
yedekleriyle birlikte devrettiği kablo tv alt
yapısı ile Türksat A.Ş. tarafından 2005 yılı 
sonuna kadar tesis edilecek kablo tv altyapısı 
için Türksat A.Ş.'ye ortak yerleşim ve tesis 
paylaşımını Türksat A.Ş.'nin görev sözleşmesi 
süresince ücretsiz olarak sağlayacağına, ortak 
yerleşim alanları ile müşterek kablo tv altyapı 
tesislerinin ne şekilde paylaşılacağına ve bu alt
yapının bakım ve işletmesinin ne şekilde 
yürütüleceğine ilişkin hükümlere de yer verilir. 
Bu madde kapsamındaki bütün devir, temlik ve 
intikaller ve bu işlemlerle ilgili olarak düzen
lenecek her türlü sözleşme, protokol ve kağıt
lar, gelir ve kurumlar vergisi dahil her türlü ver
gi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler
den müstesnadır. 

Türk Telekom'un iş mevzuatına tabi 
bulunan personelinden istekli bulunanlar, ek 33 
üncü maddesindeki usul ve esaslara uygun 
olarak Türksat A.Ş.'ye devredilir. Bunlar hak
kında ek 33 üncü madde hükümleri uygulanır. 

Kurum ve Türksat A.Ş. arasında, bu mad
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
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iki ay içinde, bu Kanuna ve Kurum düzen
lemelerine aykırı olmayacak şekilde, görev 
sözleşmelerinde gereken değişiklikler yapılır. 
Bu süre zarfında görev sözleşmelerinde 
gereken değişikliklerin yapılmaması halinde 
Kurum, 2 nci maddenin (f) fıkrasındaki yet
kilerini kullanır. Değiştirilen görev sözleş
meleri, Danıştay'ın en geç iki ay içerisinde 
düşüncesini bildirmesini müteakip, taraflar 
arasında imzalanmak suretiyle yürürlüğe girer. 
Türksat A.Ş. ve Türk Telekom'un ana sözleş
melerinde, bu maddeye göre yapılması gereken 
değişiklikler bir ay içerisinde tamamlanır. 

Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye 
devredilecek aktif ve pasif değerler arasındaki 
menfi fark, Türk Telekom tarafından Hazine 
Müsteşarlığı adına borç olarak kaydedilir. Bu 
tutar, Türk Telekom'un 2004 yılı gelirlerinden 
2005 yılında Hazineye aktarılması için belir
lenen temettü tutarına halel gelmeksizin 
dağıtılacak ilk temettü alacağına mahsup edil
mek suretiyle tasfiye edilir. Türksat A.Ş. tarafın
dan devralınan aktif ve pasif değerler arasındaki 
müspet fark ise Hazine Müsteşarlığının payı 
olarak Türksat A.Ş. sermayesine eklenir." 

MADDE 2.- 26.5.1927 tarihli ve 1050 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 12.- Maliye Bakanlığınca 
belirlenen ekonomik kodlardan Devletin zim
metinde gerçekleşip, bütçe tertibi bulunmakla 
birlikte masrafın oluştuğu yer ve zamanda 
ödeneği bulunmayan harcama tutarları; 
dayanağını oluşturan harcama belgeleri de ek
lenmek suretiyle usulüne göre tahakkuk et
tirilir. Bu harcama tutarları, "Ödeneğine Mah
sup Edilecek Harcamalar Hesabına" yazılarak 
"Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına" kaydedilir. 
Bu şekilde hesaba alınan tutarlar ödeneğinin 
gelmesini müteakip, bütçeleştirilmiş borçlar 
hesabından ödenir. Bu maddenin uygulan
masına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakan
lığınca belirlenir." 
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MADDE 2.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun; 

a) 40 inci maddesinin birinci fıkrası ile (b) 
ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin 
kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını dol
durdukları tarihtir. 43 üncü maddede yazılı 
olanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 
61 yaşını dolduranlar hakkında da kurumların
ca yaş haddi uygulanabilir. 65 yaşını dolduran
ların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz." 

"b) Üniversite öğretim üyelerinin görev
leri ile İlişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş 
haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir." 

"d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 
yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise 
hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş 
bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar." 

b) 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sandığa tabi göreve atandıkları tarihten 
önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya 
sakatlığı olduğu belirlenenlerle, talim, manev
ra, seferberlik veya harp dolayısıyla 
vazifeleriyle ilgileri kesilmeksizin silah altına 
alınanlardan malûllükleri asıl vazifelerini yap
maya mani olmayanlar hakkında bu Kanunun 
malûllüğe ilişkin hükümleri uygulanmaz." 

c) 75 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kendisinden aylık bağlanacak olanların 
ölüm tarihinde evli bulunmayan kız çocukların
dan; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci maddesi kapsamında bulunan sandıklar 
dahil) tabi çalışmadığı gibi, herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumundan (506 sayılı Kanunun 
geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan san
dıklar dahil) gelir veya emekli, dul ya da yetim 
aylığı almaya da hak kazanamamış ya da bun
lara hak kazanmış olmakla birlikte bu hakkın-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun; 

a) 40 inci maddesinin birinci fıkrası ile (b) 
ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin 
kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını dol
durdukları tarihtir. 43 üncü maddede yazılı 
olanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 
61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin 
gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durum
larda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir. Bu 
görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya 
naklen atamaları yapılamaz." 

"b) Üniversite öğretim üyelerinin görev
leri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş 
haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir." 

"d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 
67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise 
hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş 
bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar." 

b) 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İştirakçilerden; talim, manevra, seferber
lik veya harp dolayısıyla vazifeleri ile ilgileri 
kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde 
malûl olup, bu malûllükleri asıl vazifelerini 
yapmaya mani olmayanlar ile Sandığa tabi 
göreve atandıkları tarihten önce malûl sayıl
mayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu 
belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakat
lıkları sebebiyle bu Kanunun malûllüğe ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. " 

c) 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 89. - Emekli, adi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut top
tan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirak
çilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağ
lamaya esas tutarların bir aylığı emekli ik
ramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 
fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 
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dan vazgeçtiğini yazılı olarak belgelendirmiş 
olanlara, bu durumları devam ettiği müddetçe 
aylık bağlanır, Bu fıkrada düzenlenen aylığa 
hak kazanma şartlan, ikinci ve üçüncü fıkra 
uyarınca bağlanacak aylıklarda da dikkate 
alınır." 

d) 89 uncu maddesi yürürlükten kal
dırılarak Ek 20 nci maddesi metni 89 uncu 
madde metni olarak işlenmiştir. 

e) 93 üncü maddesine (ç) fıkrasından son
ra gelmek üzere aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiş
tir. 

"d) 75 inci madde uyarınca aylık almakta 
iken aylık bağlanmasına ilişkin şartları kay
beden kız çocukların," 

f) 108 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu mad
desi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için 
tespit edilen asgari ücretin net tutarından daha 
az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medenî 
Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur ol
duğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek 
kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymet
ler dahil) olmayanlar bu Kanunun uygulan
masında muhtaç sayılırlar." 

g) Ek 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında 
yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince 
bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hüküm
leri uygulanmaz." 

h) Ek 26 ncı maddesine (e) bendinden son
ra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 

"f) Özelleştirilmeleri sonucu sermayesin
deki kamu payı %50'nin altına düşen kuruluş
lar ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlar
da çalışmakta iken emekliye ayrılanların Özel
leştirme İdaresi Başkanlığının," 

i) Ek 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bek
leme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş 
haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve 
vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife 
malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiy
le haklannda emeklilik işlemi uygulananlara; 
bu Kanuna göre aylığa hak kazandıklan tarihi 
takibeden üç ay içinde emekli ikramiyesinin 
hesaplanmasına esas alınan katsayılarda mey
dana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye 
farklan ile ilk mali yılın birinci ayında kat
sayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana 
gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan kat
sayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ik
ramiye farklan, emekli ikramiyesi ile ilgili 
hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa 
hak kazandıklan tarihi takip eden üç ay içinde 
katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, 
müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak 
ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara 
ayrıca ödenir. 

Emekli, adi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme 
yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki 
esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin 
tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak 
kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun 68 inci 
maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı 
olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra 
yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar 
emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan 
geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara 
göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, ev
velce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen 
hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ik
ramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet 
süreleri toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve ev
velce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi 
ödenmiş olanlara, hiçbir şekilde ikramiye farkı 
ödenmez. 
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"Daha önce atanmış ya da seçilmiş olduk
ları kadro, görev veya aylık almış oldukları 
dereceler için belirlenmiş olan ek göstergeler
den daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken 
veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev 
veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha ön
ceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı 
ile halen bulundukları kadro, görev veya 
dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki 
farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık 
tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi 
suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek 
göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu 
Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fık
rasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandık
ları veya seçildikleri kadro, görev ya da 
derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek 
göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da 
dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu 
fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Personel kanunlarında ya da aylık öden
mesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda 
kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte 
olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek 
göstergelerden faydalanma imkanı da kal
mayacak şekilde kadro unvanları personel 
kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak 
teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve 
yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca 
bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvan
ları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağ
lanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği 
devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; 
Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli San
dığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belir
lenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge 
belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aran
maksızın yürütülmesi öngörülen görevlere 
asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç ol
mak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edil-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunun 88 inci maddesi kapsamına 
girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da 
yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya et
tirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler 
ile ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim 
bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, 
kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik 
ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, 
Sayıştay ve Danıştay Başkanlarının ise kendi 
kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en 
çok iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa 
ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emek
lilik ikramiyesinin tahsili hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." 

d) 108 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu mad
desi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için 
tespit edilen asgari ücretin net tutarından daha 
az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni 
Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur ol
duğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek 
kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymet
ler dahil) olmayanlar bu Kanunun uygulan
masında muhtaç sayılırlar." 

e) Ek 19 uncu maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında 
yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince 
bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hüküm
leri uygulanmaz." 

f) Ek 26 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki 
kamu payı %50'nin altına düşen kuruluşlar ile 
satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda 
çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emek
liye sevk onayı aranmaz." 
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memiş görevler için bu fıkra hükmü uygulan
maz ve bu şekilde yürütülen görevler için son
radan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz. 

Ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca 
belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce 
ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile 
emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark 
ödemesi yapılmaz." 

j) Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde geçen "benzeri ödemeler top
lamının" ibaresi, "benzeri ödemeler toplamına 
karşılık gelmek üzere," şeklinde değiştirilmiş
tir. 

k) Ek 71 inci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinde geçen "özelleştirme prog
ramına alman kuruluşlara atananlarla," ifadesi, 
"özelleştirme programına alınan kuruluşların 
bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro 
ve pozisyonlarına atananlarla," şeklinde değiş
tirilmiştir. 

1) Ek 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddeye göre yapılan ödemeler her 
hangi bir vergi ve kesintiye tabi olmayıp, 
faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir." 

m) Geçici 218 inci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir. 

"GEÇİCİ MADDE 219.- Bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce 44 üncü madde 
gereğince haklarında malûllük hükümleri uy
gulananların hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 220.- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 75 inci madde 
uyarınca kız çocuklarına bağlanmış yetim ay
lıkları, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki 
hak kazanma şartları çerçevesinde ödenmeye 
devam olunur. Ancak, bunlardan bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra yetim aylığı 
bağlanmasına ilişkin önceki şartları kaybet
meleri sebebiyle aylıkları kesilenlere yeniden 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

g) Ek 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 67.- Daha önce atanmış ya da 
seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık al
mış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek 
göstergelerden daha düşük ek gösterge öden
mesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir 
kadro, görev veya dereceye atanan ya da 
seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları 
ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kad
ro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge 
rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek 
ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından 
kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek 
olan ek göstergeden yararlanmaya devam eder
ler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) 
numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar 
hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev 
ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın 
ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da 
dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu 
fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Personel kanunlarında ya da aylık öden
mesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda 
kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte 
olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek 
göstergelerden faydalanma imkanı da kal
mayacak şekilde kadro unvanları personel 
kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak 
teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve 
yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca 
bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvan
ları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağ
lanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği 
devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; 
Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığı ile T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte 
belirlenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge 
belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aran
maksızın yürütülmesi öngörülen görevlere 
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aylık bağlanmasında 75 inci maddenin değiş
tirilen hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 221.- Bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce daha düşük ek göster
geli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, 
görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş 
olanlar için ek 67 nci maddenin uygulanmasın
da, ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli 
kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev 
yapmış olma şartı aranmaz. Önceden yapılmış 
olan eşitlik işlemlerine dayalı olarak bağlanmış 
olan aylıklar ödenmeye devam olunur." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç ol
mak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edil
memiş görevler için bu fıkra hükmü uygulan
maz ve bu şekilde yürütülen görevler için son
radan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz. 

Ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca 
belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce 
ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile 
emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark 
ödemesi yapılmaz." 

h) Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde geçen "benzeri ödemeler top
lamının" ibaresi, "benzeri ödemeler toplamına 
karşılık gelmek üzere," şeklinde değiştirilmiştir. 

i) Ek 71 inci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinde geçen "özelleştirme programına 
alınan kuruluşlara atananlarla," ibaresi, "özelleştir
me programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre 
emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına 
atananlarla," şeklinde değiştirilmiştir. 

j) Ek 79 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddeye göre yapılan ödemeler her
hangi bir vergi ve kesintiye tabi olmayıp, 
faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir." 

k) Geçici 218 inci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 219.- Bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce 44 üncü madde 
gereğince haklarında malûllük hükümleri uy
gulananların hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 220.- Bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce daha düşük ek göster
geli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, 
görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş 
olanlar için ek 67 nci maddenin uygulanmasın
da, ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli 
kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev 
yapmış olma şartı aranmaz. Önceden yapılmış 
olan eşitlik işlemlerine dayalı olarak bağlanmış 
olan aylıklar ödenmeye devam olunur." 
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MADDE 3.- 10.2.1954 tarihli ve 6245 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4.- Yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir 
belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 
üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında 
dikkate alınmaz." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.- 10.2.1954 tarihli ve 6245 
sayılı Kanunun; 

a) 10 uncu maddesinin (1) numaralı ben
dindeki, "Kendi yazılı talepleri üzerine gön
derilenler hariç olmak üzere;" ibaresi, "Zorunlu 
yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş 
durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yol
luğu almaya hak kazananların eşlerinin 
atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine 
gönderilenler hariç olmak üzere;" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

b) 13 üncü maddesinde yer alan " 11 ve 25 in
ci maddeler esaslarına" ibaresi, "45 inci madde 
esasına" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 33 üncü maddesinin; (b) fıkrasına 
"Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, " ibaresin
den sonra gelmek üzere "Hazine Müsteşarlığı 
Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardım
cıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları" 
ibaresi eklenmiş ve (c) fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik 
ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik 
ödenenler hariç) yurtiçinde yatacak yer temini 
için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, bel
ge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün 
ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin 
tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." 

d) 24 üncü maddesinde yer alan "bu 
vazifelere ilk defa tayin edilenlere veya" ibaresi 
ile 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"11," rakamı madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

e) Geçici 3 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici 4 üncü madde ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4.- Yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir 
belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 ün
cü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dik
kate alınmaz." 
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MADDE 4.- 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun; 

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci basamak sağlık hizmeti sunan 
kuruluşlar da dahil olmak üzere Sağlık Bakan
lığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarına 
(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
hariç) verilen döner sermaye miktarı 3 katril
yon liradır." 

b) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 3.- Bakanlık, birinci basamak sağ
lık hizmeti sunan kuruluşlar da dahil olmak 
üzere Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile 
bağlı kuruluşlarındaki (Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü hariç); 

a) Muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tet
kik ve tahlil işlerini, 

b) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürün
leri imâli ile istihsal veya imâl edilecek diğer 
maddeleri, 

c) Bastırılan veya yaptırılan her nevi evrak 
ve belgeleri, 

d) Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan 
kişilere verilecek hizmetler ile sigortalı turist
lere ve yabancı hastalara verilen sağlık hizmet
lerini, 

e) Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, 
araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerini, 

f) Diğer kamu ve özel sektör kuruluş
larının sağlık alanında sunduğu hizmetlere 
kredi notu verilmesini ve akredite edilmesini, 

g) Atölye, tamirhane ve depolarda gerçek
leştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili montaj, 
demontaj ve proje işlerini, 

h) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü 
şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki 
tanıtım hizmetlerini, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5.- 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun; 

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci basamak sağlık hizmeti sunan 
kuruluşlar da dahil olmak üzere Sağlık Bakan
lığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarına 
(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
hariç) verilen döner sermaye miktarı üç milyar 
Yeni Türk Lirasıdır." 

b) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 3.- Bakanlık, birinci basamak sağ
lık hizmeti sunan kuruluşlar da dahil olmak 
üzere Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile 
bağlı kuruluşlarındaki (Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü hariç); 

a) Muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tet
kik ve tahlil işlerini, 

b) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürün
leri imâli ile istihsal veya imâl edilecek diğer 
maddeleri, 

c) Bastırılan veya yaptırılan her nevi bel
geleri, 

d) Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan 
kişilere verilecek hizmetler ile sigortalı turist
lere ve yabancı hastalara verilen sağlık hizmet
lerini, 

e) Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, 
araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerini, 

f) Diğer kamu ve özel sektör kuruluş
larının sağlık alanında sunduğu hizmetlere 
kredi notu verilmesini ve akredite edilmesini, 

g) Atölye, tamirhane ve depolarda gerçek
leştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili montaj, 
demontaj ve proje işlerini, 

h) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü 
şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki 
tanıtım hizmetlerini, 
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Maliye Bakanlığınca yayımlanan yılları 
Bütçe Uygulama Talimatlarında yer alanlar 
hariç, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu uyarınca belirlenen tarife üzerinden 
fiyatlandırmaya ve yukarıda belirtilen mal ve 
hizmetlerden elde edilecek gelirler ile sağlık 
kurum ve kuruluşlarına üçüncü şahıslarca 
yapılacak her türlü bağış ve yardımları döner 
sermayeye gelir kaydettirmeye yetkilidir. 

Bakanlık, bu suretle elde edilecek döner 
sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere döner 
sermaye işletmelerine; 

a) Her nevi tüketim maddeleri, tıbbî, cer
rahî alet, malzeme, cihazlar, mefruşat ve demir
baş eşya satın alınması, 

b) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî 
tesisat ile kamulaştırma yaptırılması, 

c) İhtiyaç halinde hizmet satın alınması, 
d) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, sınır

lı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması ve bun
lara ilişkin her türlü giderin yapılması, 

e) Tamir, imal atölyeleri açılması ve bun
lara sermaye tahsis edilmesi, 

f) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet 
aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet 
satın alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin 
giderlerin yapılması, 

g) Fiyatlandırılan mamullerin serbest 
piyasaya veya sair müesseselere intikal ettiril
mesi ve buna ilişkin giderlerin yapılması, 

h) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı 
hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden 
faydalanılması ile zirai mahsullerden ihtiyaç 
görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına 
ilişkin giderlerin yapılması, 

hususlarında yetki vermeye mezundur. 
Bu Kanuna tabi döner sermayeli işletmeler, 

gerekli gördükleri hallerde sundukları hizmet
leri, Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen 
fiyatları aşmamak üzere belirleyecekleri fiyat 
üzerinden, birbirlerinden temin edebilirler. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan yılları 
Bütçe Uygulama Talimatlarında yer alanlar 
hariç, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu uyarınca belirlenen tarife üzerinden 
fiyatlandırmaya ve yukarıda belirtilen mal ve 
hizmetlerden elde edilecek gelirler ile sağlık 
kurum ve kuruluşlarına üçüncü şahıslarca 
yapılacak her türlü bağış ve yardımları döner 
sermayeye gelir kaydettirmeye yetkilidir. 

Bakanlık, bu suretle elde edilecek döner 
sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere döner 
sermaye işletmelerine; 

a) Her nevi tüketim maddeleri, tıbbî, cer
rahî alet, malzeme, cihazlar, mefruşat ve demir
baş eşya satın alınması, 

b) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî 
tesisat ile kamulaştırma yaptırılması, 

c) İhtiyaç halinde hizmet satın alınması, 
d) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ih

tiyaç duyulan taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni 
hak tesis edilmesi, kiralanması ve bunlara iliş
kin her türlü giderin yapılması, 

e) Tamir, imal atölyeleri açılması ve bun
lara sermaye tahsis edilmesi, 

f) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet 
aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet 
satın alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin 
giderlerin yapılması, 

g) Fiyatlandırılan mamullerin serbest 
piyasaya veya sair müesseselere intikal ettiril
mesi ve buna ilişkin giderlerin yapılması, 

h) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı 
hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden 
faydalanılması ile zirai mahsullerden ihtiyaç 
görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına 
ilişkin giderlerin yapılması, 

hususlarında yetki vermeye mezundur. 
Bu Kanuna tabi döner sermayeli işlet

meler, gerekli gördükleri hallerde sundukları 
hizmetleri, Bütçe Uygulama Talimatında belir
lenen fiyatları aşmamak üzere belirleyecekleri 
fiyat üzerinden, birbirlerinden temin edebilirler. 
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Döner sermaye gelirlerinden, sağlık 
kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksat
mamak ve yılı yatırım programı ile ilişkilen-
dirilmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığınca belir
lenen miktar; genel bütçe ödeneği ile devam et
mekte olan kurum ve kuruluşun bina 
projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat iş
leri için harcanmak üzere ilgili saymanlığa ak
tarılır. 

Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, 
tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri 
gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda 
görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedel
leri her döner sermaye işletmesinin kendi büt
çesinden karşılanmak kaydıyla, toplu olarak 
yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık 
Bakanlığınca belirlenir. 

Döner sermayeli işletmeler, kullanmadık
ları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaş
ları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerin
den birbirlerine devredebilirler. Aynı il sınırları 
içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet 
sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilirler." 

MADDE 5.- 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

"d) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik 
olanlarıyla değiştirilmesi, 

e) Resmî taşıtları kullanabilecek kamu görev
lilerinin belirlenmesi, 

için gerekli esas ve usuller Bakanlar 
Kurulunca saptanır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Döner sermaye gelirlerinden, sağlık kurum 
ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve 
yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kay
dıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen miktar; 
genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan 
kurum ve kuruluşun bina projelerinin tamam
lanmasına yönelik inşaat işleri için harcanmak 
üzere ilgili saymanlığa aktarılır. 

Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, 
tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri 
gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda 
görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedel
leri her döner sermaye işletmesinin kendi büt
çesinden karşılanmak kaydıyla, toplu olarak 
yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık 
Bakanlığınca belirlenir. 

Döner sermayeli işletmeler, kullanmadık
ları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaş
ları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerin
den birbirlerine devredebilirler. Aynı il sınırları 
içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet 
sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilirler. 

Döner sermayeli işletmeler, süreklilik ar-
zeden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve 
ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hiz
met alımı yoluyla temini veya kiralanması için 
döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara 
yaygın yüklenmelere girişebilir." 

MADDE 6.- 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı 
Kanunun; 

a) 7 nci maddesinin başlığı "Kurumların 
edinebilecekleri taşıtlar" şeklinde ve birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı 
suretiyle karşılamaları esastır. Bu şekilde temini 
mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya 
sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle 
hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun 
görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebilir." 

b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
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MADDE 6.- 24.2.1968 tarihli ve 1005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı 
kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş ya da 
1950 Yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak 
bastığı tarihten başlayarak 1953 yılında Pan-
Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar olan 
dönem içerisinde Kore'de fiilen savaşa katılmış 
veya 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 
nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev 
alarak katılmış Türk Vatandaşlarıyla harp ve 
vazife malûlleri ve bunların eşleri ile şehitlerin 
eşleri; Devlet Demiryollarının yurtiçi hatların
da, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, 
belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da 
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs 
veya şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma araç
larında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu 
Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine ay
lık bağlanan dul eşler de bu haklardan yarar
lanır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"d) Ekonomik olmayan taşıtların ekono
mik olanlarıyla değiştirilmesi, 

e) Resmî taşıtları sürebilecek kamu görev
lilerinin belirlenmesi, 

f) Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıt
ların cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kul
lanılacağı, kaynağı, yabancı menşeli olup ol
mayacağı ve diğer hususlar, 

için gerekli esas ve usuller Bakanlar 
Kurulunca saptanır." 

MADDE 7.- 24.2.1968 tarihli ve 1005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı 
kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş ya da 
1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bas
tığı tarihten başlayarak 1953 yılında Pan-Mun-
jon Ateşkes Anlaşmasına kadar olan dönem 
içerisinde Kore'de fiilen savaşa katılmış veya 
1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci 
Banş Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak 
katılmış Türk Vatandaşlarıyla harp ve vazife 
malûlleri ve bunların eşleri ile şehitlerin eşleri ve 
şehitlerin anne ve babalan; Devlet Demiryol
larının yurtiçi hatlarında, Denizyolları şehir hat
larında, belediyelere, belediyeler tarafından 
kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından 
yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait 
şehiriçi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak 
seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine 
göre kendilerine aylık bağlanan dul eşler ile 
şehitlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim 
aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu 
kuruluşlara tabi olarak çalışmayan çocukları, 
şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim ay
lığı aldıkları müddetçe bu haklardan yararlanır." 

MADDE 8.- 1.7.1976 tarihli ve 2022 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 7.- Bu Kanundan yararlananların 
tedavi giderleri, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı 
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MADDE 7.- 29.8.1977 tarihli ve 2108 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fık
rasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların 
bulunduğu yerleşim biriminin idari yapısı ve 
nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dik
kate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
bir katına kadar farklı olarak belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 
Hükümlerine göre yeşil kart verilerek kar
şılanır." 

MADDE 9.- 29.8.1977 tarihli ve 2108 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fık
rasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların 
bulunduğu yerleşim biriminin idari yapısı ve 
nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dik
kate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
bir katına kadar farklı olarak belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 10.-6.11.1981 tarihli ve 2547 sa
yılı Kanunun: 

a) 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının birin
ci paragrafının sonuna "Bunlar aynı usulle 
yeniden atanabilirler." cümlesi eklenmiştir. 

b) 43 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi 
eklenmiştir. 

"d) Yükseköğretim kurumlan, yurt dışın
daki yükseköğretim kurumları ve diğer 
kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve 
lisans programları da dahil olmak üzere uluslar 
arası ortak eğitim ve öğretim programları 
yürütebilirler. Bu tür eğitim ve öğretim prog
ramlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav ve 
değerlendirme esasları ve mezuniyet şartları 
dahil, işleyişine ilişkin usul ve esaslar Yük
seköğretim Kurulunun çıkaracağı yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu eğitim ve öğretim programlarına kayıt
lı öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, 
gelir ve giderleri ile harcama usul ve esasları 
Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir." 
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MADDE 8.- 11.10.1983 tarihli ve 2914 
sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fık
rasında yer alan; "aşağıda belirlenen" ibaresi 
"Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 9.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 14.- Buluntu olması 
nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince 
trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahip
leri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan 
veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, 
bedelleri emanet hesabına alınır. Satıldığı tarih
ten itibaren 5 yıl içinde müracaat halinde 
emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında 
yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine 
iade edilir. 5 yıl içinde herhangi bir müracaatın 
olmaması halinde söz konusu bedeller 
Hazineye irat kaydedilir." 

MADDE 10.- 4.11.1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Genel bütçeye dahil 
daireler, katma bütçeli idareler ve T.C. Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından, bu 
Kanun hükümleri uyarınca kamulaştırılan 
taşınmazların sahiplerine kabul etmeleri halin
de, kamulaştırma bedeli yerine Hazineye ait 
taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı 
olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın 
bedelini gösteren ve üçüncü kişilere dev-
redilebilen bir belge verilebilir. 

Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki 
bedeli, belgede yazılı bedele belgenin düzen
lendiği tarihten itibaren kanunî faiz uygulan
mak suretiyle tespit edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yet
kilidir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 14.- Buluntu olması 
nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince 
trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahip
leri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan 
veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, 
bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların 
maliklerinden adresi bilinenlere, satışından ön
ce tebligat yapılır. 

Satıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde 
müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, 
işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldük
ten sonra, ilgililerine iade edilir. 5 yıl içinde 
herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz 
konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir." 
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MADDE 11.- 2.3.1984 tarihli ve 2985 
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki "veya Sosyal Sigortalar Kurumu" 
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı 
Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5.- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte, İdarede 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel 
olarak çalışanlardan sosyal güvenlik açısından 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak İdareye 
başvurmaları halinde 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilirler. Bu süre 
içerisinde 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilme 
talebinde bulunmayanların 506 sayılı Kanun ile 
ilişkileri devam eder." 

"GEÇİCİ MADDE 6.- Geçici 5 inci mad
deye göre 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu ile ilişkilendirilenlerin İdarede 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak 
bu Kanunun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fık
rası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde 
geçen hizmet süreleri; emekli keseneklerine 
esas aylık derece ve kademelerinin belirlen
mesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci mad
desinin (b) fıkrası ve ek 70 inci maddesinin uy
gulanmasında, öğrenim durumları itibarıyla 
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa 458 sayılı 
KHK ile eklenen ek geçici madde hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, memuriyette geçmiş 
gibi değerlendirilir ve değerlendirilen bu 
sürelerin önceden kıdem tazminatı, toplu ödeme 
veya emekli ikramiyesi ödenmemiş olan kısmı 
5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12.- 2.3.1984 tarihli ve 2985 
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki "veya Sosyal Sigortalar Kurumu" 
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı 
Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5.- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte, İdarede bu Kanunun 
ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
sözleşmeli personel olarak çalışanlardan sosyal 
güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi olanlar, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı 
olarak İdareye başvurmaları halinde 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilir
ler. Bu süre içerisinde 5434 sayılı Kanun ile 
ilişkilendirilme talebinde bulunmayanların 
506 sayılı Kanun ile ilişkileri devam eder." 

"GEÇİCİ MADDE 6.- Geçici 5 inci mad
deye göre 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu ile ilişkilendirilenlerin İdarede 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak 
bu Kanunun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fık
rası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde 
geçen hizmet süreleri; emekli keseneklerine 
esas aylık derece ve kademelerinin belirlen
mesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci mad
desinin (b) fıkrası ve ek 70 inci maddesinin uy
gulanmasında, öğrenim durumları itibarıyla 
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak ve 
2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hüküm
leri dikkate alınmak suretiyle, memuriyette 
geçmiş gibi değerlendirilir ve değerlendirilen 
bu sürelerin önceden kıdem tazminatı, toplu 
ödeme veya emekli ikramiyesi ödenmemiş 
olan kısmı 5434 sayılı Kanun hükümleri çer
çevesinde emekli ikramiyesinin hesabında dik
kate alınır." 

MADDE 13.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 
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MADDE 12.- 4.12.1984 tarihli ve 3095 
sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 1.- Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken 
hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş-
se bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden 
yapılır. 

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak 
belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye 
veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir." 

MADDE 13.- 7.11.1985 tarihli ve 3238 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fık
rasındaki "veya Sosyal Sigortalar Kurumu" 
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı 
Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7.- Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihte, Müsteşarlıkta bu Kanunun 
8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca söz
leşmeli personel olarak çalışanlardan sosyal 
güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi olanlar, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"GEÇİCİ MADDE 24.- 1. 4.2.1924 tarihli 
ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 
geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki devir, 
temlik ve intikal işlemleri ile ilgili olarak Türk 
Telekom tarafından Türksat Uydu Haberleşme, 
Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine yapılan 
teslimler ve hizmet ifaları katma değer ver
gisinden müstesnadır. 

2. 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi kapsamındaki gayrimenkul ve 
iştiraklerin 31.12.2006 tarihine kadar teslimi 
katma değer vergisinden müstesnadır. 

3. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet 
ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi iş
lemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. 
İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade 
edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 14.- 4.12.1984 tarihli ve 3095 
sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 1.- Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken 
hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş-
se bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden 
yapılır. 

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak 
belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye 
veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir." 

MADDE 15.- 7.11.1985 tarihli ve 3238 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fık
rasındaki "veya Sosyal Sigortalar Kurumu" 
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı 
Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7.- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlıkta bu 
Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışanlar
dan sosyal güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
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olarak Müsteşarlığa başvurmaları halinde 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilen-
dirilirler. Bu süre içerisinde 5434 sayılı Kanun 
ile ilişkilendirilme talebinde bulunmayanların 
506 sayılı Kanun ile ilişkileri devam eder." 

"GEÇİCİ MADDE 8.- Geçici 7 nci mad
deye göre 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu ile ilişkilendirilenlerin Müsteşarlıkta 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olarak, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde 
geçen hizmet süreleri; emekli keseneklerine 
esas aylık derece ve kademelerinin belirlen
mesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci mad
desinin (b) fıkrası ve ek 70 inci maddesinin uy
gulanmasında, öğrenim durumları itibarıyla 
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa 458 sayılı 
KHK ile eklenen ek geçici madde hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, memuriyette geçmiş 
gibi değerlendirilir ve değerlendirilen bu 
sürelerin önceden kıdem tazminatı, toplu 
ödeme, emekli ikramiyesi veya işten ayrılma 
tazminatı ödenmemiş olan kısmı 5434 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde emekli ik
ramiyesinin hesabında dikkate alınır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

içerisinde yazılı olarak Müsteşarlığa başvur
maları halinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu ile ilişkilendirilirler. Bu süre içerisinde 
5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilme talebinde 
bulunmayanların 506 sayılı Kanun ile ilişkileri 
devam eder." 

"GEÇİCİ MADDE 8.- Geçici 7 nci mad
deye göre 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu ile ilişkilendirilenlerin Müsteşarlıkta 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olarak, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde 
geçen hizmet süreleri; emekli keseneklerine 
esas aylık derece ve kademelerinin belirlen
mesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci mad
desinin (b) fıkrası ve ek 70 inci maddesinin uy
gulanmasında, öğrenim durumları itibarıyla 
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak ve 
2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hüküm
leri dikkate alınmak suretiyle, memuriyette 
geçmiş gibi değerlendirilir ve değerlendirilen 
bu sürelerin önceden kıdem tazminatı, toplu 
ödeme, emekli ikramiyesi veya işten ayrılma 
tazminatı ödenmemiş olan kısmı 5434 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde emekli ik
ramiyesinin hesabında dikkate alınır." 

MADDE 16.- 8.1.1986 tarihli ve 3254 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"MADDE 32/D.- Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı 
kadrolarında görev yapan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personelden (kadro 
karşılığı sözleşmeli personel hariç), Avrupa 
Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri 
çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı 
karşılanan havaalanlarında çalışan personel 
için en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek 
gösterge dahil) brüt tutarının %50'sini, bunların 
dışında kalan diğer personel için ise % 25'ini 
geçmemek üzere, Genel Müdürlük döner ser
maye işletmesi yönetim kurulu kararı ve 
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MADDE 14.- 8.6.1994 tarihli ve 3996 
sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan 
"bu çerçevede mali yükümlülük altına giren 
fonlar lehine garanti vermeye" ibaresi "sözleş
me hükümleri gereği mali yükümlülük altına 
giren kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar 
lehine garanti vermeye" şeklinde ve aynı mad
denin sonunda yer alan "Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir." ibaresi 
"Hazine Müsteşarlığının görüşü ve bağlı ol
duğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 15.- 28.5.1998 tarihli ve 3465 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve 
(b) bentlerine göre verilecek görev, tespit 
edilen görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte 
otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesis
lerinin projelendirilerek veya projesine göre 
yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği 
gibi mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesis
lerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin 
bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya iş
letme haklarının devri şeklinde de olabilir." 

MADDE 16.- 29.6.2001 tarihli ve 4706 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Hazine Müsteşarlığınca 
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu 
senetler yerine düzenlenen belgeler, satılacak 
Hazine taşınmazlarının bedellerinin öden
mesinde nominal değerleri üzerinden ödeme 
aracı olarak kabul edilir. Söz konusu senet ve 
belgelerin nominal bedele faiz dahil edilerek 
ihraç edilmiş olması halinde, bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Maliye Bakanlığının uygun görüş üzerine, bağ
lı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek usul, 
esas ve oranlarda her ay döner sermaye gelir
lerinden ek ödeme yapılır." 

MADDE 17.- 28.5.1988 tarihli ve 3465 sa
yılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerine göre verilecek görev, tespit edilen 
görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte 
otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesis
lerinin projelendirilerek veya projesine göre 
yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği 
gibi mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesis
lerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin 
bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya iş
letme haklarının devri şeklinde de olabilir." 

MADDE 18.- 29.6.2001 tarihli ve 4706 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Hazine Müsteşarlığınca 
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya 
bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 
satılacak Hazine taşınmazlarının bedellerinin 
ödenmesinde nominal değerleri üzerinden 
ödeme aracı olarak kabul edilir. Söz konusu 
senet ve belgelerin nominal bedele faiz dahil 
edilerek ihraç edilmiş olması halinde, bu işlem
lerde anaparaya tekabül eden satış değerleri 
esas alınır. 

(S. Sayısı : 827) 
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Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt 
dışında temin eden Türk vatandaşlarından, 
yapılacak taşınmaz satış ihalelerinde T.C. Mer
kez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz 
teminat olarak alınabilir." 

MADDE 17.- 28.3.2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kanunun; 

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına 
"Hazine Müsteşarlığının Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonundan olan alacakları için bu fıkra 
hükmü uygulanmaz." cümlesi eklenmiştir. 

b) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 
ikinci cümlesinde yer alan "Maliye Bakanlığı" 
ibaresi "Millî Savunma Bakanlığı" olarak 
değiştirilmiştir. 

c) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hazinenin Devlet dış borcu kapsamında 
ortaya çıkan yükümlülüklerinin uluslararası 
sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finan-
sal araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla, takas 
dahil her türlü türev ürünü kullanmaya, daha 
önce uluslararası sermaye piyasalarında ihraç 
olunan tahvilleri geri almaya, başka tahvillerle 
değiştirmeye ve benzeri işlemlere ilişkin anlaş
ma yapmaya Bakan yetkilidir. Söz konusu an
laşmalar, anlaşmada aksine hüküm yoksa im
zalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Bu 
anlaşmalara ilişkin temas ve müzakereler Müs
teşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır." 

d) 14 üncü maddesinin onuncu fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yer
leşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin 
eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak 
T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl 
döviz alınabilir." 

MADDE 19.-3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olup, 
faaliyetine devam eden tesislerde gerçekleş
tirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan makine 
değişimi ya da ilave makine getirilmesi işlem
lerine uygulanmaz." 

MADDE 20.- 28.3.2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kanunun; 

a) 6 ncı maddesinin; ikinci fıkrasının 
sonuna, "1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesinin (c) bendinde 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde, Hazine 
tarafından üstlenilmesi uygun görülen borçlar 
karşılığında ihraç edilecek özel tertip devlet iç 
borçlanma senetleri için, bu fıkra hükümleri 
uygulanmaz" cümlesi, üçüncü fıkrasının 
sonuna "Hazine Müsteşarlığının Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonundan olan alacakları için bu 
fıkra hükmü uygulanmaz." cümlesi eklenmiştir. 

b) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 
ikinci cümlesinde yer alan "Maliye Bakanlığı" 
ibaresi "Millî Savunma Bakanlığı" olarak 
değiştirilmiştir. 

c) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hazinenin Devlet dış borcu kapsamında 
ortaya çıkan yükümlülüklerinin uluslararası 
sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finan-
sal araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla, takas 
dahil her türlü türev ürünü kullanmaya, daha 
önce uluslararası sermaye piyasalarında ihraç 
olunan tahvilleri geri almaya, başka tahvillerle 
değiştirmeye ve benzeri işlemlere ilişkin anlaş-
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"Müsteşarlıkça bu Kanun kapsamında 
borçlu veya garantör sıfatıyla herhangi bir dış 
finansman veya türev ürüne ilişkin olarak baş
latılan işlemler kapsamında ilgili anlaşmaların 
imzalanmasından önce veya imzalanan anlaş
maların yürürlüğe girmesini sağlayacak kanuni 
düzenlemeler tamamlanıncaya kadar peşin 
ödenmesi gereken komisyon, taahhüt ücreti, 
garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yüküm
lülükleri ödemeye Bakan yetkilidir. Söz konusu 
yükümlülükler Müsteşarlık bütçesine bu amaç
la konulacak ödenekten karşılanır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ma yapmaya Bakan yetkilidir. Söz konusu an
laşmalar, anlaşmada aksine hüküm yoksa im
zalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Bu 
anlaşmalara ilişkin temas ve müzakereler Müs
teşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır." 

d) 14 üncü maddesinin onuncu fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Müsteşarlıkça bu Kanun kapsamında 
borçlu veya garantör sıfatıyla herhangi bir dış 
finansman veya türev ürüne ilişkin olarak baş
latılan işlemler kapsamında ilgili anlaşmaların 
imzalanmasından önce veya imzalanan anlaş
maların yürürlüğe girmesini sağlayacak kanuni 
düzenlemeler tamamlanıncaya kadar peşin 
ödenmesi gereken komisyon, taahhüt ücreti, 
garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yüküm
lülükleri ödemeye Bakan yetkilidir. Söz konusu 
yükümlülükler Müsteşarlık bütçesine bu amaç
la konulacak ödenekten karşılanır." 

MADDE 21.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4.- 24.11.1994 tarihli 
ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluş
lara ait malların, aynı Kanun hükümleri kap
samında devredilmesi halinde vergiyi doğuran 
olay, bu malların devralanlar tarafından tes
liminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin 
mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir." 

MADDE 22.- 22.5.2003 tarihli ve 4857 
sayılı Kanunun 21 inci maddesine, beşinci fık
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
87 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve 
kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluş
larının kadro veya pozisyonlarında çalışan 
kamu işçisinin iş sözleşmesinin feshinin geçer
sizliğine mahkeme veya hakem tarafından 
karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi 
üzerine kesinleşen kararın işçiye tebliğinden 
itibaren on iş günü içinde işçinin yeniden işe 
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MADDE 18.- 6.6.2003 tarihli ve 4876 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine "beş puan" 
ibaresinden önce gelmek üzere "yıllık" ibaresi 
eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

başlamak için işverene başvurulması halinde; 
işyerinin kapanması ya da küçültülmesi veya 
dışardan hizmet alımına gidilmiş olması gibi 
hallerde işçinin tekrar işe başlatılmamasında 
kamu yararının bulunması durumunda, kamu 
işveren vekili bu işçiyi işe başlatmayarak karar
da hükmedilen tazminatı, boşta geçen süreye 
ilişkin ücreti ve diğer hakları ödeyebilir. Bu 
fıkra hükmüne göre yapılan ödemelerden kamu 
işveren vekili şahsen sorumlu tutulmaz." 

MADDE 23.- 10.7.2003 tarihli ve 4925 
sayılı Kanunun; 

a) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan %50'si ibaresi, %15'i şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

"Döner Sermaye İşletmesinin 2004 yılı 
dahil gelirlerine ilişkin olarak 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 49 uncu 
maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Ulaştırma Bakanı, söz konusu gelirlerden; 
1) Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve ben

zeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde ulus
lararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp 
hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk 
vatandaşlarının varislerine 40.000 Yeni Türk 
Lirasına kadar, 

2) Oluşacak mali imkanlar ölçüsünde ve 
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde 
olmak üzere; ticari yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan 22 yaşını doldurmuş ve üzeri otobüs, 
kamyon ve çekicilerin trafikten çekilerek Bakan
lığa devredilmeleri halinde; devir alınan bu taşıt
ları yurtiçi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel 
kişilere satış, hibe, devir ve benzeri yöntemlerle 
değerlendirilerek bu taşıtların sahiplerine, 

ödeme yaptırmaya yetkilidir." 
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MADDE 19.- 10.12.2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fık
rasının ikinci cümlesinde yer alan "merkezi 
yönetim bütçe kanununda gösterilir." ibaresi 
"Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde ve 
üçüncü cümlesinde yer alan "merkezi yönetim 
bütçe kanununda belirtilen" ibaresi "Bakanlar 
Kurulunca belirlenen" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 20.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fık
rasının (e) bendinde yer alan "68 ve 72 nci" 
ibaresi "67 ve 73 üncü" şeklinde değiştirilmiş
tir. 

MADDE 21.- 28.1.2004 tarihli ve 5083 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İlgili kanunları gereğince uygulanacak 
adli ve idari para cezalarının hesaplanmasında 
ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirasının (1 
YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz." 

MADDE 22.- 13.12.1983 tarihli ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 un
cu maddesinin (p) ve (r) bentlerine, "(bakmak
la yükümlü oldukları aile fertleri dahil)" 
ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve 
18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kap
samındaki yeşil kart sahiplerinin" ibaresi ek
lenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 24.- 28.1.2004 tarihli ve 5083 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İlgili kanunları gereğince uygulanacak 
adli ve idari para cezalarının hesaplanmasında 
ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirasının (1 YTL) 
altında kalan tutarlar dikkate alınmaz." 

MADDE 25.- 10.6.2004 tarihli ve 5188 
sayılı Kanunun; 

a) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 
sonuna "Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul 
mezunu olma şartı aranmaz." cümlesi eklen
miştir. 

b) 10 uncu maddesinin (b) bendi, "silahsız 
olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık 
ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev 
yapacaklar için en az lise veya dengi okul 
mezunu olmak" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 28 inci maddesi "Bu Kanunun 19 ve 20 nci 
maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri 
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MADDE 23.- 13.12.1983 tarihli ve 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Değiştirilen veya ihdas edilen kadrolar, 
bu kadroların dağılımına ilişkin cetvellerin il
gili mercilerce vize veya onaylandığı tarihten 
itibaren geçerli olmak üzere kullanılır ve aylık 
ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cet
vellerine göre yapılır." 

MADDE 24.- 8.6.1984 tarihli ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 38.- Bu Kanun Hükmünde Karar
name kapsamındaki teşebbüs, müessese, bağlı 
ortaklık, işletme, işletme birimlerinin veya var
lıklarının; tasfiye, devir, satış, kiralama veya iş
letme haklarının verilmesi veya atıl gayrimen-
kullerinin satışı ile ilgili ihale işlemleri ilgili 
teşebbüs, bağlı ortaklık ve müessese tarafından 
sonuçlandırılır. 

Gerçek ve tüzel kişilerin Türk Ticaret 
Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır." 

MADDE 25.- 27.6.1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Özel kanunlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel ve kat
ma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı döner ser-
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yayımı tarihinde yürürlüğe girer." şeklinde 
değiştirilmiştir. 

d) Geçici 1 inci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2.- 22.7.1981 tarihli ve 
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel 
güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel 
güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şar
tı aranmaz." 

MADDE 26.- 13.12.1983 tarihli ve 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Değiştirilen veya ihdas edilen kadrolar, 
bu kadroların dağılımına ilişkin cetvellerin il
gili mercilerce vize veya onaylandığı tarihten 
itibaren geçerli olmak üzere kullanılır ve aylık 
ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cet
vellerine göre yapılır." 

MADDE 27.- 27.6.1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye; 

a) Aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1.- Özel kanunlarındaki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel ve kat
ma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı döner ser-

(S. Sayısı: 827) 
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mayeli kuruluşlar, fonlar ve özel bütçeli 
kurumların amaç ve görevleri ile ilgili olarak 
yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklopedi, 
gazete, bülten ve broşür gibi yayınlar için 
ödenecek telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve 
basılacak eser inceleme ücretleri ve bunlara 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yayın kurullarına kurum dışından katılan 
üyelere ayda ikiden fazla olmamak üzere her 
toplantı başına 2000 gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çar
pımını geçmeyecek miktarda toplantı ücreti 
ödenir. 

Ansiklopedi yazı kuruluna kurum dışından 
katılan üyelere her fasikül için; başkana 3600, 
üyelere 3000 gösterge rakamının memur aylık
larına uygulanan katsayı ile çarpımını geç
meyecek miktarda ücret ödenir. 

Bu madde kapsamına giren eserlerin seçil
mesi, yayımlanması, yayım ve ansiklopedi yazı 
kurullarının kurulması, çalışma esasları, görev
leri ve yetkileri ile diğer hususlar kurumlar 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde düzen
lenir." 

"GEÇİCİ MADDE 8.- Ek 1 inci maddenin 
birinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar, 1.12.1995 tarihli ve 
95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekinde 
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşların
ca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında 
Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur. 

Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrası 
gereğince çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe 
girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin uy
gulanmasına devam olunur." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

mayeli kuruluşlar, fonlar ve özel bütçeli 
kurumların amaç ve görevleri ile ilgili olarak 
yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklopedi, 
gazete, bülten ve broşür gibi yayınlar için 
ödenecek telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve 
basılacak eser inceleme ücretleri ve bunlara 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yayın kurullarına kurum dışından katılan 
üyelere ayda ikiden fazla olmamak üzere her 
toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geç
meyecek miktarda toplantı ücreti ödenir. 

Ansiklopedi yazı kuruluna kurum dışından 
katılan üyelere her fasikül için; başkana 3600, 
üyelere 3000 gösterge rakamının memur aylık
larına uygulanan katsayı ile çarpımını geç
meyecek miktarda ücret ödenir. 

Bu madde kapsamına giren eserlerin seçil
mesi, yayımlanması, yayım ve ansiklopedi yazı 
kurullarının kurulması, çalışma esasları, görevleri 
ve yetkileri ile diğer hususlar kurumlar tarafından 
çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir." 

b) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8.- Ek 1 inci maddenin 

birinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar, 1.12.1995 tarihli ve 
95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekinde 
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlann-
ca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında 
Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur. 

Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrası 
gereğince çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe 
girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin uy
gulanmasına devam olunur." 

MADDE 28.- 19.10.1989 tarihli ve 383 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 un
cu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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MADDE 26.- 22.1.1990 tarihli ve 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2.- Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün 3 üncü mad
denin (b) ve (e) bentleri kapsamına giren per
soneline; aylık tutarı, Avrupa Hava Seyrüsefer 
Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde 
personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kad
ro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek 
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
brüt tutarının %200'ünü, kısmen karşılanan 
kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için 
% 100'ünü, diğerleri için %50'sini geçmemek 
üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen 
oran, esas ve usullere göre "Havacılık Taz
minatı" ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, 
sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı 
ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak 
ve ödemelerin tespitinde dikkate alınmaz. 

Bu tazminat aylıklara ilişkin esaslar çer
çevesinde, damga vergisi hariç her hangi bir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"e) Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 
ilan edilen alanlardaki Hazinenin özel mül
kiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerler, Başkanlığın talebi 
üzerine Maliye Bakanlığınca bu Kanun Hük
münde Kararname amaçlarında kullanılmak 
üzere Başkanlığa tahsis edilir. Bölgelerde Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 
kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen 
hallerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi, iş-
lettirilmesi ve diğer tasarruf hakları Başkanlığa 
aittir." 

MADDE 29.- 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2.- Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün 3 üncü mad
denin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren per
soneline; aylık tutarı, Avrupa Hava Seyrüsefer 
Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde 
personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kad
ro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek 
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
brüt tutarının %200'ünü, kısmen karşılanan 
kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için 
%100'ünü, diğerleri için %50'sini geçmemek 
üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen 
oran, esas ve usullere göre "Havacılık Taz
minatı" ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, 
sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı 
ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak 
ve ödemelerin tespitinde dikkate alınmaz. 

Bu tazminat aylıklara ilişkin esaslar çer
çevesinde, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir." 

MADDE 30.- a) 14.7.1965 tarihli ve 657 sa
yılı Kanunun; 

1) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının ikinci 
paragrafına "Bunlara ödenebilecek ücretlerin 
üst sınırlan" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullan-
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dırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve 
usuller" ibaresi eklenmiştir. 

2) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
"50 gösterge rakamının" ibaresinden sonra gel
mek üzere "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş 
grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırım
lı)" ibaresi eklenmiştir. 

3) 207 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "75" gösterge rakamı "2500" olarak 
değiştirilmiştir. 

b) 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan; "aşağıda belirlenen" ibaresi "Maliye Ba
kanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kuru
lu tarafından belirlenen" olarak değiştirilmiştir. 

c) 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun 
11 inci maddesinde yer alan "bu çerçevede mali 
yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti ver
meye" ibaresi, "sözleşme hükümleri gereği mali 
yükümlülük altına giren kamu kurum ve kuruluş
ları ile fonlar lehine garanti vermeye" şeklinde ve 
aynı maddenin sonunda yer alan "Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir." 
ibaresi "Hazine Müsteşarlığının görüşü ve bağlı 
olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. 

d) 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı 
Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fık
rasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; 
"Bu madde uyarınca yapılan devir sonucu 
oluşan menfi fark nedeniyle doğan Hazine 
alacağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 
ncı maddesi kapsamında imtiyazlı bir alacak 
niteliğindedir." cümlesi eklenmiştir. 

e) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"ithalatçıları veya imalatçıları" ibaresi, "mükel
lefler" şeklinde değiştirilmiştir. 

f) 6.6.2003 tarihli ve 4876 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine "beş puan" ibaresinden önce 
gelmek üzere "yıllık" ibaresi eklenmiştir. 
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g) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesinde yer alan "merkezi yönetim 
bütçe kanununda gösterilir." ibaresi, "Bakanlar 
Kurulunca belirlenir." şeklinde ve üçüncü cüm
lesinde yer alan "merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirtilen" ibaresi, "Bakanlar 
Kurulunca belirlenen" şeklinde değiştirilmiştir. 

h) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun; 
1) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde yer alan "68 ve 72 nci" ibaresi "69 ve 
73 üncü" şeklinde değiştirilmiştir. 

2) 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının 
ikinci cümlesi, "Gecikmeden kaynaklanacak 
faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, il
gili ilçe veya ilk kademe belediye başkanı ve 
sayman şahsen sorumludur." şeklinde değiş
tirilmiştir. 

3) Geçici 3 üncü maddesinin; birinci fık
rasında geçen "30.6.2004" ibaresi, "31.12.2004", 
"bu Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde 
mahsup edilir." ibaresi, "30.6.2005 tarihine 
kadar takas ve mahsup edilir.", ikinci fıkrasın
da geçen "mahsup" ibaresi, "takas ve mahsup", 
üçüncü fıkrasında geçen "mahsup ve kesinti iş
lemleri" ibaresi, "takas, mahsup ve kesinti iş
lemleri" şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fık
rasına "Sayıştay Başkanlığı" ibaresinden sonra 
gelmek üzere, "Sosyal Sigortalar Kurumu Baş
kanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

i) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Kanunun; 
1) 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 

birinci cümlesinde geçen "konutların" ibaresi, 
"konut ve iş yerlerinin" şeklinde değiştirilmiştir. 

2) Geçici 7 nci maddesinin, birinci fıkrasın
da geçen "30.6.2004" ibaresi, "31.12.2004", "bu 
Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde mah
sup edilir." ibaresi, "30.6.2005 tarihine kadar 
takas ve mahsup edilir.", ikinci fıkrasında 
geçen "mahsup" ibaresi, "takas ve mahsup" 
şeklinde; üçüncü fıkrasında geçen "mahsup ve 
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kesinti işlemleri" ibaresi, "takas, mahsup ve 
kesinti işlemleri" şeklinde değiştirilmiş ve dör
düncü fıkrasına "Sayıştay Başkanlığı" ibaresin
den sonra gelmek üzere, "Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

j) 28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı Kanunun; 
1) 37 nci maddesinin (b) fıkrasına "göre" 

ibaresinden sonra gelmek üzere, "cep telefonu 
faturalı abonelerinden (ön ödemeli cep telefon 
aboneleri hariç olmak üzere)" ibaresi, 

2) Aynı maddenin (i) fıkrasının (1) nu
maralı bendine "bütçe uygulamasına ilişkin 
hükümleri" ibaresinden sonra gelmek üzere, 
"(78 inci maddesi hariç)" ibaresi eklenmiştir. 

k) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 
(p) ve (r) bentlerine, "(bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertleri dahil)" ibarelerinden sonra 
gelmek üzere "ve 18.6.1992 tarihli ve 3816 
sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahip
lerinin" ibaresi, (r) bendinde ise "ödenmesini" 
ibaresinden sonra gelmek üzere ", bedeli 
ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların 
reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek 
ve yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya mes
kende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedel
lerinin % 20'sine kadar katılım payı alınmasını" 
ibaresi, eklenmiştir. 

1) 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasın
da yer alan "hizmeti sunan işletmecilerin 
(görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kap
samındaki uydu yörünge pozisyonlarının hak
ları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar 
hariç);" ibaresi "hizmeti sunan işletmecilerin 
(kablo rv altyapısı üzerinden teknik olarak 
verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev 
sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki 
uydu yörünge pozisyonlarının hakları, 
yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar 
hariç);" şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 27.- Cumhurbaşkanı tarafından 
atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müş
terek kararnameyle atanan veya görevlen
dirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 
yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelik
lerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel büt
çeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, 
döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sos
yal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım 
alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamaz
lar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hüküm
leri uygulanmaz. 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylık
ları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fon
lar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve 
il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iş
letmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden 
yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurul
muş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve 
kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bun
ların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işlet
melerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası 
kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi 
bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz 
ve görev yapamazlar. 

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık 
aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık ay
lıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

m) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı 
Kanunun 61 inci maddesinde geçen "kap
samında hastalık sigortasına tabi olanların" 
ibaresi, "çerçevesinde topluluk sigortası kap
samında olanlardan, kendi istekleri ile iş 
kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık ve 
analık sigortalarına tabi tutulmamış olanların" 
şeklinde değiştirilmiştir. 
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atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendiril
meye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden 
önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uy
gulanmaz. 

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra 
hükümleri; 

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler, 
b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu Üyeliğine 

atananlar, 
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler, 
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna 

göre görev alanlar, 
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da 

hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim 
ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında 
görevlendirilenler, 

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi 
verilenler (öğretim üyeliğinden emekli olanlar
dan üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders 
görevi verilenler hakkında yaş haddini aş
mamış olmaları kaydı aranmaz), 

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, 
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaş

lılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya 
görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaş
kanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu 
kararı veya müşterek kararname ile atanan veya 
görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev 
verilenler, 

hakkında uygulanmaz. 
MADDE 28.- Kamu hizmetlerinin etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıy
la, genel bütçeye dahil daireler ile katma büt
çeli idarelerin teşkilât yapıları ve hizmet 
amacına uygun olarak personel dağılımının 
sağlanmasına yönelik önlemler almaya, ihtiyaç 
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fazlası olan personelin, ilgili kuruluşların da 
görüşü alınarak, genel bütçeye dahil dairelere, 
katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, 
kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurum
larına, bütçeden yardım alan kuruluşlara nak
ledilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye 
Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 29.- T.C. Devlet Demiryolları İş
letmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki işlet
mecilik fazlası taşınmazların satılarak veya 
devredilerek satış veya devir bedellerinin yeni 
demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının 
bakım ve onarımı ile iyileştirilmesinde kul
lanılması kaydıyla, taşınmazların satış veya 
devrine T.C. Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 30.- a) 7.5.1987 tarihli ve 3359 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fık
rasında yer alan "herhangi bir kısıtlamaya tabi 
tutulmaksızın öncelik ve ivedilikle ve ödeme 
emri beklenilmeksizin" ibaresi, 

b) 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "Devlet Güvenlik 
ve" ibaresi, 

c) 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun 
geçici 1 inci maddesinin (D) fıkrasının ikinci 
paragrafında yer alan "en çok dört yıl görev 
yapmak üzere" ibaresi ile son paragrafı, 

d) 19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 
(c) bendinde yer alan "bu konuda ilgililere 
taşınmaz mal tahsisine" ibaresi ile (e) bendi ve 
13 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan ", bu 
zonlar içinde bulunan planlarla fonksiyon 
getirilen kamu mülkiyetindeki alanların işletil
mesini" ibaresi, 

e) 28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı 
Kanunun 25 inci maddesinin (f) fıkrası ile 30 
uncu maddesi, 

MADDE 31.- a) 14.7.1965 tarihli ve 657 sa
yılı Kanunun; 48 inci maddesinin birinci fık
rasının (A) bendinin (7) numaralı alt bendi, 206 ncı 
maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan "25 ya
şını dolduruncaya" ibaresi, 

b) 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın 
öncelik ve ivedilikle ve ödeme emri beklenil
meksizin" ibaresi, 

c) 28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı 
Kanunun 25 inci maddesinin (f) fıkrası ile 30 un
cu maddesi ve 37 nci maddesinin (e) ve (i) fık
raları, 

d) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 
4 ve 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin son fık
rası, 13 üncü maddesinin (ç) bendi, 15 inci 
maddesinin (a), (b), (c) bentleri ile (i) bendinin 
ikinci paragrafı, 39 uncu maddesinin (b) ben
dinin üçüncü paragrafı, 78 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası, 81 inci maddesi, 87 nci mad
desinin (h) bendi, 130 uncu maddesi, ek 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası, ek 9 uncu mad
desinin ikinci fıkrası, ek 31 inci maddesinin (e) 
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f) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 
4 ve 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin son fık
rası, 13 üncü maddesinin (ç) bendi, 15 inci 
maddesinin (a), (b), (ç) bendleri ile (i) bendinin 
ikinci paragrafı, 39 uncu maddesinin (b) ben
dinin ikinci paragrafı, 78 inci maddesinin üçün
cü fıkrası, 81 inci maddesi, 87 nci maddesinin 
(h) bendi, 130 uncu maddesi, Ek 3 üncü mad
desinin ikinci fıkrası, Ek 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası, Ek 31 inci maddesinin (e) bendi, 
Ek 48 inci maddesinin (a) bendinin son cüm
lesi ile ek 5 inci, ek 6 nci, ek 7 nci, ek 10 un
cu, ek 12 nci, ek 24 üncü, ek 28 inci, ek 35 in
ci, geçici 1-7 nci, geçici 9-14 üncü, geçici 17-
30 uncu, geçici 32-53 üncü, geçici 55-59 uncu, 
geçici 63 üncü, geçici 66-75 inci, geçici 77-82 
nci, geçici 87 nci, geçici 89-94 üncü, geçici 102 
nci, geçici 114 üncü, geçici 119 uncu, geçici 
122-133 üncü, geçici 136-138 inci, geçici 142-
145 inci, geçici 148, geçici 149 uncu, geçici 
154-156 nci, geçici 158 inci, geçici 160 inci, 
geçici 167-169 uncu, geçici 172 nci, geçici 175 
inci, geçici 177-179 uncu, geçici 181 inci, 
geçici 187 nci, geçici 202 nci, geçici 217 nci, 
ek geçici 3-6 nci, ek geçici 9-10 uncu, ek geçici 
12-18 inci ve ek geçici 21 inci maddeleri, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bendi, ek 48 inci maddesinin (a) bendinin son 
cümlesi ile ek 5, 6, 7, 10, 12, 20, 24, 28 , 35 in
ci, geçici 1,2,3,4,5,6,7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17,18,19,20, 21,22,23, 24, 25,26, 27, 28,29, 
30,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43, 
44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59,63,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90,91, 92, 93,94, 
102, 114, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 
142, 143, 144, 145, 148, 149, 154, 155, 156, 
158, 160, 167, 168, 169, 172, 175, 177, 178, 
179,181, 187,202, 217 nci, ek geçici 3,4, 5,6, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 inci mad
deleri, 

e) 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "Devlet Güvenlik 
ve" ibaresi, 

f) 19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 
(c) bendinde yer alan "bu konuda ilgililere 
taşınmaz mal tahsisine" ibaresi, 

g) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "hiçbir 
ücret ve bedel ödemeksizin" ibaresi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 32.- Cumhurbaşkanı tarafından 

atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müş
terek kararnameyle atanan veya görevlen
dirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 
yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelik
lerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel büt
çeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, 
döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sos
yal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım 
alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamaz
lar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hüküm
leri uygulanmaz. 
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Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylık
ları kcsilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fon
lar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve 
il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iş
letmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden 
yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurul
muş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve 
kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bun
ların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işlet
melerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası 
kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi 
bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz 
ve görev yapamazlar. 

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık ay
lığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları 
ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atan
maya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin 
veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci 
maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış 
Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz. 

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra 
hükümleri; 

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler, 
b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu Üyeliğine 

atananlar, 
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler, 
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna 

göre görev alanlar, 
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da 

hakkı ödenen görevlen yürütenler ile yönetim 
ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında 
görevlendirilenler, 

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi 
verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı 
ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aş
mamış olmaları kaydı aranmaz), 
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g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, 
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaş

lılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya 
görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaş
kanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu 
kararı veya müşterek kararname ile atanan veya 
görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev 
verilenler, 

hakkında uygulanmaz. 
MADDE 33.- Kamu hizmetlerinin etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıy
la, genel bütçeye dahil daireler ile katma büt
çeli idarelerin teşkilât yapıları ve hizmet 
amacına uygun olarak personel dağılımının 
sağlanmasına yönelik önlemler almaya, ihtiyaç 
fazlası olan personelin, ilgili kuruluşların da 
görüşü alınarak, genel bütçeye dahil dairelere, 
katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, 
kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurum
larına, bütçeden yardım alan kuruluşlara nak
ledilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye 
Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 34.- TC. Devlet Demiryolları İş
letmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki işlet
mecilik fazlası taşınmazların satılarak veya 
devredilerek satış veya devir bedellerinin yeni 
demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının 
bakım ve onarımı ile iyileştirilmesinde kul
lanılması kaydıyla, taşınmazların satış veya 
devrine TC. Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir. 

TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, taşınmazların alımı, kamulaştırma, 
parselasyon, tevhid, ifraz, irtifak hakkı tesisi ve 
terkini işlemleri; katma değer vergisi hariç, her 
türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ve hiz
met ücretlerinden muaftır. 

MADDE 35.- Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün 
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GEÇİCİ MADDE 1.- Bakanlar Kurulu 
kararlan ile 1999 ve 2000 yıllarında tarım ürün
lerinin destekleme alımlarının finansmanı 
amacıyla Hazine tarafından yurt dışından sağ
lanarak Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine ikraz edilen 
kredilerin 2005 yılı Nisan ve Haziran aylarında 
Hazineye ödenmesi gereken anapara ve faiz 
borç tutarlarını Hazineden olan görev zararı 
alacaklarına ve/veya ödenmemiş sermayelerine 
mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın 
teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesap
larıyla ilişkilendirmeksizin mahiyetlerine göre 
ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

işletiminde bulunan atıl hava alanlarını, Yap-İş-
let-Devret modeli çerçevesinde yaptırarak iş
letimini özel sektöre verdiği tesislerini, işletme 
dönemleri sonunda ve hizmetin bütünlüğü 
yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini ihale 
yoluyla kiralamak suretiyle üçüncü şahıslar 
eliyle işlettirebilir. 

MADDE 36.- Genel yönetim kapsamın
daki sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet 
bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere 
sosyal güvenlik kuruluşlarına ve diğer kamu 
kurumlarına gönderdikleri faturalar, genel 
sonuçlar verilecek şekilde % 5 ila % 10 oranın
da örnekleme metoduyla incelenir. Sözkonusu 
inceleme ve kontrol, ihtiyaç halinde, 1.6.1989 
tarihli ve 3568 sayılı Kanuna tabi meslek men
supları ile bağımsız denetim kuruluşlarına da 
yaptırılabilir. Bu inceleme sonucunda her bir 
döner sermayeli sağlık kuruluşunun fatura
larında tespit edilen hata oranı, o kuruluşun in
celenen döneme ait bütün faturalarına uygulan
mak suretiyle ödemeler buna göre yapılır. Örnek
leme metoduyla fatura inceleme ve kontrolüne 
ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri 
alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bakanlar Kurulu 
kararlan ile 1999 ve 2000 yıllarında tarım 
ürünlerinin destekleme alımlarının finansmanı 
amacıyla Hazine tarafından yurt dışından sağ
lanarak Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine ikraz 
edilen kredilerin 2005 yılı Nisan ve Haziran ay
larında Hazineye ödenmesi gereken anapara ve 
faiz borç tutarlarını Hazineden olan görev 
zararı alacaklarına ve/veya ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan 
Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve 
gider hesaplanyla ilişkilendirmeksizin mahi
yetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydet
tirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Bu maddeye ilişkin işlemlerde, 8.6.1984 
tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 36 ncı maddesinin (8) numaralı fık
rasında yer alan parantez hükmü uygulanmaz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinin nominal ser
mayeleri bu madde kapsamında mahsuba konu 
olan miktar kadar artırılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- TC. Devlet Demir-
yollan İşletmesi Genel Müdürlüğünün ilgili 
yıllar yatınm programında yer alan ve Hazine 
Müsteşarlığı tarafından dış finansman sağlan
masına izin verilmiş ancak henüz finansman 
temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan 
projeleri ile 2005 yılı Yatırım Programında yer 
alan projelerinin finansmanı amacıyla yurt
dışından sağlanacak krediler hakkında genel ve 
katma bütçeli idarelerin tabi olduğu esaslar uy
gulanır. 

Bu kapsamda sağlanan dış finansmanın 
anılan Genel Müdürlüğe kullandırılmasında 
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun genel ve katma bütçeli idarelerin tabi 
olduğu hükümlerinin uygulanmasına ve bu iş
lemlerle ilgili usul ve esasları belirlemeye 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yet
kilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- T.C. Devlet Demir
yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol 
bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak 
31.12.2004 tarihi itibarıyla Ulaştırma Bakan
lığından olan ve anılan Bakanlıkça tespit edilen 
alacaklarına karşılık, 31.10.2004 tarihi itibarıy
la vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Maliye 
Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve 
tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay borçlan 
ile bu borçlara ilişkin gecikme zammı ve faiz
lerinin, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla iliş-
kilendirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edil
mesine, Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddeye ilişkin işlemlerde, 8.6.1984 
tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 36 ncı maddesinin (8) numaralı fık
rasında yer alan parantez hükmü uygulanmaz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinin nominal ser
mayeleri bu madde kapsamında mahsuba konu 
olan miktar kadar artırılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- T.C. Devlet Demir
yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ilgili 
yıllar yatınm programında yer alan ve Hazine 
Müsteşarlığı tarafından dış finansman sağlan
masına izin verilmiş ancak henüz finansman 
temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan 
projeleri ile 2005 yılı Yatınm Programında yer 
alan projelerinin finansmanı amacıyla yurt
dışından sağlanacak krediler hakkında genel ve 
katma bütçeli idarelerin tabi olduğu esaslar uy
gulanır. 

Bu kapsamda sağlanan dış finansmanın 
anılan Genel Müdürlüğe kullandırılmasında 
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanu
nun genel ve katma bütçeli idarelerin tabi ol
duğu hükümlerinin uygulanmasına ve bu iş
lemlerle ilgili usul ve esasları belirlemeye 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yet
kilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- T.C. Devlet Demir
yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol 
bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak 
31.12.2004 tarihi itibarıyla Ulaştırma Bakan
lığından olan ve anılan Bakanlıkça tespit edilen 
alacaklarına karşılık, anılan Genel Müdürlüğün 
ve bağlı ortaklıklarının 31.12.2004 tarihi 
itibanyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince 
takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay 
borçları, bu borçlara ilişkin gecikme zammı ve 
faizleri ile 4811 sayılı Vergi Banşı Kanununa 
göre taksitlendirilen ve taksit vadeleri 
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Maliye Bakanı yetkilidir. Madde kapsamında 
mahsuba konu olacak borçlara 31.12.2004 
tarihinden sonra gecikme zammı hesaplanmaz. 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne olan kesenek, karşılık, ek kar
şılık, ikramiye, ölüm yardımı, makam taz
minatı karşılığı ve benzeri vadesi geçmiş borç
larının (faiz ve gecikme zammı dahil) 
tamamını, Maliye Bakanlığının 2005 yılı büt
çesinin 12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1 tertibinde 
yer alan ödenekten mahsup etmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde mahsubu yapılan borçlar T.C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından 
terkin edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün Sosyal Sigortalar 
Kurumuna olan prim, işsizlik sigortası, gecik
me zammı, faiz ve benzeri borçlarının 
tamamını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının 2005 yılı bütçesinin 18.67.00.00-
10.9.9.01-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten 
mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde mahsubu yapılan borçlar Sos
yal Sigortalar Kurumu tarafından terkin edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) 
Genel Müdürlüğünün 31.12.2002 tarihi 
itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş, 
Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı ver
gi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

31.12.2004 tarihinden sonra olan borçlarının; 
bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilen-
dirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edil
mesine, Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine 
Maliye Bakanı yetkilidir. Madde kapsamında 
mahsuba konu olacak borçlara 31.12.2004 
tarihinden sonra gecikme zammı ve 4811 sayılı 
Vergi Barışı Kanununa göre geç ödeme zammı 
hesaplanmaz. 

TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarının, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla T.C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne olan 
kesenek, karşılık, ek karşılık, ikramiye, ölüm 
yardımı, makam tazminatı karşılığı ve benzeri 
vadesi geçmiş borçlarının (faiz ve gecikme 
zammı dahil) tamamını, Maliye Bakanlığının 
2005 yılı bütçesinin 12.01.31.00-10.9.9.03-1 -05.1 
tertibinde yer alan ödenekten mahsup etmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde mahsubu yapılan borçlar T.C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından 
terkin edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim, işsizlik 
sigortası, gecikme zammı, faiz ve benzeri borç
larının tamamını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 2005 yılı bütçesinin 18.67.00.00-
10.9.9.01-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten 
mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde mahsubu yapılan borçlar Sos
yal Sigortalar Kurumu tarafından terkin edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) 
Genel Müdürlüğünün 31.12.2002 tarihi 
itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş, 
Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı ver
gi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü 
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vergi, fon ve pay borçları ile bu borçlara ilişkin 
gecikme zammı ve faizlerine karşılık olarak, 
mülkiyeti TEKEL Genel Müdürlüğüne ait ve 
üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 
taşınmazlardan, genel bütçeye dahil daireler ile 
katma bütçeli kuruluşlarca ihtiyaç duyulanlar, 
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre oluşturulacak komisyon 
tarafından takdir edilecek rayiç değeri üzerin
den, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, 
bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilen-
dirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın 
alınabilir. Satın alınan taşınmazların tapu iş
lemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekil
de tespit edilen değeri miktarındaki borçları 
terkin edilir. Bu fıkra uyarınca terkin konusu 
olacak vergi, fon ve paylara ilişkin gecikme 
zammı ve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarıyla 
dondurulur. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarıdaki 
terkin işlemlerinden bakiye borçları ise 
2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı, 3.1.2002 tarihli 
ve 4733 sayılı kanunlara istinaden çıkarılan 
Bakanlar Kurulu kararlan uyarınca 31.12.2004 
tarihi itibarıyla TEKEL Genel Müdürlüğünün 
destekleme işleriyle ilgili olarak doğmuş tüm 
alacaklarına (öncelikle TEKEL Genel Müdür
lüğünün tahmini yıl sonu görev zararı alacak 
miktarı üzerinden avans mahiyetinde tespit 
edilecek miktara) karşılık aynı tutarda olmak 
üzere, mahsup edilmek suretiyle terkin 
edilebilir. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün ikinci fık
rada bahsedilen görev zararının, Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından tespit edilen 
kesin miktarı ile ikinci fıkra uyarınca mahsup 
edilen miktarı arasında doğan farklar ve taşın
mazların devri suretiyle yapılan terkin işlem
lerinden sonra kuruluşun bakiye borcunun kal
ması halinde bu tutar 31.12.2005 tarihine kadar 
terkin edilebilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

vergi, fon ve pay borçları ile bu borçlara ilişkin 
gecikme zammı ve faizlerine karşılık olarak, 
mülkiyeti TEKEL Genel Müdürlüğüne ait ve 
üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 
taşınmazlardan, genel bütçeye dahil daireler ile 
katma bütçeli kuruluşlarca ihtiyaç duyulanlar, 
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre oluşturulacak komisyon 
tarafından takdir edilecek rayiç değeri üzerin
den, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, 
bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilen-
dirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın 
alınabilir. Satın alman taşınmazların tapu iş
lemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekil
de tespit edilen değeri miktarındaki borçları 
terkin edilir. Bu fıkra uyarınca terkin konusu 
olacak vergi, fon ve paylara ilişkin gecikme 
zammı ve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarıyla 
dondurulur. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarıdaki 
terkin işlemlerinden bakiye borçları ile mera 
fonuna olan fon aslı ve 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla hesaplanarak dondurulan fer'i borç
ları, 2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı 3.1.2002 
tarihli ve 4733 sayılı kanunlara istinaden 
çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca 
31.12.2004 tarihi itibarıyla TEKEL Genel 
Müdürlüğünün destekleme işleriyle ilgili 
olarak doğmuş tüm alacaklarına (öncelikle 
TEKEL Genel Müdürlüğünün tahmini yıl sonu 
görev zararı alacak miktarı üzerinden avans 
mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşılık 
aynı tutarda olmak üzere, bütçenin gelir ve 
gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mah
sup edilmek suretiyle terkin edilebilir. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün ikinci fık
rada bahsedilen görev zararının, Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından tespit edilen 
kesin miktarı ile ikinci fıkra uyarınca mahsup 
edilen miktarı arasında doğan farklar ve taşın
mazların devri suretiyle yapılan terkin işlem-
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TEKEL Genel Müdürlüğünün görev 
zararının Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
tespitini müteakiben Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığının teklifi üzerine bu bendin gerektirdiği 
bütün terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 5.- 457 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici 
madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; 
anılan ek geçici maddeler kapsamında belir
tilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, 
uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve 
bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yarar
lanmamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte görevde bulunanlar ile bunlardan 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı 
bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hak
kında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Münhasıran Ilısu ve 
Yusufeli Baraj ve HES projelerinde kullanıl
mak üzere temin edilen proje kredileri ile diğer 
her türlü imkân, avans mahsubunu müteakiben 
bütçeleştirilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lerinden sonra kuruluşun bakiye borcunun kal
ması halinde bu tutar 31.12.2005 tarihine kadar 
terkin edilebilir. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün görev 
zararının Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
tespitini müteakiben Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığının teklifi üzerine bu bendin gerektirdiği 
bütün terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Münhasıran Ilısu ve 
Yusufeli Baraj ve HES projelerinde kullanıl
mak üzere temin edilen proje kredileri ile diğer 
her türlü imkân, avans mahsubunu müteakiben 
bütçeleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığında görev yapmakta iken 
6.1.2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesine göre Sağlık Bakanlığına devredilen 
en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş 
memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun 
görülenlerin kadroları, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisin-
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de Sağlık Bakanlığı kadrolarından tenkis 
edilerek Maliye Bakanlığının kadro cetveline 
ilave edilir. Tenkis edilen kadrolarda istihdam 
edilen personel, başka bir işleme gerek kalmak
sızın Maliye Bakanlığının kadro cetveline ek
lenen bu kadrolara atanmış sayılırlar. 

Bu madde uyarınca Maliye Bakanlığına 
atananların Sağlık Bakanlığına devir tarihin
deki eski kadrolarına bağlı olarak almakta ol
dukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma 
ücreti ile nöbet ücreti hariç) toplam net 
tutarının, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 
her türlü mali hakları (fazla çalışma ücreti 
hariç) toplam net tutarından fazla olması halin
de, aradaki fark tutarı atandıkları kadrolarda 
kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi 
tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 7.- 24.7.2003 tarihli ve 
4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) 
bendi ile aynı Kanunun geçici 3 üncü mad
desinde geçen " 1.1.2005" tarihleri ve 22.1.2004 
tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinde geçen "1.1.2005" tarihi "1.1.2006" şek
linde uygulanır. 

17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna 
tabi sigortalılardan; 2005 yılı içinde aynı 
Kanunun 33 üncü maddesine göre belirlenen 
gelir basamaklarından ilk altı basamakta 
bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, 
yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan 
ise bulundukları basamak gösterge tutarının % 20' si 
oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 8.- 1.3.1960 tarihli ve 
7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi Kanunu, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına ait şirket hisse senetlerinin 
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çer
çevesinde özelleştirilmesinin tamamlandığı 
tarihte yürürlükten kalkar. 
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GEÇİCİ MADDE 9.- Mülga 8.7.1948 
tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç 
Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun ve ilgili 
Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan 
tohumlukların karşılığı olarak kullandırılan an
cak süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine 
alacağına dönüşen (haksız alındığı tespit 
edilenler hariç) ve Maliye Bakanlığına bağlı 
vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere 
bu maddenin yürürlük tarihinden önce intikal 
ettirilmiş bulunan kredi alacaklarından, 
(6.6.2003 tarihli ve 4876 sayılı T.C. Ziraat Ban
kası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorun
lu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına 
girenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden ayın başından itibaren üç ay 
içerisinde başvurulması koşuluyla vadesinde 
ödenmeyen alacak asıllarının, ilk taksit Ekim 
2005 ayında, ikinci taksit Ekim 2006 ayında, 
üçüncü taksit Ekim 2007 ayında olmak üzere 
3 yılda 3 eşit taksitte ödenmesi, dava açıl
maması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şar
tıyla, bu alacaklara uygulanan gecikme zamları 
ile diğer fer'i alacakların tamamının tahsilinden 
vazgeçilir. Madde kapsamına giren alacakların 
maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen 
ödenmiş olması halinde, ödenmeyen kısım için 
bu hükümden yararlanılır ve ödenen kısımlar 
red ve iade edilmez. Madde kapsamına giren 
alacak aslının tamamının bu maddenin yürür
lük tarihinden önce ödenmiş olması halinde 
ödenmemiş gecikme zamlarının tahsilinden 
vazgeçilir. Madde hükmüne göre ödenen 
alacaklara, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra gecikme zammı tatbik edilmez. Ancak 
süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 
tutarlarının son taksit ödeme süresi sonuna 
kadar, ödenmeyen veya eksik ödenen kısmın 
son takside ait olması halinde ise bu tutarın son 
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taksidi izleyen ayın sonuna kadar, ödenmeyen 
kısım ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 in
ci maddesi uyarınca uygulanan tecil faizi 
oranının yansı oranında her ay için ayrı ayrı 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
ödenmesi şartıyla, bu madde hükmünden yarar
lanırlar. Madde kapsamına giren alacakların 
maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen 
ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu 
madde hükmünden yararlanılır. 

Birinci fıkra kapsamında yapılandırmaya 
esas alman borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi sonuna kadar peşin ödenmesi halinde, 
ödenecek borç miktarı üzerinden % 30 oranın
da indirim yapılır. 

Bu madde kapsamında yapılan tahsilattan 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı 
kredilere ilişkin olanlar, T.C. Ziraat Bankası 
aracılığı ile anılan Fonun gider hesabına ak
tarılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin baş
vuru süresini, ilk taksit ödeme süresi sonuna 
kadar, ilk taksit ödeme süresini ise iki aya 
kadar uzatmaya, diğer usul ve esasları belir
lemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 10.- 2.4.2004 tarih ve 
2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararı ile özelleştirme programına alınmış olan 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklar 
ile müesseselerinin 3.12.2004 tarihi itibarıyla 
tahakkuk ettirildiği halde bu Kanunun yayım
landığı tarihe kadar tahsil edilmemiş olan 
tarımsal sulamada ve köy içme sularında kul
lanılan elektrik tüketim bedellerinden doğan 
alacaklarının ve ferilerinin, yargıya intikal edip 
etmediğine ve daha önce herhangi bir şekilde 
ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına bakıl
maksızın, tahakkuk tarihindeki anapara kısım
larını bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar il
gili dönemde T.C. Ziraat Bankasınca tarımsal 
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kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İs
tatistik Enstitüsü (DİE) tarafından tespit edilen 
tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endek
si (tarımsal TEFE) artış oranlarından düşük 
olanı uygulanmak suretiyle hesaplanacak borç 
tutarını, taksitlendirme süresince sözkonusu 
alacağa herhangi bir değer artışı uygulan
madan, eşit taksitler halinde ödemek kaydıyla 
36 aya kadar taksitlendirerek tahsil etmeye 
TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Birinci fıkra hükümlerine göre hesap
lanacak ve taksitlendirmeye esas alınacak borç 
tutarı her halükarda tahakkuk etmiş ve vadesin
de ödenmemiş anapara tutarının altına düşcmez. 

31.12.2004 tarihi itibarıyla tespit edilen 
toplam borç miktarının %10'u, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren doksan gün içinde 
peşin alınır. Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren doksan gün içinde borcun tamamının 
peşin ödenmesi halinde birinci fıkra hükümleri 
çerçevesinde hesaplanan toplam borç miktarı 
üzerinden % 30 oranında indirim uygulanır. 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksit
lerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halin
de, ödenmemiş olan tutarların son taksit ödeme 
süresi sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik 
ödenen kısmın son takside ait olması halinde 
ise bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için 
Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki 
aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ih
raç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ay
lık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek 
suretiyle hesaplanacak oranda gecikme zammı 
ile birlikte ödenmesi halinde bu Kanun hüküm
lerinden yararlanılır. Bu kanun kapsamına giren 
alacakların belirtilen şekilde de tamamen öden
memiş olması halinde borçlular, ödedikleri tutar 
kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamında taksitlendirilen 
alacakların, taksit ödeme sürelerinde öden-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 827) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 31.- Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin (b) bendi 15.1.2005, 

3 üncü maddesi 23.7.2004 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 8 inci maddesi 1.9.2005 tarihinde, 
c) 21 inci maddesi yayımını izleyen ayın 

başında, 
d) 30 uncu maddesinin (b) bendi ile geçici 

5 inci maddesi yayımını izleyen ayın 15'inde, 
e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

memesi halinde, kalan taksit tutarları muaccel 
olur ve takip edilerek tahsil olunur. Ancak, 
borçluların alacağının muaccel olmasına neden 
olan taksit tutarlarını, bu Kanuna göre hesap
lanan gecikme zamlarını ve takip masraflarını 
ödemeleri halinde ödeme tarihinden sonraya 
rastlayan taksitler vadelerinde tahsil edilir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce, 
takibe alınmış ve icra takibi devam etmekte 
olan alacaklar için, borçlunun bu Kanun 
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 
bulunması halinde, asıl borçlular ve kefiller 
hakkında sürdürülen dava, icra ve takip işlem
lerinden vazgeçilir. 

Taksitlendirme uygulamasından yarar-
lanılabilmesi için, vadesi geçmiş köy içme 
suyu ve tarımsal sulama enerji bedelinden bor
cu bulunan aboneler, Bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren doksan gün içinde TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklıkları ve 
müesseselerine dilekçe ile başvuruda bulun
mak zorundadır. Başvuru ve peşinat ödeme 
süresini birer ayı geçmemek üzere toplam dok
san gün uzatmaya TEDAŞ Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 

Elektrik enerjisi dağıtımında görevli şir
ketler, alacaklarını bu Kanunda öngörülen 
şekilde yapılandırabilirler. 

MADDE 37.- Bu Kanunun; 
a) 1- 4 üncü maddesinin (e) bendi 23.7.2004, 
2- 19 uncu maddesi 1.10.2004, 
3- 23 üncü maddesinin (b) bendiyle 4925 

sayılı Kanunun 33 üncü maddesine eklenen 
ikinci fıkranın (1) numaralı bendi 1.1.2003, 

4-30 uncu maddesinin (a) fıkrasının (2) nu
maralı bendi 15.1.2005, 

5- 30 uncu maddesinin (f) fıkrası 1.11.2004, 
6- 30 uncu maddesinin Q) fıkrasının (1) nu

maralı bendi 1.1.2005, 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 827) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 32.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) 6 ncı maddesi 1.1.2006 tarihinde, 
c) 14 ve 24 üncü maddeleri ile 31 inci 

maddesinin (c) bendinin 5277 sayılı Kanunun 
37 nci maddesinin (e) fıkrasına ilişkin hükmü 
yayımını izleyen ayın başında, 

d) 30 uncu maddesinin (b) fıkrası 1.9.2005 
tarihinde, 

e) 31 inci maddesinin (e) bendi yayımını 
izleyen ayın 15 inde, 

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 38.- Bu Kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 827) 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 832) 

23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
MilB Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/980) 

Not: Kanun; Başkanlıkça Anayasa ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 

Sayı: B.01.0.KKB.01-18/A-1-2005-159 02 / 03/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 24.02.2005 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9357/28944 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 23.02.2005 gününde kabul edilen 5306 sayılı 
"Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" incelenmiştir. 

İncelenen Yasa'nın 1. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'na eklenen geçici 50 ve 
geçici 51. maddelerde; yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve diğer sınıflarında ön lisans ve lisans 
düzeyinde öğrenim yapmakta ya da bu kurumlarda lisans üstü öğretim görmekte iken 29.06.2000 
gününden bu Yasa'nın yürürlüğe girdiği güne kadar -kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil- her ne 
nedenle olursa olsun kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere, uygulanan sistem gözetilerek, ek 
devam süresi ve/veya ek sınav hakkı ya da ek tez hazırlama süresi verilmekte ve yükseköğretim 
kurumundan ayrıldıkları aşamadan başlayarak öğretimlerini sürdürmelerine olanak sağlanmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin, diğer 
nedenler yanında disiplin kuralları gereği verilen disiplin cezaları uyarınca da yükseköğretim 
kurumlarıyla ilişiği kesilebilmektedir. 

Nitekim, 13.01.1985 günlü, 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 4. maddesine göre, 
herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans (mastır), doktora, tıpta uz
manlık ya da sanatta yeterlilik öğrenimi gören öğrencileri kapsayan "Yükseköğretim Kurumları Öğ
renci Disiplin Yönetmeliği"nin 10. maddesinde, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını 
gerektiren eylem ve durumlar sayılmaktadır. 

Bu nedenle, incelenen Yasa'nın 1. maddesiyle 2547 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 50 ve geçici 
51. maddelerde yer verilen "her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmiş öğrencilere" ve "her ne 
sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere" ibarelerinin, disiplin cezası gereğince 
yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencileri de kapsadığı açıktır. 
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Bir disiplin cezası nedeniyle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere yeniden öğrenim 
hakkı verilmesi "af niteliğindedir. 

Çünkü, bu düzenlemeyle, disiplin suçu oluşturan bir eylem nedeniyle verilen disiplin 
cezasının, hatta bu cezaya ilişkin karara karşı dava açılmış ve reddedilmiş ise yargı kararının hukuk
sal sonuçları ortadan kaldırılmaktadır. 

Anayasa'nın 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğunun kabulüyle genel ve özel af ilanına karar verebileceği belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel ve özel af yetkisi verilirken 
"hürriyeti bağlayıcı ceza-para cezası" ya da "adli ceza-idari ceza" ayrımı yapılmamıştır. 

İdari cezalar da diğer cezalar gibi kendi alanında kamu düzenini sağlamaya yönelik "cezai" 
yaptırımlardır. Bu nitelikleri nedeniyle idari cezalara ilişkin af kararlarının da, Anayasa'nın 87. 
maddesi kapsamına girdiğinde kuşku bulunmamakta ve maddede belirtilen nitelikli çoğunlukla 
alınması gerekmektedir. 

Bu nedenle, incelenen Yasa'nın 1. maddesiyle 2547 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 50 ve geçici 
51. maddelerin, disiplin cezalarına getirilen af yönünden, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
oyu ile kabul edilmesi anayasal gerekliliktir. 

Belirtilen hukuksal duruma karşın, tutanakların incelenmesinden, 5306 sayılı Yasa'nın anılan 
maddelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, üye tamsayısının beşte üç çoğun
luğunun oyu ile kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 

Çünkü, tutanaklarda, oylama sonucuna ilişkin oy sayılarına yer verilmediği gibi, geçici mad
delerin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun oyu ile kabul edildiğine ilişkin herhangi bir kayıt 
da bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, incelenen Yasa'nın 1. maddesiyle 2547 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 50 ve geçici 
51. maddeleri, Anayasa'nın 87. maddesinde öngörülen karar yetersayısı olmaksızın kabul edildiğin
den, bu maddeye uygun düşmemektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5306 sayılı "Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 832) 
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Esas No.: 1/980 8.3.2005 

Karar No.: 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça 4.3.2005 tarihinde Anayasa Komisyonuna tali komisyon, Komisyonumuza esas 
komisyon olarak havale edilen Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
23.2.2005 tarihli ve 5306 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/980), 8.3.2005 tarihli 
toplantımızda görüşülmüştür. 

Toplantımıza Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve Bakanlığın yetkilileri katılmışlardır. 

Toplantıda öncelikle Komisyon Başkanı tarafından Cumhurbaşkanının geri gönderme gerek
çeleri açıklanmıştır. Buna göre çıkarılan Kanun ile disiplin cezalan nedeniyle yükseköğretim kurum
larından ilişik kesilmesinin de kapsama alındığı disiplin cezası nedeniyle kurumlarıyla ilişiği kesilen
lere yeniden öğrenim hakkının verilmesinin "af niteliğinde olduğu; Anayasanın 87 nci maddesi 
uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ancak üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kabulüy
le genel ve özel af ilanına karar verebileceği ve sonuç olarak 5306 sayılı Kanunun 1 inci maddesiy
le, 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 50 ve 51 inci maddelerde bu nitelikli çoğunluğun aran
madığının tespiti nedeniyle bir kere daha görüşülmek üzere geri gönderildiği ifade edilmektedir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerde, konunun hukuksal ve eğitsel boyutlarının yeterince 
açıklığa kavuşmadığı bu nedenle alt komisyon kurulmak ve konunun taraflarını dinlemek suretiyle 
sorunun çözülebileceği önerilmiştir. Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili af konusunun çözüm yerinin 
üniversiteler olduğu, bu konuda kararın Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakılmaması gerektiği 
ifade edilmiştir. Üniversite özerkliğinin bunu gerektirdiği iddia edilmiştir. 

Bazı üyelerimiz, bu düzenleme ile yargı kararlarının sonucunu etkileyen affın aynı şekilde 
değerlendirilemeyeceğine, burada disiplin kuralları sonucu verilen disiplin cezalarını tüm sonuç
larıyla ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme amaçlanmadığına dikkat çekmişlerdir. 

Bu görüşmelerden sonra Kanunun bir alt komisyonda değerlendirilmesi amacıyla verilen öner
ge, oya sunulmuş ve Komisyonumuzca kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerden sonra çerçeve 1 inci maddesiyle 2547 Sayılı Kanuna 
eklenen geçici 50 ve 51 inci maddeleri, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri 
ayrı ayrı ve tümü ayrıca oya sunulmuş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 832) 
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Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Tayyar A Itıkulaç 

İstanbul 
Kâtip 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 

Üye 

Mustafa Ozyurt 
Bursa 

Üye 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 

Üye 

Berhan Şimşek 
İstanbul 

Üye 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Başkanvekili 
Hikmet Özdemir 

Çankırı 

Üye 
Hüseyin Ekmekçioğlu 

Antalya 

Üye 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Üye 
Hasan Aydın 

Giresun 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 

Üye 
Faruk Anbarcıoğlu 

Bursa 
Üye 

Mehmet Yüksektepe 
Denizli 

Üye 
Temel Yılmaz 

Gümüşhane 

Üye 
Remzi Çetin 

Konya 
Üye 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

Üye Üye 
Osman Kılıç Mehmet Faruk Bayrak 

Sivas Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 832) 



ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ 
MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞ
KANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK 
ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ 
MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN 

Kanun No. 5306 Kabul Tarihi: 23.2.2005 

MADDE 1.- 4.11.1981 tarihli ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 50.- Yükseköğretim 
kurumlarının hazırlık ve diğer bütün sınıflarında 
ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğ
rencilerden, 29.6.2000 tarihinden bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar -kendi isteği ile 
ilişiği kesilenler dahil- her ne sebeple olursa ol
sun ilişikleri kesilmiş öğrencilere ilişiklerinin 
kesilmesine neden olan bütün dersler için bir öğ
retim yılı devam ve üç sınav hakkı verilir. Öğ
renciler, daha önce başansız olduklan dersler 
programdan çıkanlmış ise bu derslerin yerine 
kurumlarınca belirlenecek başka derslerden 
sınava girerler ve bu sınavlarda başanlı olmaları 
halinde öğrenciliğe intibaklan yapılır. 

Birinci fıkradaki haklar saklı kalmak kay
dıyla, uygulamalı eğitim-öğretim yapan okul
lardan ayrılan öğrencilere, devam edemedikleri 
dersler ve uygulamalar için ilgili yükseköğ
retim kurumunca devam imkânı sağlanır. Bu 
öğrenciler için Kanunun öngördüğü sınav 
süreci ilgili yönetmeliklerdeki devam şartını 
tamamladıktan sonra başlar. 

Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğ
retim kurumlannda en çok üç dersten başansız 
olup bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere; üst 
sınıfa devam etme ve alt sınıfta başansız olduklan 
dersler için üç sınav hakkı verilir. Not ortalaması 
sebebiyle sınıf geçemeyen öğrencilere de bir üst 
sınıfa devam etme ve istedikleri üç dersten not 
yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır; mezun 
olamayan öğrencilere ise istedikleri üç dersten not 
yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır. 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ 
MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN 

MADDE 1.- Kanunun 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 50.- Kanunun Geçici 
50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 832) 



(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

2547 sayılı Kanunda öngörülen azamî öğ
renim sürelerini doldurdukları için, kurumları 
ile ilişikleri kesilen öğrencilere; alamadıkları 
dersler için, bir defaya mahsus olmak üzere bir 
yıl devam etme ve sınav hakkı tanınır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen 
denklik işlemlerine esas olmak üzere yapılan 
seviye tespit sınavlarında başarısız olan öğren
cilere ek bir sınav hakkı verilir. 

Müracaat süreleri içerisinde askerlik 
zamanı gelmiş olanlar, bu Kanun hükümlerine 
göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde 
tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yap
makta olanların terhislerinden sonraki iki ay 
içinde müracaat haklan saklıdır. Gözlem altın
da veya tutuklu bulunanlar, bu hallerinin sona 
ermesini takip eden iki ay içinde müracaat et
tikleri takdirde, bu Kanun hükümleri çer
çevesinde haklarını kullanabilirler. 

Yukarıdaki haklardan yararlanmak is
teyenlerin bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim 
kurumuna başvurmaları şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 51.- 29.6.2000 tarihin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple 
olursa olsun kurumlan ile ilişiği kesilen öğren
cilere başarısız oldukları dersler ve yeterlilik 
için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri 
için bir yıl, doktora öğrencileri için iki yıl tez 
hazırlama süresi verilir. Doktora yeterlik 
sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında 
başarısız olanlara iki sınav hakkı tanınır. 

29.6.2000 tarihinden bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar; sanatta yeterlilik veya 
tıpta uzmanlık alanlarında başansız olanlara, 
başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uy
gulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlannı 
tamamlamaları şartı ile iki sınav hakkı tanınır. 

GEÇİCİ MADDE 51.- Kanunun Geçici 
51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 832) 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıdaki haklardan yararlanmak is
teyenlerin bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren iki ay içinde kurumlarına müracaatları 
şarttır. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2.- Kanunun 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Kanunun 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 832) 




