
DÖNEM : 22 CİLT : 90 YASAMA YILI: 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

123 üncü Birleşim 
1 Temmuz 2005 Cuma 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 364 
II. - GELEN KÂĞITLAR 366 
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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 367:378 
1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülkemizde artan 

asayiş sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuş
ması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 367:372 

2.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, boşanmanın yarattığı aile 
sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 372:375 

3.-Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın, Türkiye-Avrupa Birliği Kar
ma Parlamento Komisyonu üyeleriyle birlikte Batı Trakya ziyaretindeki 
tespitleri ile Müslüman Türk azınlığın sorunlarına ve alınması gereken ted
birlere ilişkin gündemdışı konuşması 375:378 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 378,382:384 
1.- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine İstanbul Mil

letvekili Algan Hacaloğlu'nun grubunca aday gösterildiğine ilişkin TBMM 
Başkanlığı tezkeresi (3/867) 378 
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2.- Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayıl
malarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/868) 382:384 

3.- Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar'a ödenek ve yolluğunun veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/869) 384 

4.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'a ödenek ve yolluğunun 
verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/870) 384 

5.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'a ödenek ve yolluğunun veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/871) 3 84 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 3 78:382 

1.- Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 milletvekilinin, buğday ve 
şeker satışlarından doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/303) 378:380 

2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 millet
vekilinin, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satış
larıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 380:382 

IV.- ÖNERİLER 384 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 384:399 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP 

Grubu önerisi 384:392 
2.- 944 sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

temel kanun olarak görüşülmesi ile gündemdeki sıralamanın yeniden 
düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 392:399 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 400 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Dartiş ve ibrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 400 

2.-Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Millet
vekili Mehmet Nuri Saygun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özür
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol, 
Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporlan (1/1029,2/215,2/424,2/437) (S. Sayısı: 969) 400:418, 589:598 
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3.- Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Ankan, Cevdet Selvi ile Meh
met Yücesan ve Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin'in; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/543, 2/562) (S. Sayısı: 971) 418:419 

4.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; 
Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 
2/482) (S. Sayısı: 944) 419:490 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 491 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 491:588 
1.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kastamonu-Araç 

İlçesi Şehit Ünal Aksoy Yatılı Bölge Okulunda yemekten zehirlenen öğren
cilere ve okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6237) 491:492 

2.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'm, Ankara'da bir özel 
okulun düzenlediği törene ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6242) 493:494 

3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, kızamık aşısında 
"tek doz aşı" kampanyasıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6246) 495:497 

4.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, doktora için 
geçici olarak başka üniversitelere giden araştırma görevlileriyle ilgili 
düzenlemeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/6388) 498:499 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatmmlara ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6415) 500:501 

6.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Çorlu SSK Hastanesi 
inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6423) 502:503 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatmmlara ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6431) 504:511 

8.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER'in cevabı (7/6454) 512:513 

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
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Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek 
miktanna, 

Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek 
miktanna, 

Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek mik
tanna, 

İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/6471, 6472, 6473, 6474) 514:520 

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatınmlara aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6494) 521:527 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 
yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6496) 528:534 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6497) 535:541 

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6498) 542:549 

14.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kadınlara yönelik şiddet 
olaylanna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUK-
ÇU'nun cevabı (7/6522) 550:569 

15.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Kilis'te bir şahsın ölümüyle 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/6523) 570 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Nevşehir İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara aynlan ödenek miktanna, 

Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek 
miktanna, 

Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek 
miktanna, 

Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara aynlan ödenek mik
tanna, 

İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/6530,6531,6532,6533) 571:577 

17.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, Milas Anadolu Lisesinde bir öğ
rencinin okuduğu şiirden dolayı göz altına alınmasına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6595) 578:579 

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener Rum Patrikhanesinin 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/6628) 580 
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19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, diyabet has
talarının bölgesel dağılımına ve bu hastalıkla mücadele çalışmalanna iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6635) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluş
lardaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın 
cevabı (7/6771) 

21.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamuda çalışan per
sonelin dağılımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/6823) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak altı oturum yaptı. 
Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar 
Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşların çifte vatandaşlık 

sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına İçişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu, cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekilli İbrahim Köşdere, Bulgaristan'da yapılan seçim ile seçim sonuçlarına 
ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin başarısında Türklerin etkilerine ve beklentilerine, 

Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar, Anadolu'nun turizm potansiyeli ile Aksaray'ın turizm 
değerlerine, turizmde tanıtımın önemine ve bu konularda yapılması gerekenlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in (6/1216) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 37 milletvekilinin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 

hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının (10/301), 
Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 36 milletvekilinin, Antalya-Kaleiçi'nin korun

masına yönelik sorunların (10/302), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı, 

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonca, Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sefer Üstün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki (3/733) esas numaralı 
dosyasının daha önce karara bağlanan (3/626) esas numaralı dosyayla aynı olduğu tespit edildiğin
den, Başbakanlığa iade edilmek üzere Başkanlığa iadesine karar verildiği, Başkanlıkça gereğinin 
yerine getirileceği, 

Açıklandı. 
Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, dilekçe sahiplerine süresi içerisinde cevap vermek amacıy

la, TBMM'nin tatilde bulunduğu süre içerisinde de çalışmalarına devam etmesine ilişkin tezkeresi, 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 51 in

ci sırasında yer alan 161 sıra sayılı İçtüzük Değişikliği Teklifinin bu kısmın 2 nci sırasına, 14 üncü 
sırasında yer alan 969 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 292 nci sırasında yer alan 943 
sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu sırasına alınmasına, Genel Kurulun, 1.7.2005 Cuma, 2.7.2005 
Cumartesi ve 3.7.2005 Pazar günkü birleşimlerinde de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine 
ilişkin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, ertelendi. 

2 nci sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri 
Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması 
Hakkında İçtüzük Teklifi (2/140) (S.Sayısı: 161), görüşmelerini müteakiben, 
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3 üncü sırasına alınan, Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Say-
gun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özür
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 milletvekilinin Özürlüler 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin (1/1029, 2/215, 2/424, 2/437) (S. Sayısı: 969), tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak maddelerine geçilmesi, 

Kabul edildi. 
Saat 20.30'da toplanmak üzere, Beşinci Oturuma 19.23'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 

Başkanvekili 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Altıncı Oturum 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
3 üncü sırasına alman, Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Say-
gun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özür
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 milletvekilinin Özürlüler 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin (1/1029, 2/215, 2/424, 2/437) (S. Sayısı: 969) görüşmelerine devam edilerek 
26 ncı maddesine kadar kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 1 Temmuz 2005 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
23.07'de son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
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No.: 169 

II.- GELEN KÂĞITLAR 
1 Temmuz 2005 Cuma 

Rapor 
1.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/560) (S. Sayısı: 973) (Dağıtma tarihi: 1.7.2005) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından 

doğacak görev zararlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR ve 27 Milletvekilinin, dahilde işleme 
rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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BÎRİNCt OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

1 Temmuz 2005 Cuma 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TUZUN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Başkan, hani toplantı yetersayısı?! 
BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yoklama yapmanız gerekir. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Kaç kişi var Başkan, çoğunluk var mı?! 
BAŞKAN - Gündemdışı ilk söz, ülkemizde artan asayiş sorunları hakkında söz isteyen... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yoklama yapmanız gerekir. 
BAŞKAN - ...Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Ekmekcioğlu. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Çoğunluk yok Sayın Başkan. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yoklama yapmanız gerekir. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Koç... 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Kaç kişi var Başkan, çoğunluk var mı?! 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sizin takdirinize bağlı, ama, burada yeterli sayı yok. 
BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, buyurun. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Olur mu böyle şey; siz de mi... 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Buyurun Saym Ekmekcioğlu. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
L- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu 'nun, ülkemizde artan asayiş sorununa ve alınması 

gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde ar

tan asayiş sorunları hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Ülkemiz, derin ve toplumsal etkileri giderek yoğunlaşan bir kriz sürecinden geçmiştir. Ulus
lararası Para Fonu ve Dünya Bankası eşliğinde şekillenen iktisat politikaları, toplumsal yapının 
bütününde dönüştürücü etkiler yaratmaktadır. Özelleştirmeler ve kamusal denetimin daraltılması 
politikalanyla sürdürülen bu dönüşümlerin toplumsal maliyetleri, artan işsizlik ve yoksulluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

AKP, seçim propagandası boyunca halkımıza vaat ettiği politikaları icraatının ilk günlerinden 
itibaren terk etmiş ve ülkenin kaynaklarını ve iktisadî geleceğini doğrudan doğruya yabancı ser
mayeye terk etmeyi amaçlayan politikaları kabul etmekten çekinmemiştir. 

- 3 6 7 -



T.B.M.M. B : 123 1 .7 .2005 0 : 1 

İşsizlik ülkemizde giderek artmaktadır. 2004 yılı katılım öncesi ekonomik programa göre, ik
tidar, 2005-2007 yıllarında işsizlik oranının yüzde 10 civannda kalmasını öngörmektedir. Yüksek 
işsizlik oranı, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma şartlarını esnekleştirmekte, ücretleri bas
tırmakta ve işçileri kayıt dışında çalışmaya zorlamaktadır. İşsizlerin kişisel ve ailevî mağduriyetleri 
bir yana, onbinlerce vasıflı insanın işsiz kalması veya vasfına uymayan işlerde çalışması, yitirilen 
üretim olanakları bakımından toplum için büyük bir kayıptır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda, ülkemizde, kapkaç, hırsızlık, gasp gibi 
olaylarda artış gözlenmektedir. Bunların bir kısmında ölümlü sonuçlar meydana gelmektedir. Sadece 
polisiye tedbirle bir sonuca varılması olanaksızdır. Ülkemizde ileri boyutlara varan işsizlik, tanmda 
istihdamın giderek azalması ve bunun sonucunda kırsaldan kentlere aşın ve dengesiz bir şekilde 
oluşan göç olaylan sonucunda çaresiz bir şekilde büyüyen şehirlerin varoşlanna gelen vatandaş-
lanmız, organize suç şebekelerinin tuzağına düşmektedirler. Bu gençlerimiz, iş bulmak umuduyla 
geldiği, taşı toprağı altın olarak bildiği kentlerde bir süre sonra hayal kırıklığına uğramakta ve 
psikolojik çöküntü içine girmektedirler. Yukanda bahsettiğimiz sorunlar acilen çözülmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, kırsalda 7'den 70'e her yaş grubundaki insanımızı istihdam etme özel
liği olan tanm sektörünün küçülmesiyle birlikte, binlerce insanımız işsiz duruma düşmüştür. Tanm 
sektörünün küçülmesi ile kapkaç olayları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kapkaççılann geldiği 
yerler araştırıldığında, karşımıza ilginç sonuçlar çıkmaktadır. Aynca, güvenlik gerekçeleriyle köy
lerinden göç etmek zorunda kalan insanlanmız da, varoşlarda çok sıkıntılı yaşamlar sürdürmek
tedirler. Bunlar da, aynı şekilde suç şebekeleri için bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye 
genelinde, 2003 yılında 321 800 olay meydana gelmiştir. Asayiş olaylan, 2004 yılında yüzde 10'luk 
bir artışla 353 700'e ulaştı. Bu kapsamdaki suçlarda en büyük artış yüzde 31 'le yankesicilik ve kap-
kaçta oldu. Yankesicilik ve kapkaç olaylan, 2003 yılında 12 800 iken, 2004 yılında 16 790'a yük
seldi. Evden hırsızlık olaylannda 2003, 2004 yıllannda yüzde 15'lik artış meydana gelirken, işyer
lerindeki hırsızlıklarda yüzde 6 oranında artış kaydedildi. Şahıslara yönelik gasp olaylannda ise, 
yüzde 35'lik bir artış meydana geldi. 2003 yılında 3 150 kişi gasp yoluyla soyulurken, bu rakam, 
2004 yılında 4 260'a ulaştı. 

Bu rakamlar da gösteriyor ki, insanlarımız, sokakta rahatça gezemez, evlerinde huzurlu bir 
yaşam süremez hale gelmiştir. 

Tüm ülkemiz olduğu gibi Antalya da bu olaylardan nasibini almıştır. İlimizdeki asayiş sorun-
lan, son yıllarda çok artış göstermiştir; artık, bunun.önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, Antalya, Türkiye'nin en çok göç alan ilidir. 2000 yılında nüfusu 1 720 000 olan 
ilimizin 2004 yılı nüfusu, yaklaşık 2 000 000 olarak belirlenmiştir. Yılda, ortalama, 6 500 000 
yabancı ve 2 500 000 yerli turistin de ilimize geldiği gözönüne alınırsa, bu rakam daha da faz-
lalaşacaktır. Bu turistler, ülkemize, yaklaşık 6 milyar dolar bırakmaktadırlar. Asayiş sıkıntılan 
nedeniyle bu turistler ülkemizden soğutuhırsa, ekonomimize ciddî katkılar yapan bu sektör çok 
büyük yaralar alabilir. Bu da ülkemizin bütün kesimlerini, ciddî anlamda, olumsuz yönde etkiler. 

2 000 000 nüfuslu Antalya ve ilçelerinde çalışan polis sayısı kesinlikle yeterli değildir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, buyurun. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Devamla) - Antalya ve ilçelerinin eksik olan polis kadrosunun 

acilen tamamlanması gereklidir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, son yıllarda suç patlaması yaşanmaktadır. 

Bunun altında ne yatıyor diye bakılırsa, Türkiye'de izlenen ekonomik ve sosyal politikalar ortaya 
çıkacaktır. Ülkemizde, yıllardır atılan adımlar, alınan kararlar, Türkiye'yi suç üreten bir toplumsal 
yapıya dönüştürmüştür. 
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Bu olayı, sadece polisiye ve hukukî tedbirlerle ortadan kaldırmak giderek güçleşmeye başlamış
tır. Olay, artık, çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde, son zamanlarda, bölücü, yıkıcı, irticaî 
terör olaylarında artış gözlenmektedir. Yüce Türk Milleti de, bu bölücülere desteğin hangi iç ve dış 
çevrelerden geldiğini çok iyi bilmektedir. Teröre, bu ulus, 30 000 can verdi. Yeter artık, analarımızı 
ağlatmayalım, yıllardır acı çekmiş bu ulusun sabrını taşırmayalım, bu işin kökünü kurutalım artık. 

Bugün, Adalet Bakanlığında yaşanan olay da, gündeme taşıdığımız konunun açık bir örneğidir. 
Ülkemizin bu yapıdan kurtulabilmesi için, istihdamın artırılması, insanlarımız arasındaki gelir 

dağılımının daha adaletli bir şekle getirilmesi mutlaka gereklidir. Bunun için de, biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, ülkemizin sorunlarını Yüce Meclise taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz, 

Bu sıkıntıların en kısa sürede çözülmesini diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ekmekcioğlu. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülkemizde artan asayiş sorunları konulu 
gündemdışı konuşması üzerine söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Öncelikle, Sayın Ekmekcioğlu'na, asayiş konuları üzerinde tutumumuzu açıklamaya fırsat 
veren konuşmaları için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığımız, yurdun içgüvenliğinin, asayişinin 
sağlanması, kamu düzeninin ve Anayasada yazılı hak ve hürriyetlerin korunması gibi, devlet ve top
lum hayatımız bakımından, hayatî önemi haiz görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kamu 
düzeni ve huzurunun sağlanmasında, güvenlik güçlerimiz canla başla çalışmaktadırlar; ancak, biz, 
asayişin sağlanmasında en önemli kamusal dinamiklerden birinin de, güvenlik tedbirlerinin sos
yoekonomik politikalarla desteklenmesi olduğuna inanıyoruz. İşte bu nedenle, güvenlik 
politikalarını sosyal politikalarla dengeli bir şekilde yürütme gayreti içinde olduğumuzu müteaddit 
defalar da bildirdik. 

Huzur ve asayişin temini, yalnızca -biraz önce değerli arkadaşımın da belirttiği gibi- bir 
polisiye sorun değildir. Elbette, öncelikli olarak asayişin korunması ve huzurun temin edilmesi 
güvenlik kuvvetlerinin işidir; ama, suç ve suçluluk birer sosyal hadisedir. Suç işlenmesinin arkasın
daki sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik sebeplerin bir arada düşünülüp değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Nitekim, biz, Hükümet olarak, meseleye böyle yaklaşıyoruz ve bunun için de bil
hassa şehirlerimizde mala karşı işlenen suçlar; tinerci, madde bağımlısı gençler, sokakta yaşayan 
çocuklarla ilgili olarak bu saydığım bütün nedenlerin tamamını kuşatacak, kısaca, orta ve uzun 
vadeli çözüm önerilerini içeren birkaç bakanlığı kapsayan çalışmaları da yürütmeye başlattık. Bil
diğiniz gibi, beş bakan arkadaşımızın katılımıyla bir komisyon kurduk ve bu komisyon, eldeki 
bütün verilerden istifade etmek suretiyle, bütün bakanlıkların, bu konuyla ilgili bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarının imkânlarını harekete geçirdiler. 

Bu toplantılar sonucunda, kısa vadede, sorunların polisiye boyutları öncelikle ele alınmış, baş
ta İstanbul olmak üzere, büyük illerimizde ve ülkenin genelinde suç tiplerine göre suçlu profilleri 
çıkarılmıştır. Hangi suçları kimler, kaç yaş grubundakiler, hangi ekonomik veya sosyal katmandan 
gelenler işlemektedir; bunun tespiti yapılmıştır. Eldeki veriler, özellikle hırsızlık, kapkaç, yaralama, 
dolandırıcılık gibi suçların genellikle 18 yaşından küçük çocuklar kullanılmak suretiyle yapıldığını 
da ortaya koymaktadır. İçgöç, ekonomik nedenler, parçalanmış aile, eğitim yetersizliği, rehabilitas
yona yönelik kurumsal yapı eksikliği, sivil toplumun güvenlik hizmetine yeterince istekli olmaması 
gibi, yılların birikimleri, sebepleri bu anlamda öne çıkmaktadır. İfade ettiğim bu tespitler ışığında, 
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kısa vadede, soruna, öncelikle polisiye anlamda müdahale edebilmek için İçişleri Bakanlığı olarak 
yayımladığımız bir genelgeyle suça hassas bölgelerin tespit edilerek buralar için özel tedbirler alın
masını istedik; öncelikle, buralarda alan hâkimiyetinin tesis edilmesini istedik. Bunun için de, önce 
81 il valimizi Ankara'da topladık. Bu konu birlikte görüşüldü, alınması gereken önlemler konusun
da fikir birliği ve birtakım prensipler tespit edildi. Ayrıca, bundan hemen sonra da, yine 81 ilimizin 
emniyet müdürleri de ocak sonu ve şubat başında iki grup halinde yine Ankara'da toplandı; bir 
durum değerlendirmesi yaptık ve bu değerlendirmeler sonunda polisiye tedbirler olarak şu tedbir
lerin acilen alınmasına karar verdik: Birincisi, toplumsal olaylarda kullanılan çevik kuvvet birim
lerinin asayiş hizmetlerinde de kullanılması. 

İkincisi; Emniyet Teşkilatının büro hizmetlerinde kullandığı eleman sayısının azaltılarak sokak 
hâkimiyetine dönük kadro tasarrufu sağlanması; yani, il emniyet müdürlükleri, ilçe emniyet müdür
lükleri, polis merkezleri, idarî bürolarda, kademelerde çalışanların da sokağa çıkmalarını temin et
tik. Suçtan endişe duyan her birimin, her bir kurumun sivil toplum kuruluşunun ve vatandaşın suç
la mücadeleye aktif katılımının sağlanması gibi acil önlemler alınması kararlaştırıldı ve uygulamaya 
konuldu ve bu tespitler ışığında, hemen, örneğin, İstanbul İlinde çevik kuvvetin önemli bir bölümü 
asayiş hizmetlerinde görevlendirilmiş oldu. Yine, emniyet müdürlükleri bünyesindeki birimlerde 
suça hassas olan, en çok suç işlenen ve en yoğun olan saatlerde İstanbul'un bu semtlerinde görev 
almaya başladılar. Bunun yanında, orta vadede de alınan bir önemli önlem, İstanbul İlimiz pilot il 
seçildi ve bu ilde ilk uygulama olarak 9 mobil ekip kurulmuş oldu ve bu ayın sonuna kadar da bunun 
sayısı 17'ye çıkarılacak. Bu ekipler 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Bu mobil ekiplerin içerisin
de psikiyatrist, doktor, psikolog ve bir de polis bulunmaktadır. Bunlar, 24 saat, sokakta yaşayan 
çocuklar, madde bağımlısı çocuklar, tinercilerle ilgili olarak görev yapmakta, bunlar toplanıp, yine, 
kurulmuş olan istasyonlara, merkezlere getirilmekte, oradan da rehabilitasyon için sağlık birim
lerimize gönderilmektedir. Tabiî, bunun yanında da bir önemli tedbir de bu kentlerimizde -ki İstan
bul, Ankara, Antalya gibi önemli kentlerimizde- yeterli sayıda polis istihdamı için, eksik olan polis 
açığının giderilmesi için de çalışmalar yapılmıştı. Biraz sonra onunla da ilgili sayılan vereceğim. 

Tabiî, bu polis açığının kapatılması için, Avrupa Birliği standartlanna, dünya standartlanna 
ulaşabilmemiz için, geçtiğimiz günlerde, sizin de himmetinizle, bu Parlamentodan bir yasa çıkar
dık. Dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarını, en az altı aylık bir yoğun eğitimden sonra polis 
memuru olarak kadrolara tayin edeceğiz. Bu yıl planlanan 2 000 polis adayı, polis öğrencisi okul
lara alındı, başlandı, işte, beşbuçuk ay sonra bunlar kadrolara dağıtılacaktır. Yine, tabiî, geriye kalan 
8 000 kişiyi de çok kısa sürede eğitimlerini tamamlayıp kadroya katmayı düşünüyoruz. 

Aynca, yine, bu dönemde, suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin artınlması amacıyla, polis 
meslek yüksekokullanmız bugün itibariyle mezunlannı verdiler -ki, 6 000 küsur öğrenci bu sene 
mezun oluyor- bunun 3 964'ünü İstanbul'a vermiş olduk. Aynı şekilde, diğer metropol iller, büyük il
ler başta olmak üzere diğer illerimize de, ihtiyaca göre, bu polis meslek yüksekokulunu yeni bitiren 
polislerimiz, buralara da dağıtılmış oldu. Bu okullanmızdan mezun olan, polis meslek yüksekokulun
dan mezun olan öğrenci sayımız, biraz evvel de bildirdiğim gibi 6 213'tür. Bununla beraber, sayının 
yanında, polisimizin teknolojiden azamî istifadesi, yeterli modern araç ve gereçle donatılması için de, 
bütçe imkânlan zorlanmak suretiyle, bu ihtiyaçlann da giderilmesine çalışılmaktadır. 

Tabiî, suçla mücadelede, bilimsel ve teknik yöntemleri de önplanda tutmaktayız. Bu amaçla da, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Suç Analiz Merkezini oluşturduk. 

Yine, gerçekten, hem İstanbul hem Türkiyemiz için çok önemli bir projeyi de geçtiğimiz gün
ler işletmeye açtık. Kısaca, MOBESE İstanbul Projesi dediğimiz, yazılımı tamamıyla Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve 7 Mayıs 2003 tarihinde de İnterpro Bilişim Ödülleri birin
cisi seçilen, teknoloji olarak en yeni, en gelişmiş ve en kapsamlı, dünyada benzeri olmayan bir 
projedir bu MOBESE Projesi. Bu proje, bildiğiniz gibi, 17 Haziran 2005 tarihinde Sayın Baş
bakanımızın katıldığı bir törenle hizmete girmiştir. 
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Bu proje, arşivlerdeki bilgilerin aktif olarak kullanılabildiği bir bilişim projesidir. Bir anlamda, 
elektronik polis uygulamasıdır. Aynı zamanda, önleyici kolluk hizmetleri açısından da polisimize 
destek sağlayacak önemli bir projedir. Bu projeyle, İstanbul, Avrupa standartlarında insan hak ve öz
gürlüklerini gözeten bir güvenlik hizmetine kavuşacak ve polisimiz daha etkin bir görev yapacaktır. 

Bu proje, ilk olarak -2001 yılında başladı- 2002 yılında Diyarbakır'da ve daha sonra İstanbul 
İlinde NATO Zirvesi sırasında kısmen uygulanmıştır. Bu projeyle, polis araçlarının hareketleri 
dijital harita üzerinden izlenebilmektedir. Görevli personelin, merkezle ve amirleriyle her türlü 
iletişimi kolay ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Bu projeyi büyük illerimizden başlamak üzere 
tüm illerimize bir plan dahilinde yapmayı da planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde, inşallah, Ankara 
İlimizde de bu proje tamamlanıp, Ankaralıların hizmetine sunmuş olacağız. Tabiî, bu sistemlerle 
suçun delillendirilmesi ve suçluların daha kolay yakalanması da sağlanmaya başlanacaktır. 

Yine, delilden suçluya ulaşma mantığıyla hareket etmekte olan Emniyet Teşkilatımızda bu 
alanda çalışma, olay yeri inceleme ekiplerini güçlendirmek için de Türk Polis Teşkilatını Güçlen
dirme Vakfı katkılarıyla 100 tane, yeni, tam donanımlı olay yeri inceleme aracı alınmıştır; bu da, ih
tiyacı olan illerimize tevzi edilecektir. 

Yine, doğrudan suça müdahalede yeni teknolojilerin kullanılması için yapılan çalışmalarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konuşmamın başında belirttiğim gibi, biz 
olaya sadece bir polisiye sorun olarak bakmıyoruz; esas itibariyle ceza adaletinin sağlanması bağ
lamında yapılan çalışmalarla da güvenlik birimlerimizin moral değerlerini de korumak durumun
dayız. Ayrıca, yeni Türk Ceza Kanununda suç ve suçlulukla ilgili önleyici hükümler de getirilmiş
tir. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların net sonuçlarını birlikte göreceğimizi de düşünüyorum. 

Asayişle ilgili sorunların tamamen bertaraf edilmesi tabiî ki mümkün olmayabilir; ancak, top
lumsal rahatsızlığa neden olmayacak ölçüye indirgenmesi konusundaki gayretlerimize de aralıksız 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün gücümüzle suç ve suçlulukla mücadeleye devam ediyoruz. Son 
dönemlerde kamuoyunda gündeme gelen şahsa karşı işlenen suçlar ile hırsızlık ve kapkaç gibi özel
likle mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla, güvenlik kuruluşlarımızda -polisimiz, jandar
mamız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız- bilimsel ve teknik çalışmalara hız verilmiş, başta İstan
bul olmak üzere büyük illerde yeni tedbirler geliştirilmiştir. 

Ülkemizin genel asayişinde bir bozulma ve gerileme söz konusu olmayıp, terör, malî suçlar, or
ganize suç örgütleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında üstün bir basan, hırsızlık ve kapkaç 
gibi adi olayların önlenmesinde devreye sokulan tedbirlerle iyileşmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Polisimiz ve jandarmamız, mevcut şartlarda kendisine tevdi edilen görevi özveriyle sürdürmek
tedir. Bu konuda bizlere de, güvenlik birimlerimizin fedakâr çalışmalarına yardımcı olmak düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Değerli Milletvekili Arkadaşımızın konuş
masında bahsettiği Antalya İlimizde de emniyet ve asayiş hizmetlerini büyük bir dikkat içerisinde 
yürütüyoruz. Antalya İlimizin, turizm merkezi olmasını ve 5 000 000'un üzerinde yabancı turist 
ağırladığını da hesaba katarak, personel takviyesini de en üst düzeye çıkardık. Yeni atama dönemin
de, polis meslek yüksekokullarından yeni mezun olan 150 kişi olmak üzere, toplam 352 polis 
memuru ve 75 rütbeli personel takviyesi yapılmıştır bu yıl Antalya İlimize. 

Turistik ve metropol özelliğini dikkate alarak, Antalya İlinde 6 adet olay yeri inceleme araç 
sayısını, bu amaçla 10'a çıkardık. Sonuç olarak, Antalya İlimizin asayiş durumunun da en güzel bir 
seviyede olması için büyük bir çaba göstermekteyiz. 

Daha huzurlu bir Türkiye ve mutlu bir toplum için her türlü tedbiri aldığımızı ifade ediyor, bu 
vesileyle, Yüce Heyeti, yeniden, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, aile sorunları ve çözüm önerileri hakkında söz isteyen Burdur Millet

vekili Bayram Özçelik'e aittir. 
Buyurun Sayın Özçelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, boşanmanın yarattığı aile sorunlarına ve çözüm 

önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; aile sorunları ve 

çözüm önerileri hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi en içten sev
gi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Ekonomik değerler, sosyal dengeler, ruhsal ihtiyaçlar ve daha sayamayacağımız birçok temel 
dinamik esaslar hep aileden alır gücünü. Bu noktadan hareketle denilebilir ki, ülkenin geleceğini 
belirleyen ve ülkenin olmazsa olmazı ailedir. Aile, sağlamlık derecesiyle milletlerin geleceğini 
şekillendirmek gibi zor bir görevi de üstlenmiştir. Aileyi oluşturan bireyler mikro seviyede 4-5 
kişiyi geçmiyor gibi görünse de, aslında, bir ülke gibidir. Aile denilen bu ülkedeki huzur, istikrar, 
karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, fikir özgürlüğü, bireysel ve toplumsal haklara riayet derecesine göre 
gelişebilir ya da aksi durumda, aile denilen ülkenin ekonomisi ve sosyal dengeleri altüst olur ve bir 
çıkmaza doğru hızla sürüklenmeye başlar. Aile denilen ülke bir kaosla karşı karşıyadır; artık, bu 
kaos, mahkeme koridorlarının soğuk duvarlarının şahitliğinde ve geride bıraktığı biryığın hatırayla 
sözde son bulur; ama, aslında, bu, bir son değildir, bir felaketin başlangıcıdır. 

Boşanan bir ailenin bu ülkeye nasıl bu kadar zararı olabilir diye düşünenler için, yaş grubu ve 
cinsiyete göre boşanma yüzdesi incelendiğinde, boşanma olaylarının yaklaşık yüzde 58'inin 25 ve 
39 yaş grubu erkeklerde, 20 ve 34 yaş grubu kadınlarda meydana geldiği görülmektedir. Sadece bu 
istatistik! veriden yola çıkarak, bakın nasıl dehşete düşürücü sonuçlara ulaşıyoruz; yani, bu bize 
nasıl bir mesaj verir ya da vermelidir; işte film burada kopuyor. 

Yaşlan 25 ve 39 arasında değişen bu insanlar, hayatlarının en önemli ve en verimli çağında, 
hayatları boyunca karşılaşabilecekleri en önemli duygusal buhranla karşı karşıya kalınca, otomatik-
man, üretkenlik ve verimlilik noktasında bu ülkenin ekonomik dengelerini etkilemeye başladıkları 
gibi, ruhsal sarsıntıları nedeniyle, karşı cinse kin ve öfke duyarak, toplumsal çatışma ya da cins 
ayırımcılığı noktasına işi götürebiliyor ve yeni evlenecek insanlar üzerinde de evliliğe karşı olum
suz fikirlere yol açabiliyor. 

Boşanmalar, sadece erkek yönüyle değil, aynı zamanda, kadınların etkilemesiyle de tedavisi im
kânsız yaralar açıyor. 20-34 yaş grubu arasında yer alan kadınlar da boşanma sonrası, ekonomik ve ruh
sal dengeler açısından, bu ülkenin asla gözardı edilemeyecek önemli problemlerinin arasına giriyor. 

Evlilik süresine göre boşanma yüzdesi incelendiğinde, Türkiye'de, boşanmaların yüzde 44,89'u 
evliliğin ilk beş yılında meydana geldiği görülmekte; bu sonuç da, bizi, evliliğin, bireyler arasında 
iletişim noktasında sağlıklı hale gelebilmesi için, zamana ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. 

Nedenlere göre boşanma yüzdesinin son on yıllık trendi incelendiğinde, Türkiye'deki boşan
maların en önemli nedeninin geçimsizlik olduğunu ve boşanma davalarının son on yılda yüzde 72 
arttığını da görmekteyiz. 

Özellikle, erkeklerin büyük paralara kavuştuklarında, kadınların ise yoksulluk içinde yaşamak 
zorunda kaldıklannda boşandıklan da elde edilen şaşırtıcı sonuçlardandır. Boşanma nedeni olarak 
ikinci ve üçüncü sırada ise, terk ve zina gelmektedir. 

Yukandaki sebepler nedeniyle evlilik sorunlan yaşayan bir çiftin, anne-baba olarak da çocuk
larıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri zordur. Anne ya da baba, ayn ayn, çocuklanyla sağlıklı iliş
kiler kursalar bile, birlikte, çocuklanna karşı tutarlı, dengeli tutum ve davranışlar sergilemekte güç
lük çekiyorlar. 
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Son zamanlarda, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız arasında da boşanmaların arttığını 
görüyoruz. Almanya'da, evlenen çiftlerin yüzde 50'si boşanıyor. Almanya'daki vatandaşlarımızın-
dan 1993 yılında 156 425 çift boşanırken, 2003 yılında 213 975 çift boşandı. Her yıl, dikkatinizi 
çekiyorum, her yıl 170 000 çocuk, boşanma ve ayrılmalar yüzünden ebeveynlerinin birinin yanın
da kalıyor. Araştırmaya göre, her 7 çocuktan 1 'i, anne-babadan birinin yanında yetişiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özçelik, buyurun. 
BAYRAM ÖZÇELÎK (Devamla) - Ülkemizde boşanma oranları 7 coğrafî bölgeye göre 

sıralandığında, en yüksek bölgemiz Ege Bölgesi, bunu îç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi 
takip ediyor. 

Evlilik sorunlarının başında, ülkemizde, özellikle ekonomik sorunlar da gelmektedir. 
Ekonomik olarak zayıf olan evliliklerde sorun ihtimali, ekonomik yönden güçlü bir evliliğe göre 
daha fazladır. 

Boşanmayı tetikleyen bir başka neden olarak karşımıza, son dönemlerde çığ gibi büyüyen kredi 
kartı borçları da çıkıyor. Kredi kartı mağdurlarının evleri, işyerleri, arabaları haczediliyor, maaş
larına, emeklilik ikramiyelerine el konuluyor ve anlaşmalı olarak da aileler birbirinden ayrılıyor. 

Peki; çözüm nedir? Önerilerimiz: 
1- Ailenin temelinin atıldığı, resmî hüviyet kazandınldığı, nikâh işlemlerinin yapıldığı 

belediyelerde, nikâh öncesi, o ay nikâhı kıyılacak çiftlerin tamamının hazır bulunacağı aileiçi 
iletişim seminerlerinin düzenlenmesi; bu seminerler içerisinde çiftlere aile bilincini ortaya koyacak 
örnekleme usulü eğitimler düzenlenmesi; yine, belediyeler aracılığıyla, aileiçi problem yaşayan 
çiftlerin rahatlıkla başvurabilecekleri aile destek birimlerinin kurulması gerekiyor. 

2- Müstakbel eşlerin birbirlerini tanımaları noktasında onlara yardımcı olabilecek bilgilendir
me kitapçıkları, doküman ve broşürler hazırlanması gerekiyor. 

3- TRT aracılığıyla, aileiçi sağlıklı ilişkileri örnekleyen, bizim aile yapımıza uygun belgesel ya 
da dizi tarzında programların yaptırılması, bunların TRT ve özel TV'lerde gösterilmesinin sağlanması. 

4- Lise ve dengi okullarda gençlerin, aileiçi iletişim ve evlilik noktasında mutlaka bilgilendirilmesi. 
5- Türk müziğinin, hangi tarzda olursa olsun, büyük bir çoğunluğunun ayrılık üzerine yazılmış 

eserlerden oluşmasının, aileleri karamsarlığa ittiği noktasını da önemli görüyoruz. Bu olumsuz
luğun olumlu bir yaklaşımla; yani, aileiçi ilişkiler, mutlu evlilikler, evlilik denilen kutsal mües
sesenin ayakta kalabilmesi adına yapılabilecek fedekârlıklan içeren altyapılarıyla insanlarımızın 
dikkatine sunulması. 

Mutlu evliliği anlatan yeni müzik eserlerinin oluşturulması noktasında, sanatçılarının teşvik 
edilmesi ve hatta sanatçılardan oluşan ve gönüllülük esas olmak üzere, bir aile destek biriminin 
kurulması. 

6- Gazete ve dergi yazar ve editörleriyle bir araya gelinerek, neler yapılabileceğine dair fikir 
platformu oluşturulması ve aile konulu yazıların belirli periyotlar arasında ödüllendirilmesi. 

7- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde Türk aile yapısını ve aileiçi iletişim 
konularını içeren yeni oyunların sahneye konulması ve ülke geneline yansıtılması. Gerekirse, özel 
tiyatroların da katılabileceği en iyi aile tiyatro oyunu yarışmalarının tertip edilmesi. 

Aileiçi yaşanabilecek en kötü hastalık olarak niteleyeceğimiz boşanma hastalığının tedavisi 
için, teşhis ve tedavi ünitelerinin kurulması, öncelikle, mevcut aile yapımızın son durumunu tespit 
amaçlı, Devlet İstatistik Enstitüsü aracılığıyla, ivedilikle bir anket çalışması yapılarak -gözönüne 
alınıp, bu anket çalışmasının- yeni ve farklı stratejilerin belirlenmesi. 
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Siz değerli milletvekillerime ve televizyonu başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarıma say
gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özçelik. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına Devlet Bakanı Nimet Çubukçu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime 

başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aile kurumu, bildiğiniz üzere, toplumsal hayatımızın temelidir. Bu önemli gerçek, 

Anayasamızda da "aile, Türk toplumunun temelidir" ifadesiyle yer almıştır. Türk toplumu, tarih 
boyunca güçlü aile değerleriyle birlikte var olmuş ve toplumsal gelişmenin en önemli dinamiği 
olarak ailedeki dayanışmaya önem vermiştir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma mekaniz
malarının işlemesinde, sevgi, saygı gibi temel değerlerin yaşatılmasında, aile, en önemli kilit rol oy
namıştır. Ailedeki çözülme, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde, çocuk ihmalinde, kadın istis
marında, uyuşturucu ve diğer suçlarda, muhtaç bireylerin bakımında toplumumuza ağır yükler 
getirmektedir. 

Gerek 58 inci Hükümet tarafından ilan edilen acil eylem planında gerekse 59 uncu hükümet 
programında, sosyal politikaların hangi temel kıstaslarla yürütüleceği ve hangi önceliklerle ele 
alınacağı açıkça ifade edilmiştir. Bakanlığımıza bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
de, başından beri, bu anlamda hizmet vermek üzere kurulmuş bir kuruluştur. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevi, ailenin huzur ve refahını temin 
edecek çalışmalar yapmaktır; bu sorunları araştırmak, tespit etmek ve bu yönde sosyal politikalar 
geliştirmektir. Bütün bu hizmetlerin eksiksiz yapılması demek, Türkiye'nin, şu anda olduğundan 
daha huzurlu ve daha mutlu bir ülke olması demektir. 

Sosyal politikaları yürütmekte yaşadığımız temel güçlüklerden birisi de, sayın millet
vekilimizin de değindiği gibi, veri yetersizliğidir. Bu sebeple, önceki faaliyetlerimizde de olduğu 
gibi, bu konudaki devam eden çalışmalarımız, bu sorunlann objektif tespitini yapmak ve objektif 
kriterlerle sorunu masaya yatırmak şeklinde olacaktır. Bunun için yürütülen araştırma projesinin yıl 
içinde tamamlanacağını umuyoruz. Bununla birlikte, asıl amaç, elde edilen bilimsel bilginin her bir 
sorunun çözümünde sağlıklı zemin teşkil etmesidir. Bu kapsamda ülke genelinde tespit etmeye 
çalıştığımız pek çok sorun vardır. Sokak çocukları, sigara ve uyuşturucu kullanımı, kız çocuklarının 
okula gönderilmesi, aile içindeki şiddet, istismar, cinsiyet ayırımcılığı, yaşlıların barınması, pek çok 
sorun alanında elde edilecek bilimsel veriler, hiç kuşkusuz, sorunların çözümünü hızlandıracaktır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bilgi çağma doğru attığı önemli 
adımlardan biridir. Yeniden yapılandırılarak kurumsal kimliğine kavuşan Genel Müdürlük, kamu 
teşkilatı içinde bu kriterlerle ele alınmalıdır. Türkiye'nin, bu konuda zaman kaybına ve enerji kay
bına tahammülü yoktur, sahipsiz sorunlara da tahammülü yoktur, karadüzen çözümlerle oyalan
maya da tahammülü yoktur. Bütün bunların bilincinde, aklın, bilimin gösterdiği yolda, çözüm, mil
letin ortak değerleri ve menfaatlannın korunmasıyla mümkündür. 

Ailelerin eğitim boşluğu doldurulmadan mevcut sorunları aşmanın mümkün olmadığı da her plat
formda belirtilir ve bu hizmetin nasıl yürütüleceği unutulur. Her ne kadar geniş bir uygulama alanı 
bulamasa da, Kurum, aile eğitimi konusunda çok önemli bir birikime sahiptir. Ancak, bu tür hizmet
lerin yürütülmesi geniş çaplı organizasyonlan ve hatta dönemsel kampanyaları zorunlu kılmaktadır. 
Aile eğitimi programlannın büyük maliyetler getirdiği açıktır yürütmeye; ancak, unutmamak gerekir 
ki, aile eğitimindeki eksikliğin maliyeti çok daha büyüktür. Özellikle, sağlık, hijyen, hamilelik ve 
doğum, çocuk eğitimi konusunda yanlışlıklamı önümüze koyduğu ağır sorun listesi bu konuda bizi 
ciddî adımlar atmaya yöneltmektedir; aile ve sosyal araştırmalar bu açıdan da çok önemlidir. 
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Güçlü bir aile yapısı, toplumun temel sorunlarını aşmada en önemli çözüm olarak öne çıkmak
tadır. Artan toplumsal sorunlar ailenin sorun çözen bir ünite olarak yeniden güçlendirilmesini 
zorunlu kılıyor. 

Toplumsal gelişmemiz açısından büyük önem taşıyan bir başka hizmet alanı da aile eğitimidir. 
Gerçekten, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların önemli bir kısmının aile eğitimindeki boşluk
larla ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu alandaki boşluğu doldurmak için aileiçi eğitim programlarını 
yaygınlaştırmak vazgeçilmez hedefimizdir. 

Sebebi ne olursa olsun, bilgi toplumuna doğru hızla ilerleyen Türkiye, anne ve baba eğitimin
deki açıklarını da doldurmak zorundadır. Özellikle, çocuk eğitimindeki eksik ve yanlış uy
gulamaların yetişmekte olan nesiller üzerinde nasıl bir engel oluşturduğunu görmezlikten 
gelemeyiz. Güçlü aile, sorun çözme kabiliyeti yüksek aile demektir. Bugün, toplumsal geliş
memizin önünde birer engel olarak duran sorunların önemli bir kısmı, ailenin zayıflaması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Ailenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ciddî destek programları yürüt
mek zorundayız. Kısacası, bu sorunların çözümünde işbirliğine gitmek zorundayız. 

Toplumun tüm kesimlerinin, ailenin bütünlüğüne ve aile sorunlarına duyarlılığının geliştiril
mesi açısından gündemdışı söz alarak bu konuyu Meclis gündemine taşıyan Burdur Milletvekilimiz 
Sayın Bayram Özçelik'e teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunun Batı Trak

ya ziyareti ile Müslüman Türk azınlığın sorunlan hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili Mustafa 
Dündar'a aittir. 

Buyurun Sayın Dündar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komis

yonu üyeleriyle birlikte Batı Trakya ziyaretindeki tespitleri ile Müslüman Türk azınlığın sorunlarına 
ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

MUSTAFA DÜNDAR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye-Avrupa Birliği 
Karma Parlamento Komisyonu üyesi milletvekilleriyle birlikte, Türkiye-Yunanistan Dostluk Grubu 
Başkanı olarak, 27 ve 28 Haziran 2005 günlerinde, bazı temaslarda bulunmak üzere Batı Trakya'yı 
ziyaret ettik. Bu ziyaret çerçevesinde tespitlerimizi, siz değerli milletvekilleri ve Türkiye 
kamuoyuyla paylaşmak üzere söz aldım. 

Batı Trakyalı olmam vesilesiyle, başta Karma Parlamento Komisyonu Başkanımız Sayın Prof. 
Dr. Aydın Dumanoğlu ve geziye katılan diğer arkadaşlar adına bu konuşmayı yapıyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gümülcine ve îskeçe'de gerçekleşen ziyarette, soydaşlarımızın seçmiş olduğu temsilcileri, der
nek başkanları, seçilmiş müftüler, milletvekili, Yunan yetkililerle görüşmeler yapılmış ve soydaş
ların yaşamış oldukları köylerde birebir temaslarımız olmuştur. 

Batı Trakya'da yapmış olduğumuz tespitler neticesi edinmiş olduğumuz izlenimleri anlat
madan önce, Türkiye'nin 3 Ekimde Avrupa Birliğiyle başlayacağı müzakereler öncesinde ziyaretin 
ne kadar isabetli olduğu aşikârdır. Daha müzakereler başlamadan, belirli çevrelerin, özellikle İstan
bul'daki azınlıkları gündeme getirerek bazı taleplerde bulunmaları, Türk kamuoyunun dikkatini, İs
tanbul Rumlarının karşılığı olarak Yunanistan'da kalan Batı Trakya Türklerinin üzerine çevirmiş ve 
bu durum da, ziyaretin önemini bir kat daha artırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, heyet, yapmış olduğu ziyaret ve temaslar neticesi aşağıda anlatacağım 
sorunlan tespit etmiştir. 
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Batı Trakya'da, etnik kimlik sorunu vardır. Yunan yönetimi, Lozan Antlaşmasında "Türk azın
lık" ifadesinin bulunmadığını ileri sürerek, Batı Trakya azınlığını "Müslüman azınlık" olarak tanım
lamaktadır. 

Bu düşünceyle, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği, is
minde "Türk" kelimesi bulunduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. En son, îskeçe Türk Birliğine, 1984 
yılında açılan kapatma davasıyla kapanma kararı verilmiş ve Yunanistan Yargıtay Genel Kurulunun 
7 Şubat 2007 tarihinde kapatılma kararını onanmasıyla sonuçlanmıştır. 

Yerel yolların tükenmiş olması nedeniyle İskeçe Türk Birliği yetkilileri Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesine gideceklerini ziyaretimizde bizlere bildirmişlerdir. 

Bu konu, Yunanlar tarafından o kadar millî bir hassasiyetle takip edilmektedir ki, gezi süresin
de, îskeçe'de Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesinin 40 inci mezuniyet yılı törenlerinde, emekli olan 
bir Yunan öğretmenin plaketini alırken konuşmasında "azınlık lisesinde eğitim Elence ve Müs-
lümanca yapılmaktadır" şeklindeki ifadesi komisyon üyelerince de müşahede edilmiştir. 

Türkiye'deki Rum azınlık böyle bir sorun yaşamamakla birlikte, İstanbul'da Rum kelimesi 
rahatlıkla kullanılmaktadır. Örnek olarak, Balıklı Rum Hastanesi, Rum Zoğrafyon Lisesi gibi. 

Avrupa Birliği üyeliğini kazanmış bir ülke olarak ve hâlâ insan hak ve özgürlüklerinde belir
lenen kriterleri aşamayan Yunanistan Hükümetinin bu çağdışı tutumlarının Avrupa Birliği Par
lamentosunda ne şekilde ele alınacağı konusunu doğrusu merak ediyoruz. 

Yine, bu gezide tespit etmiş olduğumuz önemli bir sorun da, eğitim sorunudur. Batı Trakya'da 
eğitim kalitesi oldukça düşmüştür. Okullarda araç gereç eksikliği, Türkiye'den gelmesi gereken 
Türkçe kitapların ve öğretmenlerin zamanında Batı Trakya'ya girişlerine müsaade edilmemesi, 
eğitimin kalitesinin düşük olmasının temel gerekçeleridir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında varılan mutabakata göre, her yıl, karşılıklı olarak, azınlık or
taokul ve liselerine gönderilmesi kararlaştırılan 35 kontenjan öğretmenden ancak 16 öğretmene 
müsaade edilmektedir. 

Yine, Yunanistan'da, zorunlu temel eğitim 9 yıl iken, azınlık okullarında 6 yıldır. 
Yine, Türkiye'den gelmesi gereken 50 kitaptan, incelenmesi tamamlanan sadece 21'ine 2003 

yılında müsaade edilmiştir. Oradaki öğrenciler, hâlâ, 1960'lı yıllardan kalan kitapları fotokopiyle 
çoğaltarak eğitimlerini sürdürmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dündar, buyurun. 
MUSTAFA DÜNDAR (Devamla) - Yine, bazı bölgelerde, ilkokuldan sonra, Türklerin 

gidebileceği ortaokullar (gymnasium'lar) açılmıştır; fakat, Hemetli Nahiyesine yapmış olduğumuz 
ziyarette, orada, o okul yöneticilerinden öğreniyoruz ki, tamamen Türklerin gitmiş olduğu okulda, 
Türkçe olarak sadece din dersi verilmektedir, geriye kalan bütün dersler Yunancadır. 

Yine, bu geziyle tespit etmiş olduğumuz diğer önemli bir sorun, müftülük sorunudur. 1913 
Atina ve 1923 Lozan Antlaşmalarına göre, Batı Trakya'da müftülerin seçimle işbaşına gelmesi 
gerekmektedir. 1985 yılında Gümülcine'de, 1990 yılında ise îskeçe Müftülerinin vefatı neticesi 
boşalan müftülük makamlarına, Yunan Hükümeti tarafından atamalar yapılmıştır. Batı Trakya Müs
lüman Türk toplumu da, tayin edilmiş bu müftüleri tanımamış ve daha sonra, kendi müftülerini seç
miştir; fakat, Yunan Hükümeti de, halkın seçtiği müftüyü göreve atamayarak, ikili bir durumun or
taya çıkmasına sebep olmuştur. Yetkiyi kullanabilen, oradaki soydaşların işlemlerini yapabileceği, 
atanmış müftü vardır, bir de kendilerinin seçmiş olduğu, tanıdıkları ve herhangi bir resmî işlem 
yapamayan seçilmiş müftü; dolayısıyla, oradaki soydaşlarımız bir ikilem içerisinde sorun yaşamak
tadırlar. 
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Buna mukabil, yine, İstanbul'da, patrik, Sen Sinod tarafından özgürce seçilebilmektedir. 
Diğer önemli bir sorun, vakıflar sorunudur. Lozan Antlaşmasına göre, Batı Trakya'daki Müs

lüman Türk Cemaati, kendi vakıflarını idare etme ve yöneticilerini seçme hakkına sahiptir. Buna 
rağmen, bugün, vakıflar, kendi yönetimini seçememekte ve ehliyetsiz atamalarla idare edilmektedir. 

Geçmişte çeşitli bahanelerle ve satın almalar yoluyla pek çok vakıf emlaki azınlığın elinden 
çıkarılmıştır. Bugün, vakıflar, vergi bahanesiyle devlete borçlandırılarak ve vergi borçları da çeşitli 
nedenlerle tahsil edilmeyerek, faiz ve gecikme tazminatıyla birlikte meblağ yükselmekte ve 
ödenemez hale gelmektedir. Bu durum da bahane edilerek, vakıf mallarına ipotek konulmaktadır. 

Buna mukabil, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde çıkarılan kanunlarla İstan
bul'daki Rum azınlık ise vakıf yöneticilerini kendileri seçebilmektedir. Yine, yapılan yeni düzen
lemelerle, azınlık vakıflarına, taşınmaz mal edinebilmelerine ve taşınmaz malları üzerinde tasarruf
ta bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır. 

ZEKERİ YA AKINCI (Ankara) - Sayın Başkan, Meclisin gündemi çok yoğun... 
MUSTAFA DÜNDAR (Devamla ) - Yine, yeni Vakıflar Kanunu Tasarısı, Avrupa Birliği Uyum 

Komisyonunda görüşülmektedir. Cemaat vakıflarının tapuda namı müstear -yani, güvenilir kişiler-
veya namı mevhumlar -yani, dinî büyükler- hazine, vasiyet eden veya bağışlayan adına kayıtlı taşın
maz malların vakıf adına tescil edilmesi hükmü tasarıda bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun tespit etmiş olduğu diğer bir sorun da vatandaşlıktan çıkarılanlar sorunudur. 
1998 yılında yürürlükten kaldırılmış olan Yunan Vatandaşlık Yasasının 19 uncu maddesindeki 
"Yunan ırkından olmayan bir vatandaş, geriye dönmemek üzere Yunanistan'dan ayırıldığına kanaat 
getirilmesi halinde resen vatandaşlıktan çıkarılır" hükmü gereği, Avrupa Birliği Konseyi Irkçılığı ve 
Ayırımcılığı Önleme Komitesi Raporuna göre 60 004 kişi vatandaşlıktan çıkarılmış, bu konuyla il
gili, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet'in Yunan Meclisinde vermiş olduğu soru önergesine verilen 
cevaba göre ise, bu rakamın, 46 638 kişi olduğu açıklanmıştır. Bunlarla ilgili olarak da geriye dönük 
mağduriyetleri giderecek özel düzenlemeler hâlâ bugüne kadar yapılmamıştır. 

Yine, diğer bir sorun Batı Trakya Türkleri üzerindeki, seçme ve seçilme hakkının engellen
mesidir. 1990 yılında getirilen yüzde 3'lük seçim barajı -bu baraj bağımsız adaylara da uygulan
maktadır- Türklerin kuracağı bir parti adına veya bağımsız olarak Yunan Meclisine temsilci gönder
mesi fiilen ortadan kalkmaktadır. Barajı aşmak için ise, en az 200 000 oy gerekmektedir. Oradaki 
Müslüman kardeşlerimizin, Türklerin sayısı da 150 000 civarındadır. 

Yine, Avrupa Birliği fonlarından en az yararlanan ve Avrupa Birliğinde en az gelişmiş üç böl
geden birinin Gümülcine olduğu, camilerin onanmına ve minare yapılmasına izin verilmediği de 
bize aktarılan sıkıntılar, sorunlar arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, Batı Trakya'da yapmış olduğumuz temaslar ve görüşmeler neticesinde 
bizlere iletilen sorunlar bunlardır. Fakat, buna rağmen son beş yılda ikili ve AB çatısı altında iliş
kilerde çok olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl içerisin
de ikinci kez Yunanistan Başbakanıyla bir araya gelmesi olumlu gelişmelerin göstergesidir. 

İki ülke Başbakanları, bu pazar günü İpsala'da doğalgaz boru hattının temel atma töreni için 
bir araya gelecekler ve bu vesileyle sınır bölgesiyle ilgili çeşitli projeleri uygulamak için görüşmeler 
yapacaklardır. İki ülkenin 2004 yılı sonu itibariyle 1 800 000 000 dolar olan ticaret hacminin artırıl
masının yollarım arayacaklardır. 

Bu süreçle soydaşlarımızın sorunlarının Avrupa Birliği normlarına uygun bir şekilde çözüme 
kavuşturulacağı kanaatini taşıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dündar, toparlayabilir misiniz. 
MUSTAFA DÜNDAR (Devamla) - Toparlıyorum Başkanım. 
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Değerli milletvekilleri, Batı Trakyalı kardeşlerimiz öncelikle, ilk defa, bir Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanının Batı Trakya'yı ziyaretlerinden ziyadesiyle memnun kalmışlardır. Yine, komisyonun 
ziyareti, onları memnun etmiş ve onlara heyecan katarak moral ve destek vermiştir. İlk defa resmî 
bir Türk heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Batı Trakya'yı ziyaret etmiştir. 

Bu vesileyle, onların da bizlerden bir-iki talebi olmuştur. Türkiye'nin Yunan vatandaşlarına 
vizeyi kaldırmasına rağmen, Yunanistan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldırmadığı 
bizlere iletilmiş. Bu, Yunan makamlarının bir sorunudur, onların çözmesi gereken bir sorundur; 
ama, bir sorun olarak bize iletilmiştir. 

Yine, yurtdışı çıkışlarda alınan 70 000 000 Türk Liralık harcın kaldırılması talep edilmektedir. 
Bu taleplerin amacı, Türkiye ve akrabalarıyla bağlarının kuvvetlenmesi, irtibatın kopmaması ve 
ekonomik ilişkilerin gelişmesidir. 

Karma Parlamento Komisyonu üyesi arkadaşlarım, tespit etmiş oldukları bu sorunları, hiç şüphe 
yok ki, Avrupa Birliği nezdindeki temaslarda da gündeme getireceklerdir. Bu durumun, hem sorunların 
çözümüne hem de dostluğun ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı kanaatini taşıyorum. 

Karma Parlamento Komisyonu tarafından geziyle ilgili daha detaylı rapor açıklanacaktır. 
Benim anlattıklarım, tespit etmiş olduğumuz sorunların konu başlıklarıdır. 

Bu gezi vesilesiyle yapılacak değerlendirmeler neticesinde, Türkiye'nin müzakere sürecinde, 
Avrupa Birliği, kendi içindeki olumsuzlukları da ortadan kaldırmış olacaktır diye düşünüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dündar. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuştan vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım. 
Tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğ-

lu'nun grubunca aday gösterildiğine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/867) 
1 Temmuz 2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grubu oluşturmak 
üzere, siyasî parti grup başkanlığınca Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine aday 
gösterilen İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun ismi, aynı kanunun 12 nci maddesi uyannca 
Başkanlık Divanında yapılan görüşmeyi müteakiben Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1.- Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından doğacak 

görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin dahilde işleme rejimi 

(DİR) kapsamında yaptıkları ve son iki yılda büyük ölçüde artış gösteren buğday ve şeker satışların
dan 2003 yılı itibariyle doğan ve 2004-2005 yılları itibariyle de doğacak olan görev zararlannın sağ
lıklı bir bütçe yapmayı önemli ölçüde etkileyeceği, bu harcamanın tahmin edilememesindeki sakın
calar nedeniyle genel bütçeye getireceği gerek kümülatif gerek yıla ilişkin malî yükün tespit edil
mesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, yapılan bu ihracat kaydına bağlı satışlann, söz konusu ihracat işlemlerinden 
doğan döviz bazlı ülke kazançlanyla karşılaştınlarak, 2004-2005 yıllannda yüksek oranlı artış gös
teren DİR kapsamından, buğday ve şeker satışlannın devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar veril
mesi bakımından da önem arz etmesi nedeniyle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca Meclis araştırması açılmasını saygılanmızla arz ederiz. 

1.-Kemal Sağ (Adana) 
2.- Berhan Şimşek (İstanbul) 
3.- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 
4.- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
5.- Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
6.- Ali Oksal (Mersin) 
7.- Mehmet Yıldmm (Kastamonu) 
8.- Muharrem Kılıç (Malatya) 
9.- Gökhan Durgun (Hatay) 
10.-Erdoğan Kaplan (Tekirdağ) 
11.- Şevket Arz (Trabzon) 
12.-Şefik Zengin (Mersin) 
13.-Ahmet Küçük (Çanakkale) 
14.- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
15.- Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
16.-İzzet Çetin (Kocaeli) 
17.- Mehmet Boztaş (Aydın) 
18.-Mehmet Sefa Sirmen (Kocaeli) 
19.- Sıdıka Sanbekir (İstanbul) 
20.- İlyas Sezai Önder (Samsun) 
21.-Mehmet Işık (Giresun) 
22.- Osman Özcan (Antalya) 
23.- Nail Kamacı (Antalya) 
24.- A. İsmet Çanakçı (Ankara) 
25.- Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
26.- Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
Gerekçe: 
Esasen ihracat kaydına dayalı olarak yapılan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki, nis

peten istikrarlı seyir izleyen şeker satışlan yanında, özellikle buğday satışlannın 2004 ve 2005 yıl
lannda çok önemli artışlar gösterdiği dikkati çekmektedir. 
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Önceki yıllarda bu satışlardan doğan görev zararlarının finansmanı için gerek Toprak Mahsul
leri Ofisi (TMO) ve gerekse Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TŞFAŞ) yurt dışından kredi kullan
dığı ve bu kredilerin ödenmesinde de güçlük çekildiği bilinmektedir. Nitekim, kısaca, "torba yasa" 
tabir edilen 5335 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi de, bu kredilerden hazineye borçlar ile DÎR 
kapsamındaki satışlardan doğan görev zararları için hazineden olan alacaklarla mahsubuna ilişkindir. 

Bu satışların geçmiş yıllarla ilgili kümülatif etkilerinin bu yasa çerçevesinde yapılacak mah-
suplaşma ile giderilmiş olacağı söylenebilir. Ancak, 2004 ve 2005 yılı DÎR kapsamındaki satışlar
dan mevcut eğilime göre, TMO için yaklaşık 500 milyon YTL, TŞFAŞ için de yaklaşık 100 milyon 
YTL olmak üzere toplam olarak yaklaşık 600 milyon YTL (600 trilyon TL) görev zararı doğacağı 
tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, 2003 yılında olduğu gibi, iç alım ya da üretimle karşılanamayan kaliteli buğday ih
tiyacı için ithalat yapılarak, bir yandan YTL cinsinden görev zararları ile karşılaşılırken, diğer yandan 
da döviz cinsinden kayıplarla bu zararların arttığı gözlenmektedir. Dolayısıyla, katlanılan bu külfete 
karşılık, yapılan ihracattan sağlanan avantajların bilinmesi gerektiği düşünülmektedir. Ülke sathındaki 
bu ilave maliyetlerin iç üreticiye yansıyan kısmının da, bu desteğin tarımsal üretime mi, yoksa ihracat
çıya mı sağlandığı; yani, üretimi teşvik edici ya da doğrudan üretimle ilişkisi olmayan aracı ihracatçı 
şirketlerin desteklendiği ticarî bir teşvik unsuru mu olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir. 

Ayrıca, bu kapsamda yapılan satışlarda gerek şirket sayısındaki artışlar gerekse miktar artışları 
ilgili mevzuata uymayan ya da İlgili mevzuata göre yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlar
la karşılaşmayı da beraberinde getirmektedir. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun şekere verilen sübvansiyonu Temmuz 2006 tarihinden 
itibaren iki yıl içinde yüzde 39 oranında düşüreceğini de açıkladığını ve durumun dünya fiyatlarına 
düşüş yönünde etki yapacağı, dolayısıyla, gelecek iki yıldan itibaren DİR kapsamındaki satışların 
genel bütçeye yükünün daha da artacağı dikkate alınarak, genel bütçeye ilişkin tahmin belirsizlik
leri yaratması yanında, ülkece katlanılan malî külfetler karşılığında sağlanan malî yararlar ile mev
zuat gereğince yerine getirilmemiş olan mükellefiyetler ve mevzuat dışı uygulamalarla ilgili sonuç
ların öğrenilmesi, bilinmesi bakımından gerekçede ifade edilen hususların Yüce Meclisimizce 
kurulacak bir komisyonca incelenmesini takdirlerinize arz ederiz. 

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

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 milletvekilinin, dahilde işleme rejimi 

kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Mahsulleri Ofisi ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin mevcut ve gelecek yıllarda doğ

ması muhtemel görev zararlarının oluşumunda dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve 
şeker satışlarının katkısının ne olduğunun belirlenebilmesi ve aynı zamanda oluşabilecek görev 
zararlarının boyutunun belirlenerek bütçeye yaratacağı yükün önceden tespit edilebilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

Öte yandan, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ve son yıllarda önemli ölçüde artış gös
teren buğday ve şeker satışlarının ihracata ve dolayısıyla döviz kazanımına sağladığı katkılar ile 
dahilde işleme rejiminin sağlamış olduğu imkânlar nedeniyle ortaya çıkan kayıpların kıyaslanabil-
mesi, bu rejimin sağlıklı işleyip işlemediğine dolayısıyla bu rejim çerçevesinde şeker ve buğday 
satışlarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bakımından da önem arz etmektedir. 
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Tüm bu nedenlerle, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından, dahil
de işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlan konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederim. 

1.-Abdullah Erdem Cantimur (Kütahya) 
2.- Kerim Özkul (Konya) 
3.- Mustafa Çakır (Samsun) 
4.- Ali Küçükaydın (Adana) 
5.- Zeyid Aslan (Tokat) 
6.- Halide İncekâra (İstanbul) 
7.- Hanefi Mahçiçek (Kahramanmaraş) 
8.- Niyazi Pakyürek (Bursa) 
9.- Yahya Baş (İstanbul) 
10.-Recep Koral (İstanbul) 
İL- Mustafa Ataş (İstanbul) 
12.- Ali Temür (Giresun) 
13.- Cahit Can (Sinop) 
14.- Mehmet Soydan (Hatay) 
15.- Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
16.- Ali Sezai (Kahramanmaraş) 
17.- Fatih Arıkan (Kahramanmaraş) 
18.- Sedat Kızılcıklı (Bursa) 
19.-Polat Türkmen (Zonguldak) 
20.- Seracettin Karayağız (Muş) 
21.- Suat Kılıç (Samsun) 
22.- İsmail Bilen (Manisa) 
23.- Mehmet Çerçi (Manisa) 
24.- Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
25.- Alaettin Güven (Kütahya) 
26.- Muharrem Candan (Konya) 
27.- Zülfü Demirbağ (Elazığ) 
28.-Taner Yıldız (Kayseri) 
Gerekçe: 
Dahilde işleme rejimi kararının amacı, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek 

suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ih
raç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir. 

İhraç sonrası dahilde işleme rejimini kapsamında alınan hammadde yurt içinde serbest 
dolaşıma tabidir. Bu şekilde mal alan ihracatçılar, yeterli denetim yapılmadığı hallerde bu malları 
yurt içinde pazarlayarak piyasa dengelerini olumsuz etkilemektedir. 

İhracat öncesi temin edilen hammaddenin belge sürelerinin uzun ve sık sık süre uzatımı veril
mesinden dolayı, belge kapatılana kadar iç piyasaya verildiği kanaati yaygındır. Bunun da kontrolü 
ve ispatının mümkün olmadığı bilinmektedir. 
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Zaman zaman, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, belge kapatıp teminat iadesinden son
ra firma ihracatının gerçeği yansıtmadığını bildirmektedir. Dolayısıyla, dahilde işleme rejimi kap
samında satılarak katlanılan külfet bir yana, ihracattan sağlanacak avantajlar da elde edilememektedir. 

Dahilde işletme rejimi kapsamındaki satış yapılan şirket sayısındaki hızla şirket artışı, hızla 
devam eden dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışlar bazı endişeleri de beraberinde getirmektedir. 

Dahilde işleme rejimi kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları 
AŞ'nin mal teslimi yaptığı bazı firmaların tabela firması olduğu tespitleri yapılmış, bundan dolayı 
da Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin görev zararlarına sebep olmuştur. 

Bu nedenlerden dolayı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından, 
dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlan konusunda Meclis araştırması 
açılması kamu menfaati açısından uygun olacaktır. 

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

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerimizin izinli sayıl

malarına dair bir tezkeresi vardır; ayn ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık tez

keresi (3/868) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hizalannda gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmalan, Başkanlık Divanının 23 Haziran 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Annç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

"Ağn Milletvekili Mehmet Melik Özmen, hastalığı nedeniyle, 6.5.2005 tarihinden geçerli ol
mak üzere 20 gün, mazereti nedeniyle, 26.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 16 gün" 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ankara Milletvekili İsmail Değerli, hastalığı nedeniyle, 16.6.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, mazereti nedeniyle, 19.4.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 11 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar, hastalığı nedeniyle, 18.5.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün, 25.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 102 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş, mazereti nedeniyle, 27.5.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 11 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Aydın Milletvekili Mehmet Semerci, mazereti nedeniyle, 27.5.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 12 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denizli Milletvekili V. Haşim Oral, mazereti nedeniyle, 25.4.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 11 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar, hastalığı nedeniyle, 25.4.2005 tarihinden geçerli ol

mak üzere 14 gün, 30.4.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 65 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, hastalığı nedeniyle, 30.5.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, hastalığı nedeniyle, 8.6.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 14 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın, mazereti nedeniyle, 5.5.2005 tarihinden 

geçerli olmak üzere 12 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya, mazereti nedeniyle, 22.4.2005 tarihinden geçerli ol

mak üzere 11 gün, 13.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 11 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu, mazereti nedeniyle, 17.5.2005 tarihinden 

geçerli olmak üzere 15 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İzmir Milletvekili Canan Arıtman, mazereti nedeniyle, 17.5.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 2 hafta" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İzmir Milletvekili Mehmet S. Tekelioğlu, hastalığı nedeniyle, 3.6.2005 tarihinden geçerli ol

mak üzere 50 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan, hastalığı nedeniyle, 30.5.2005 tarihinden 

geçerli olmak üzere 15 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kars Milletvekili Zeki Karabayır, hastalığı nedeniyle, 13.6.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 60 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kilis Milletvekili Veli Kaya, mazereti nedeniyle, 11.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 16 

gun 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün, hastalığı nedeniyle, 17.5.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 12 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, hastalığı nedeniyle, 29.4.2005 tarihinden geçerli ol
mak üzere 21 gün" 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerine ödenek ve yol

luğunun verilebilmesine ilişkin üç tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
3.- Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık 

tezkeresi (3/869) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki ay izin alan Aydın Milletvekili Ahmet Rıza 
Acar'a, İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, Başkanlık 
Divanının 23 Haziran 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Armç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar 'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Baş

kanlık tezkeresi (3/870) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki ay izin alan Denizli Milletvekili Mehmet U. 
Neşşar'a, İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, Başkanlık 
Divanının 23 Haziran 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır 'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tez

keresi (3/871) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki ay izin alan Kars Milletvekili Zeki 
Karabayır'a, İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, Başkan
lık Divanının 23 Haziran 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Öneriyi okutuyorum: 

IV.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 1.7.2005 Cuma günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Haluk Koç 

Samsun 
Grup Başkanvekili 

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

Gelen Diğer İşler" kısmının 132 nci sırasında yer alan 719 sıra sayısının bu kısmın 3 üncü sırasına 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisi lehinde söz isteyen, Mersin Milletvekili 
Sayın Mustafa Özyürek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özyürek, süreniz 10 dakikadır. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Malatya Millet

vekilimiz Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşlarının verdiği bir kanun teklifinin bugüne kadar gündeme 
alınmaması nedeniyle, Grubumuz, bunun gündeme alınması yolunda Danışma Kuruluna bir öneri 
götürmüş; ama, ne yazık ki, bu, kabul edilmemiştir. Şimdi, sizin takdirinize, önünüze bu konu gel
miş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, konu -biraz sonra teklif sahibi olarak Sayın Mevlüt Aslanoğlu da ayrın
tılarıyla anlatacak- kredi kartları faizlerinin çok yüksek olması, buna bir çözüm bulunması yönün
deki bir öneridir. 

Biliyorsunuz, faizler, genel olarak düşmüştür. Bankalarımız çarşaf çarşaf ilanlar veriyorlar, 25 
yıllık konut kredilerini, aylık 1,33 faizle pazarlamaya çalışıyorlar. Bunun gibi, diğer tüketici 
kredilerinde de oranlar son derece düşmüştür. Buna karşılık, kredi kartlanndaki faiz oranları son 
derece yüksektir. Örneğin, büyük bankalarımızdan Akbankın kredi kartlarında uyguladığı aylık faiz 
oranı yüzde 6,25'tir. Bunu, yıllık bileşik olarak alırsanız, yüzde 107'dir. Bunun gibi, Yapı ve Kredi 
Bankasının faiz oranı yine yüzde 6,25'tir ve Ziraat Bankasının -ki, en düşüklerinden biri olmasına 
rağmen- aylık yüzde 4,50'dir, yıllık bileşik yüzde 69,63'tür. 

Çağdaş uygulamada, çağdaş ekonomide ödemeler artık, genellikle kredi kartlanyla yapılmak
tadır. Kredi kartlarına böylesine, bugünün şartlarında çok yüksek faiz uygulanması, tüketiciyi, kredi 
kartları kullananlan mağdur etmektedir. Buna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutlaka bir çözüm 
bulması gerekiyor. Eğer tüketiciyi düşünüyorsak, halkı düşünüyorsak, Sayın Mevlüt Aslanoğlu ve 
arkadaşlarının kanun teklifinin gündeme alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu, Yüce Heyetin 
takdirlerine sunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada İçtüzükte bir değişiklik yapıldı ve herhalde bugün, biraz son
ra bu İçtüzüğe uygun olarak uygulamalar başlayacak. Bunun ne kadar antidemokratik bir yöntem 
olduğunu, dün, Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan arkadaşlarımız ifade ettiler. Bugün, burada, 
uygulamayla da göreceksiniz, şu anda, Bankacılık Yasa Tasarısı, dün, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, beş gün, gece aralıksız devam eden çalışmalanmızla tamamlan
dı; dün sabah 8'de bitti. 

Böylesine yoğun bir mesai verilen tasan, bugün, herhalde buraya gelecek ve 7 maddeymiş gibi; 
yani, 30'ar maddelik bloklar halinde, 7 maddeymiş gibi görüşülecek. 
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Muhalefetin bu konuda katkı yapması, bu konuda değerlendirme yapması ve eleştiri yap
masının önü bütünüyle kesilmiş olacak. Yani, buna, ne yazık ki demokrasi demek mümkün değil. 
Eğer, o kanun, burada, bildiğimiz yöntemle, madde madde görüşülmüş olsaydı, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak, çok önem verdiğimiz maddelerde söz alacak, önergeler verecek ve sizin de 
pek çoğuna katılacağına inandığım düzenlemeleri hep birlikte yapma şansına sahip olacaktık; ama, 
ne yazık ki, artık, bu İçtüzük maddesi devam ettiği sürece, bu katkı yapma şansımız bütünüyle 
elimizden alınmış olmaktadır. 30 maddelik bloklar halinde görüşme yapmak demek, konuyu hiç 
görüşmemek, hiç gündeme getirmemektir. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin bunu yapmak yerine, şöyle bir İçtüzük değişikliği daha makul 
olurdu: Diyebilirlerdi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınmış olan kanunlar, 
görüşülmeden kabul edilmiş sayılır; boşu boşuna Meclisi oyalamazdık. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu Bankacılık Yasa Tasarısı -belki, burada konuşma fırsatımız ol
mayacak, görüşme fırsatımız olmayacak İçtüzük nedeniyle- çok önemli düzenlemeleri içeriyor. 
Mesela, onlardan biri, biliyorsunuz, şu ana kadar, güç durumda kalan, zor duruma düşen bankalara 
TMSF tarafından el konuluyor. El konulan bu bankaların bütün taahhütleri, borçlan, alacakları dev
let tarafından üstleniliyor ve bu nedenle de, şu ana kadar devlet 47 milyar dolar yük altına girmiş
tir. Bu 47 milyar dolara karşılık, şu ana kadar 1,5 milyar dolar tahsil edilmiştir ve TMSF yet
kililerinin ifade ettiğine göre, bunun geriye kalanının da ancak 6 milyar dolan tahsil edilebilecek
tir; yani, 47 milyar dolarlık bir yükün, bir zarann sadece 7,5 milyar dolan tahsil edilecek. Öbürü ne 
olacak; öbürüne, yine, bu konuda hükümet yetkililerinin belirttiği gibi, bir bardak soğuk su içilecek. 

Onun için, biz diyoruz ki, geliniz, artık bankalan fona almaktan vazgeçelim. Bankalar, kendi 
kuralları içinde ve elbette fonun denetiminde, zor duruma düştüklerinde tasfiye edilsin. Mevduatla 
ilgili zaten 50 milyar liralık bir güvence var; o güvence çerçevesinde halkın paralannı ödeyelim; 
ama, o bankaya kredi vermiş, o bankadan çeşitli şekillerde alacağı olan, bir kısmı şaibeli borç - alacak 
ilişkisi içinde bulunan bu yükü devlet üstlenmesin. Ama, ne yazık ki, bunu kabul ettiremedik. 

Yine, değerli arkadaşlanm, burada, bugün belki önünüze gelecek olan Bankacılık Yasa 
Tasansında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim önerimizle ve AKP'li bazı milletvekillerinin de 
desteğiyle, İhlas Finans kuruluşunun tasfiyesiyle ilgili bir düzenleme yaptık. Orada öngördüğümüz 
yöntem şudur: Şu anda, İhlas Finansm tasfiyesi İhlas Finans yetkililerince yapılmaktadır ve tasfiye 
sonunda elde edilen kaynaklann, paralann dağıtımında, oraya para yatırmış olan küçük yatmm-
cılardan bize gelen, inanıyorum ki sizlere de gelen şikâyetlere göre, çok adaletsiz, haksız bir dağıtım 
yapılmakta, 100 000'i geçen insan mağdur edilmektedir. Gene, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
müzakereler sırasında, TMSF Başkanı, tutanaklara geçen ifadesinde, İhlas Finansın olayında 
1 300 000 000 dolarlık bir hortumlamanın söz konusu olduğunu söylemiştir. Öyleyse, bu hortum-
lamanın önüne geçmek, devletin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. 

Yukanda, iyi niyetle, ülkesini düşünen ve devletin kaynaklannın hortumlanmasına, küçük 
yatınmcınm mağdur edilmesine vicdanı elvermeyen milletvekillerinin oylanyla buraya gelecek 
olan raporda, tasanda, İhlas Finansm tasfiyesinin Fon tarafından yapılması öngörülmektedir. Bu 
yönde oy veren AKP'li miUetvekiUerimizin korkusu, bazı kulis faaliyetleri sonunda, burada, bu 
düzenlemeden vazgeçilmesidir. Ben inanıyorum ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen tamamlar mısınız; 1 dakikalık süre veriyorum. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bu yüzbinleri aşan küçük yatınmcınm hakkının korun

ması noktasında, bütün miUetvekiUerimizin, parti farkı gözetmeden duyarlı davranmasını bek
liyoruz. Eğer bu konuda duyarlılığınız devam eder, 100 000'in üstündeki küçük yatınmcınm hak
kını korursanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak saygıdeğer bir iş yapmış olursunuz. Eğer bu 
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yapılmadığı takdirde, Türkiye'de küçük yatırımcının hortumlanmasına göz yumuyoruz gibi bir 
sonuç doğar ki, küçük yatırımcıların hortumlanmasına, bu Meclisin, her zaman olduğu gibi, duyar
lı davranacağına inanıyorum ve Değerli Milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşlarının verdiği 
kredi kartları faizlerinin makul düzeye indirilmesi noktasındaki kanun teklifinin gündeme alın
masını talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde söz isteyen, Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ne 

istiyoruz; onu önce anlatayım size, çok açık bir tabirle. 
Hepimiz kredi kartı kullanıyoruz. Parası olan insan, ekstre geldiği zaman götürüp tarihinde 

yatırdığı zaman bankaya bir tek kuruş komisyon, herhangi bir şey ödemiyor. Kimin parası varsa, o 
ay ekstre geliyor, paranı yatınyorsun, bir kuruş ücret, masraf ödemiyorsun. Ancak, paran yoksa size 
banka bir limit açıyor, kredi açıyor, kredi kartı limiti açıyor, her ay asgarî bir miktar ödemek zorun
luluğu koyuyor, o limit çerçevesinde hep faiz yürütüyor. Tamam, banka eğer kredi açmışsa faizini 
alacaktır; ancak, size rakam vereceğim. Hazine bonosunun faizi yıllık yüzde 16,5; doğru mu ar
kadaşlar?.. 25 yıllık konut kredilerinin, tüketici kredisi dediğimiz konut kredilerinin faizi 1,33. Nor
mal, ben bir araba alacağım dediğin zaman 1,5 ile 1,60 arasında -bankaların uyguladığı rate'ler 
bugün- veya benim ihtiyacım var, oğluma düğün yapacağım, bana bir tüketici kredisi ver diyor
sunuz, gidip, l,5'le;l,60'la borçlanabiliyorsunuz bankadan. Peki, kredi kartı nedir; bir tüketim 
aracıdır. Yani, oğluma düğün yapacağım -bir bankaya gidiyorsunuz- bana para ver diyorsunuz, 
tüketici kredisi alıyorsunuz, aylık 1,5 faiz; ama, o düğünün gelinliğini gidip kredi kartınızla al
dığınız zaman onun faizi ne oluyor biliyor musunuz; aylık 1,5 faizin compound'ı yıllık yüzde 20'ye 
gelir aşağı yukarı, yıllık yüzde 20 faize gelir; ama, kredi kartıyla harcanan, garipler... Bakın, ne 
diyorum, ödeyemeyen insanlardan... Dikkatlerinize sunuyorum; bugün, Türkiye'deki bankaların 
uyguladığı kredi kartı faizlerini, yıllık compound okuyorum: Yüzde 107, yüzde 78, yüzde 100, yüz
de 79, yüzde 79, yüzde 107, yüzde 68, yüzde 100, yüzde 107, yüzde 107, yüzde 107, yüzde 100, 
yüzde 59, yüzde 164 ve yüzde 69. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada, parası olmayan insanlar ne hale geliyor, bakın. 15 katril
yon, şu anda kredili kredi kartı borcu olan insan var, 15 katrilyon! Türkiye'deki şu anda kredili kredi 
kartı kullanan insanın şu andaki borcu... Bunun içinde 1 katrilyonluk civarı da artık alınamıyor, 
takibata gitmiş. 

Değerli milletvekilleri, ben kredi kartı kullanıyorum, hiçbir masraf ödemiyorum; ama, parası 
olmayan; ama, yaşam koşullan insanlan kredi kartıyla borçlanmak zorunda bırakıyor. Hiç kimse is
temez; ama, yaşam koşullan... Çocuğuna bir gömlek alacak. Bir babanın çocuğuna bir gömlek 
alamamasının ezikliğini hissedebiliyor musunuz; mecburen gidip kredi kartıyla alıyor. 

Onun için, değerli milletvekilleri, hepimizin burada sorumluğu var. Göz göre göre bu insan-
lann yok olmasına hep bakıyoruz. Tam birbuçuk iki yıl oldu. Her seferinde çok net anlattım; 
bunun siyaseti olmaz, siyasetle bunun bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Ne olursunuz, bu insanlara yar
dımcı olalım. Kredi kartı da bir tüketim aracıdır, tüketici kredisi de. Bir araba alan insan 1,5 
ödeyecek aylık; fakat, kredi kartıyla bilmem, gömlek aldım, kravat aldım diye ödediğin zaman, 
aylık yüzde 5 faiz ödeyecek ve bir de compound faiz... Faizlerin yüzde 16 olduğu bir ülkede eğer 
yüzde 169'la bankamızın biri hâlâ kredi kartı faizi alıyorsa, yazıklar olsun bizlere. (CHP 
sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bunun siyaseti olmaz. Gelin, hep birlikte, hep birlikte... Biz, burada, asla 
bankalar zarar etsin demiyoruz. Bankalar, eğer bir kredi veriyorsa, tabiî, bunun faizini alacaktır; ama, 
bir takas komisyonu, takas komisyonu arkadaşlar, faizler yüzde 150 iken takas komisyonu, bir ban
kadan, bir bankanın kredi kartını... Bir takas merkezi var, kredi kartları; orada komisyon alıyorlar 
birbirlerinden; yüzde 4,5 arkadaşlar. Faizler yüzde 130 iken bu 4,5'ti, hâlâ 4,5! Olmaz arkadaşlar... 

MEHMET KARTAL (Van) - Faiz haram zaten!.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Tamam, bir defalık takas komisyonuna alsın; ilk 

ay... Ondan sonra önerimiz şu: Ondan sonra, eğer müşteri isterse, bunu, tüketici kredisi şeklinde 
normal tüketici kredisine dönüştürelim; yani, yine ilk aylık banka zarar etmesin, takas komisyonuna 
alsın; ama, bir aydan sonra, eğer "benim bu borcumu tüketici kredisine çevir" diyorsa müşteri, ban
kalar da, tıpkı tüketici kredisi gibi, bu babta yapmalı. O zaman, insanlar, büyük zarar görmez ar
kadaşlar. 

Ne olursunuz, bu yasayı hep beraber... Birsürü insan perişan. Demin, Burdur Milletvekilimiz 
Sayın Özçelik aileyle ilgili konuştular. Hakikaten, aile faciaları oluyor. Sayın Özçelik'e teşekkür 
ediyorum; konuşmasında özellikle kredi kartı borçlarından dolayı ailelerin hangi facialarla karşı 
karşıya kaldığını çok iyi özetlediler; ama, biz seyirci kalmayalım. Hakikaten birileri bu ülkede bir 
şey yapıyor, ben yaptım oldu diyor göz göre göre. Defalarca burada konuştum. Haa, bunun 37 nci 
madde uyannca Genel Kurulda görüşülmesine sizler destek verdiniz; bir kere hepinize teşekkür 
ediyorum; ama, bir türlü gelmiyor, bir türlü Meclis gündemine getirilmiyor. 

Ben, kredi kartı mağdurlan adına ve ülkede geçimini çok zor koşullar altında idame ettirmeye 
çalışan insanlar için yalvarıyorum; gelin, facialara neden olmayalım, bu yasaya evet diyelim. Kredi 
kartı bir tüketim aletidir, tüketim aracıdır, tüketici kredisidir, kendisidir. Bunu normal tüketici 
kredisi kapsamına aldıracak bu yasa değişikliğine eğer olur verirseniz, onlar adına sizlere minnet
tar kalırım. 

Teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Grup önerisi aleyhinde söz isteyen Adana Milletvekili Recep Garip. 
Buyurun Sayın Garip. 
RECEP GARİP (Adana) - Saygıdeğer arkadaşlar, Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Tabiî, burada, konuşmuş olduğumuz konu, arkadaşlarımızın biraz önceki belirttikleri gibi cid
dî bir konudur, Türkiye'deki kredi kartları olayı sıradan bir olay değildir. Bu olayın ciddî bir şekil
de, komisyonlar kurularak, Türkiye'deki bu problemin halledilmesi, bankalar sistemindeki ban
kaların hakları olmayan paralan kazanmalarının bir arka planını çok ciddî noktada masaya yatırmak 
gerekiyor. Bu nedenle, doğru olan, kredilendirmeyi önlemektir, caydırmaktır. Bu anlamda, caydırıcı 
rol oynamazsanız, ciddî noktada buna karşı tedbirler koymazsanız, tabiî ki, kişiler ayaklannı yor-
ganlanna göre uzatmazlar, ceplerindeki paraya göre harcama yapmazlar. 

MEHMET KARTAL (Van) - Kimsenin tercihi değil, herkes ihtiyaçtan yapıyor. 
RECEP GARİP (Devamla) - Böyle bir sistem, böyle bir noktaya doğru, Türkiye'nin içerisinde 

bulunmuş olduğu ortam, hepimizin cebinde bulunmuş olan kredi kartları noktasındaki bu kredilen-
dirme konusu ciddî riskleri taşıyor; bunlar doğru şeylerdir. Reklamlarla oluşturulan tüketim 
ekonomisinin bir sonucu olarak doğmuştur. Hayatımızı reklamlar yönlendiriyorsa, bu konuda çok 
daha bilinçli, çok daha entelektüel, çok daha aydın bir Türkiye'nin oluşmasına ihtiyacımız vardır; 
buna katkıda bulunmalıyız. 
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Ödeyemeyeceğimiz krediyi mutlak suretle bireyin, ferdin almaması gerekiyor; bu konuda bir 
bilinç, bir düşünce ufkunun oluşması gerektiğini düşünüyorum. Yeni krizlere yönelik herhangi bir 
şekilde bir özendirmenin ötesinde, yeni krizlere düşmeden Türkiye'nin, önü açık Türkiye'nin, 
büyük coğrafyaya sahip olan bir Türk Ulusunun dünya devletleri içerisindeki asaletli duruşunu 
büyüterek devam etmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, demokrasi... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Recep Bey, çözüm, çözüm... 
RECEP GARİP (Devamla) - Ben sizi dinledim, sakin bir şekilde dinledim ve sakin 

konuşuyorum. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tamam, tamam... Ben de sakin söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Garip... 
Sayın Aslanoğlu lütfen... 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, demokrasi tahammül etme sanatıdır, özgürce 

düşündüklerimizi söyleyebilme sanatıdır. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Söz kesme, konuşturmama sanatıdır!.. 
RECEP GARİP (Devamla) - Demokrasi, özgürce yazabilme, konuşabilme, ifadelendirebilme 

sanatıdır. 
ATİLLA KART (Konya) - İçtüzükteki demokratik olmayan değişikliğe neden oy verdin o 

zaman?! 
RECEP GARİP (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin... Dünü taşıma buraya, dünü 

taşımayın... 
BAŞKAN - Sayın Garip, bir saniye... 
RECEP GARİP (Devamla) - Bugünü konuşuyoruz, şu anda konuşuyoruz. Bugünü 

konuşuyoruz... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Üç senedir nerede, niye getirmiyorsunuz? 
ATİLLA KART (Konya) - Yüzün kızarmıyor mu?! Utanma duygun yok mu?! 
RECEP GARİP (Devamla) - İnsan haklarını... 
MEHMET KARTAL (Van) - Yüksek faiz savunulur mu kardeşim?! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Üç yıl geçti... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, demokrasinin sadece tanımını yapıyorum. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bu İçtüzükle mi?! 
ATİLA EMEK (Antalya) - İçtüzüğe niye evet dedin?! 
RECEP GARİP (Devamla) - Sadece tanımını yapıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Garip, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
RECEP GARİP (Devamla) - Yani, demokrasinin tanımına katılmıyorsanız, o sizin 

bilebileceğiniz bir şey, insan haklarını özgürce kullanabilme sanatıdır demokrasi. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sen kendine bak, kendine... 
RECEP GARİP (Devamla) - Buraya çıkıyorsunuz ve burada özgürce söyleyebiliyorsunuz, 

konuşabiliyorsunuz. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - İçtüzüğe niye oy verdin o zaman Recep Bey?! 
RECEP GARİP (Devamla) - Bundan daha özgürce bulunan bir kürsü var mı? 
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BAŞKAN - Sayın Garip, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Yanlış şeyler söylüyorsun. 
RECEP GARİP (Devamla) - Doğru şeyler söylediğimi, tarih kayıtlara düşüyor. (CHP sıraların

dan gürültüler) 
Demokrasi... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne tarihi!.. 
BÎHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Hangi demokrasi?! 
RECEP GARİP (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Haluk Koç'un 

önerisiyle gelen 719 sıra sayılı bu kanunun, mutlak surette bir mutfak çalışmasının gerektiğini 
düşünmekteyim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tamam. Gündeme alırsanız çalışırız. 
RECEP GARİP (Devamla) - Onun için, özellikle 969 sıra sayılı Özürlüler Yasası birazdan gün

demimize geliyor. 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarımız var. Bankalar Kanunu Tasarımız var. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Toptancılıkla geliyor, toptancılıkla! 
RECEP GARİP (Devamla) - Yine, 930 sıra sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Değişikliği gerektirecek olan kanun tasarıları var. Yine, 971 sıra sayıda yer alan Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda bazı değişikliklerin yapılması konusunda sıraya girmiş 
olan yasalar var; dolayısıyla... 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Mevzua gel, mevzua... 
BAŞKAN - Sayın Tiryaki, lütfen... 
Sayın Tiryaki, söyleyecekleriniz varsa, söz istersiniz, kürsüden hitap edersiniz. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Mevzua gelmiyor Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Tiryaki... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Konuşma hakkımızı bundan sonra artık hiç kullanamayacağız Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi, sayın milletvekilleri, kürsüye çıkan hatibi konuşturmayalım mı, ne yapalım 

yani?! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Kürsü hakkımız elimizden alındı. Yerimizden konuşacağız artık. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Garip. 
RECEP GARİP (Devamla) - Ben demokrasi hakkımı kullanıyorum bu kürsüde. Özgürce 

konuşuyorum ve ifadelendiriyorum. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Biz de istiyoruz... 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, son haftalarda elbette ki çok çalıştık, elbette 

ki bunaldık. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bakın, bugün 1 Temmuz, tatile girmemiz 
gerekiyordu. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Biz çalışırız sonuna kadar. 
RECEP GARİP (Devamla) - Cuma, cumartesi ve pazar günü de çalışacağız. 
Ben, bu duygularla, önerinin ekim ayma kalmasını ve ekim ayında ciddî bir mutfak çalışması 

yapılarak... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Gündeme alınacak, şimdi görüşmüyoruz. 
M.CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Kavrayamamış... 
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RECEP GARÎP (Devamla) - ...bundan sonraki süreçte çok daha derli toplu görüşmeler 
yapılacağı düşüncesiyle aleyhinde sözlerimi tamamlıyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip. 
Önerinin aleyhinde söz isteyen, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar, CHP sıralarından "Ooo! "sesleri) 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Arkadaşlar, lütfen, sakin dinleyelim! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Kaçır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin 

Grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Nihayet kürsüye terfi ettin! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun sana! 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Sayın Milletvekilleri, bu ülkede faizler yüzde 70 iken AK Parti ik

tidara geldi. Büyük bir çoğunluğa sahip olan AK Parti, geldiği günün ertesi günü, burada bir kanun 
teklifi vererek, faizlerin yüzde 70'lerden yüzde 15'lere indirilmesini önerebilir idi; ama, bu, gerçek
çi olmazdı. Ekonomi, kendi şartlan içerisinde tedbirler alırsanız istediğiniz yöne gelecektir. İşte, 
ikibuçuk senelik bir zaman dilimi içerisinde iyi bir ekonomi yönetimi, faizler yüzde 15'in altında; 
yani, her şey kanun çıkarılarak zorla düzeltilemez. Ekonominin kendi kuralları vardır, kendi koşul
lan vardır. O koşullan oluşturmak bizim görevimizdir. Yoksa, ekonomiye direkt müdahale ederek 
yasa çıkanp, ben bunun artık böyle olmasını istiyorum diyerek netice almak mümkün değil. 

Kredi kartı faizlerinin çok yüksek olduğunu hepimiz görüyoruz; ancak, kendi kendime önce şu 
soruyu soruyorum: Bu kredi kartı olayını dünyada biz mi icat ettik... 

ATİLA EMEK (Antalya) - İcat edenin Allah belasını versin! 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - . . .biz mi çıkardık bunu?! Yani, Türkiye mi çıkardı kredi kartını?! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Beddua et, kurtulalım, bitsin!.. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Kurallarını bizim belirlediğimiz bir sistem değil. Önce dünyada 

kullanılmış bir sistem bu kredi kartı ve biz de, dünyada kullanılan bu kredi kartı sistemini almış, ül
kemizde kullanıyoruz. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ara sıra laf at!.. Olmuyor böyle!.. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Peki, dünyada bu iş nasıl diye baktığınız zaman, Türkiye'deki 

faizlerin altında mı, üzerinde mi; Türkiye'deki kredi kartı faizlerinin üzerinde veya altında olup ol
madığını, işin uzmanlannm incelemesi gerekir. Bankalar Yasası komisyonda görüşülürken, ar
kadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, bunlar orada tartışılmış ve maalesef, dünyada da kredi kar
tı faizlerinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, kredi kartı faizlerine halkımızın bulaşmamasını ve bu faizler altında ezil
memesini temin edecek yasalan oluşturmamız gerekir; ama, bu yasalann nasıl oluşacağı Mec
lisimizde bellidir. Elbette ki, tekliflerin de buraya getirilmesi, değerlendirilmesi ve burada yasa 
oluşturulması mümkündür; ama, bu, çok teknik bir konudur, uzmanlık alanı, incelemeler yapmak, 
çalışmalar yapmak gereken bir konudur ve hepimiz biliyoruz ki, Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu, bu doğrultuda bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışma, en kısa zamanda Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelecektir ve bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Plan ve Bütçe Komis
yonunda, gerekirse altkomisyonlarda enine boyuna konuşulacak, tartışılacak ve kredi kartı sistemini 
de çökertmeden sürdürecek bir yapıyı oluşturmamız gerekiyor. 
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Az önce, Sayın Garip de söyledi; aslında, bugün, Meclis olarak tatile çıkmamız gereken bir 
gün; ama, niçin çıkmadık; Özürlüler Yasası için, hem AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi hal
kımıza söz verdi ve bu yasayı çıkaracağız dedik. 

Arkasından, Belediyeler Yasası, Anayasa Mahkemesinden dönmesinden dolayı, mutlaka çıkar
mamız gereken bir yasa. 

Yine, Bankalar Kanunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımızın gece gündüz çalışarak 
bize yetiştirmeye çalıştıkları ve çıkarmamız gereken bir yasa. 

Dolayısıyla, gündemimizde önemli yasalarımız var. Bu da çok önemli bir yasa; ancak, bu, işin 
uzmanlan tarafından, üzerinde, sistemi bozmadan, sistemi altüst etmeden çözülmesi gereken bir 
yasa olduğundan, AK Partinin Grup önerisi doğrultusunda hareket edilmesini ve CHP Grup önerisi 
aleyhinde oy kullanılmasını, ben, değerli arkadaşlarıma tavsiye ediyorum ve Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaçır. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama 

yapacağız. 
3 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri kabul edilmemiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
2.- 944 sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 

görüşülmesi ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 
1.7.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 1.7.2005 Cuma günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî parti gruplan 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Grup Önerisi: 
944 sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşül

mesi, bölümlerinin ekteki cetveldeki gibi olması ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına alınması; aynca, 304 üncü sırasında 
yer alan 971 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmm 3 üncü sırasına, yine gündemin 297 nci sırasın
da yer alan 959 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı sırasına alınması önerilmiştir. 

Belediye Kanunu 
Bölümler Maddeler 
1. Bölüm 1 ilâ 16 ncı maddeler 
2. Bölüm 17 ilâ 46 ncı maddeler 
3. Bölüm 47 ilâ 72 nci maddeler 
4. Bölüm 73 ilâ 87 nci maddeler ile 

Geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeler 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, AK Parti Grup önerisinin aleyhinde söz isteyenler: Ankara Mil
letvekili Oya Araslı, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 

Grup önerisinin lehinde söz isteyenler: İstanbul Milletvekili Recep Koral, Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa. 

Şimdi, aleyhinde söz isteyen, Ankara Milletvekili Sayın Oya Araslı; buyurun. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Araslı, süreniz 10 dakikadır. 
OYA ARASLI (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Dün, demokrasimizin tarihimizdeki en karanlık dönemeçlerden birine girdiğini düşündüğümü 

ifade etmek istiyorum; bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin.... 
ATİLLA KART (Konya)- Sayın Başkan, çok ses, gürültü var... 
BAŞKAN- Sayın Araslı, bir saniye... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, sükuneti bir sağlarsanız... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İktidar Partisi milletvekillerinin Genel Kurulda sessiz ol

masını istiyorsunuz; ama, her milletvekili, her sayın milletvekili önce kendisine bir baksın lütfen... 
Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından "gürültünün geldiği yere bakın" sesleri) 
BAŞKAN- Lütfen sayın milletvekilleri... 
OYA ARASLI (Devamla)- Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin tasarı ve 

teklifler üzerinde konuşma yapma imkânını göstermelik duruma indirgeyen bir düzenleme 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Demokrasimiz suskunluğa mahkûm edilmiştir. Kimlerin oylarıyla? 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, böyle bir içtüzük değişikliğine olumlu oy vermemenin, destek
lememenin onurunu ve huzurunu taşımaktadır; ama, bu teklifin, bu içtüzük değişikliğinin 
savunuculuğunu yapanlar, şunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamalıdırlar: Demokrasi sus-
turulamaz, suskunluğa mahkûm edilemez, hele ülkemizdeki demokrasiyi suskunluğa mahkûm et
meye kimsenin gücü yetmez; ama, demokrasiyi suskunluğa çalıştıranlar her kim olursa olsun, 
tarihimizde örnekleri vardır, her zaman ebedi bir suskunluğa ve utanca mahkûm olmuşlardır. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle bir kaderi demokrasimizin çatısı altında kimsenin ken
disi için hazırlamamış olmasını dilerdim; ama, burada, dün, demokrasiyi susturmak, suskunluğa 
mahkûm etmek hedefine yönelik bir düzenleme maalesef kabul edilmiştir ve böyle bir düzenlemeyi 
meşrulaştırmak için, 1996'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmış bir içtüzük değişikliğinin 
altındaki Cumhuriyet Halk Partisi Grubu mensuplarının imzalarına ve adlarına sığınılmıştır. Dün, 
iki dönemdir Parlamentoda görev yapıyorum; ama, hiç bu kadar adımın sıklıkla dile getirildiği bir 
toplantı olduğunu hatırlamadığımı söylemeliyim; ama, hemen ifade edeyim ki, 1996'da yapılan, al
tında benim de imzam olan, Sayın Salih Kapusuz'un da grubu adına katıldığı içtüzük değişikliği, ne 
kadar gözden saklanmaya çalışılırsa çalışılsın, dün kabul edilen içtüzük değişikliğinden fevkalade 
farklıdır. Orada, Özel görüşme yönteminin kabul edilmesi için Danışma Kurulunda oybirliğince uz
laşmaya varılması ve bu önerinin Genel Kurula bu uzlaşma üzerine getirilmesi şart koşulmuştu. 
Bunun anlamı nedir; muhalefet, siyasî parti gruplarından herhangi birisi olmaz dediği zaman, bu 
özel görüşme yönteminin uygulanamayacağıdır; yani, milletvekilinin daha özel bir prosedür 
içerisinde yasama çalışmalarına katkı sağlamasına imkân olmadığıdır bu koşul gerçekleştirilmediği 
takdirde. Ama, dün kabul edilen düzenleme bu oybirliğini etkisizleştirecek bir alternatif getirmek
tedir. Danışma Kurulunda uzlaşma olmadığı takdirde, gruplar, özel görüşme yöntemini Türkiye 
Büyük Millet Meclisine önerebileceklerdir ve alelade bir çoğunlukla bu kabul edilerek özel görüş
me yöntemi uygulanacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, bu iki düzenleme birbirinin aynısı mı? Aralarındaki fark, önem-
senemeyecek, küçük bir fark mı? Birisi muhalefetin önleme imkânını tamamen ortadan kaldırıyor, 
birisi muhalefet "olur" demezse böyle bir yöntemin uygulanmasını imkânsız hale getiriyor. Eğer, 
içinizde, bu iki düzenleme aynıdır diyenler varsa, ben, bunu, onların, demokrasi ve hukuk bilgisinin 
sığlığına atfetmek istiyorum. Demokrasiye gönül vermiş bir insanın bu aradaki farkı görmemesi 
mümkün değil; ama, aynıdır deniliyorsa, dediğim gibi, ya ortada bir bilgi eksikliği, bir değerlendir
me eksikliği vardır veya bir kasıt vardır, bir takıyye vardır. Demokrasiye gönül verdim diyenler, as
lında, hiç inanmadıkları bir şeyi, demokrasiye gönül verdiklerini anlatmak, göz boyamak için söy-
lüyorlardır. Bu içtüzük değişikliğinin arkasında olanların, bu hususları, çok dikkatle, bir kere daha 
düşünmelerini dilerim. 

Bu içtüzük değişikliği dün kabul edildi ve bugün de ilk uygulamasına geçiliyor. 
Değerli arkadaşlarım, getirilen öneriye bakınız: 90'ı aşkın madde, dört bölüm içerisinde 

görüşülecek. Milletvekilleri, gruplar veya şahıslan adına, yapılacak dört görüşmede, 15 ile 30 
arasında madde ihtiva eden bölümler hakkında eleştiri yapacaklar, görüşlerini ifade edecekler, 
çözüm önerileri burada getirecekler. Bu mümkün olabilir mi arkadaşlar?! Ne kadar mümkün 
olacağını biraz sonra göreceğiz; ama, neyi istiyorsunuz: Buraya gelen arkadaşlarımız, ayrılan 
kısacık süreler içerisinde "gözlerimin içine bak, ne dediğimi anlarsın, hadi allahaısmarladık" diye 
mi gitsinler bu kürsüden; onu mu istiyorsunuz? Muhalefetin suskun kalmasını, yasama çalış
malarından dışlanmasını mı istiyorsunuz? Bize tahammülünüz mü yok? Ama, bize tahammül etmek 
zorundasınız; çünkü, inansanız da inanmasanız da, demokrasi bunu gerektiriyor. Muhalefet, bu 
Mecliste, ne yaparsanız yapm, konuşacaktır. Eğer buradaki imkânlarımızı kısıtlarsanız, dışarıda, 
sokaklarda konuşacağız. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Görüşlerimizi, sizlerin burada 
yaptıklarını ulusumuza anlatacağız. 

Biliyoruz, bu imkânı burada kısıtlamanızdaki temel amaç, yaptığınız yanlış politikaları, burada 
bile uyguladığınız yanlış politikaları burada dile getirmemizi engellemek. Ulusumuz, TRT 3'ü sey
rederek, dinleyerek bunları öğrenmesin istiyorsunuz; başka neyle izah edebiliriz bunu? Gelin, 
burada, biz, bunu istemedik, bu düzenlemeyi şu amaçla yaptık diye söyleyin. Niye getirdiğiniz bel
li. Buradaki görüşme süresini kısaltmak istiyorsunuz, ne pahasına olursa olsun, kısaltmak istiyor
sunuz. Gerçeklerin söylenmesine imkân kalmasa da, milletvekilinin yasama çalışmalarına imkân 
bırakılmasa da, bunu yapmak istiyorsunuz. Böyle bir zihniyeti, demokrasiyle nasıl bağdaştırabilir
siniz?! Böyle bir zihniyetin, böyle bir uygulamanın demokrasiyle bağdaşmayacağı Anayasa Mah
kememizin kararlarında açık seçik ortaya konulmuş. Bir de, önerge sayısını milletvekilleri için 2'ye 
indiriyorsunuz. O da yetmiyor, uygulamada, bu 2'yi bile muhalefetin kullanmasına imkân ver
meyecek biçimde, önergeler, her bölümle ilgili olarak veriliyor. Hiç değilse İçtüzükteki esasa bağlı 
kalınsaydı, bu özel uygulama yönteminde de muhalefete hiç değilse hiç değilse bir önerge vermek 
imkânı tanmsaydı, bu imkân saklı tutulsaydı; ama, kimin umurunda! Bir an önce yasalar büyük bir 
süratle çıkacak, ne olursa olsun çıkacak, muhalefet sussa da, Parlamento suskunluğa mahkûm edil
se de çıkacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu çok yanlış bir gidiştir. Böyle bir gidişe, böyle bir öneri bağlamında 
bizim katkı vermemiz, asla ve kata mümkün değildir. Biz, yasaların suskun bir düzen içerisinde 
görüşülmesini kabul edemeyiz. Arkamızdaki demokrasi geleneği bunu gerektirir. Biz gerçekten 
demokrasiye inandık; biz gerçekten demokrasinin yaşaması için çaba sarf ettik. Bu çabanın nelere 
mal olduğunu, arkalarında çok kısa bir geçmiş bulunan birtakım partiler belki anlayamazlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
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OYA ARASLI (Devamla) - ...ama, bu mücadele, gerçekten, büyük bir kararlılık ve özveriyle 
yürütülmüştür bugüne kadar ve bugünden sonra da yürütülecektir. Bu öneriyi kabul etmiyoruz ve 
bu öneri, konuşma imkânlarımızı kısıtlasa da, her yerde, her vesileyle görüşlerimizi söyleyeceğiz; 
sokaklar konuşacak bunu yaptığımız zaman. (CHP sıralarından alkışlar) Ama, düşünün, bir demok
rasi ve Parlamento susarken sokaklann konuşmaya başlaması ne kadar sağlıklı bir işarettir, bunu da 
bir düşünün. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Önerinin aleyhinde söz isteyen, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş. 
Buyurun Sayın Güneş. (CHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün yaptığımız iç

tüzük değişikliği, daha doğrusu dün yaptığınız içtüzük değişikliği, Parlamentonun tarihine bir basan 
olarak geçmeyecektir. Yanlış yapılmıştır, gereksiz bir iş yapılmıştır. O içtüzük değişikliğini yapmak 
yerine, eğer, belli yasalan çıkarmak gerekiyorsa mutlaka, söz verdinizse birilerine, kendinizi bu 
konuda mecbur hissediyor iseniz, onu, muhalefet partisine, muhalefet milletvekillerine söyleyebilir
diniz, tatil yapmayabilirdik; ama, enine boyuna, hepsini konuşabilirdik. Hepsini konuşmalıyız. Siz 
de konuşmalısınız; ama, biz de konuşmalıyız. Bir madde halinde, bir düzenleme halinde, söy
lenecek ne söz varsa burada söylenmelidir, burada söylenmesi engellenmemelidir. Gerekirse tatile 
gitmemeliyiz, burada çalışmalıyız, buna açığız. (CHP sıralanndan alkışlar) Ama, düdüklütencerede 
yemek pişirir gibi, yapar gibi, görüşür gibi yapmak, ama görüşmemek, kanun çıkarmış gibi yapmak 
ama kanun gibi görüşmemek bize yakışmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmaz (CHP 
sıralanndan alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyelerine yakışmaz, bize yakışmaz. Ben, 
kendime yakıştıramıyorum, hiçbirinize yakıştıramıyorum. Yanlış yapılmıştır; yapılmamalıydı. 

Bakın, üç gün önce çıkardığımız hâkimler, savcılarla ilgili yasa konusunda Yargıtay Başkanlar 
Kurulu bir açıklama yaptı, bir bildiri yayınladı ve bu bildiriye bakarak yaptığımız işle övünemeyiz. 
Yasalar yeterli bir hazırlık ortamından geçmeden kabul edildiği için noksanlıklar olmaktadır. 

Bildiriden okuyorum: "Bu yasa sorunlanmızı çözmekten uzaktır. Yürütmenin yargıyı etki al
tına alma düşüncesinin bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Yargıda siyasallaştırma yaratacaktır. 
Bu durum, laikliğe ve ulusal bütünlüğe aykın söylemleri hayata geçirmeye çalışanlara destek 
yaratacak, belirtilen değerler korumasız kalabilecektir. Hukuk devleti ilkesi ve cumhuriyet nitelik
leri, anayasal düzen içerisinde yargı organlannca korunması gereken değerlerden olup, laiklik ilkesi 
ve ulusun bütünlüğünün korunmasında Yargıtay, dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da taraf 
olmaya devam edecektir." (CHP sıralanndan "bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunu söylettiğiniz, bu bildiriyi yazdırdığınız doğru mu oldu?! Parlamentoyla karşı karşıya 
gelen bir Yargıtayı bu şekilde konuşturmanız doğru mu oldu?! Bunun tek çaresi var; hepimiz söy
leyeceğiz, hepimiz bildiklerimizi söyleyeceğiz ve doğruyu yapacağız, doğru yasalan çıkaracağız; 
bizim istediğimizi değil. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Söylüyorsunuz; biz engellemedik ki... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Bakın, bugün getirmek istediğiniz ve o İçtüzüğe göre 

görüşmek istediğiniz Belediyeler Yasası 90 madde civarında. 90 maddede 4 bölüm takdir buyur
muşsunuz -lütfenmişsiniz 4 bölüm diye, 1 bölüm de yapabilirdiniz demek ki- 4 arkadaşımız 
konuşabilecek. 90 maddede bizden sadece 4 arkadaşımız grup adına konuşabilecek. Bu, insafla bağ
daşır mı?! Gözünüzü seveyim; vicdanınız buna elveriyor mu?! Bu doğru mu?! 90 maddeyle ilgili 
2'şer önerge verilebilir her maddede; 180 önergeyi doldurmuşsunuz, bizim bir tek önerge verme im
kânımız kalmamış. Bu kurnazlık mı?! Bu açıkgözlülük mü?! Bu soyluluk mu?! Bu şık mı?! Bu zarif 
mi?! Bu yakışıyor mu milletvekilliğine, bu yakışıyor mu?! (CHP sıralanndan "bravo" sesleri, alkışlar) 
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Demek ki, bu İçtüzüğü böyle kullanmak niyetindesiniz. O zaman, burada iyi niyet aranmaz. 
Niye böyle yapılır; muhalefetsizlik özlemiyle bu yapılabilir; muhalefet istemiyoruz, muhalefet ol
masın... Kendinizi de o konuda etkin görmüyorsunuz, hükümetten ne geldiyse o geçsin... Yani, 
yasamanın yerine muhalefetsiz olan iktidar grubu geçsin, iktidar grubu yönetimin gönderdiği bütün 
düzenlemeleri kabul etsin. Niye o?!. Niye görüşmeden kaçırıyorsunuz? Görüşmeden niye kaçırıyor
sunuz; yani, görüşürsek, her şeyini görüşürsek, her şeyi ortaya çıkarsa... Gizlemek istediğiniz bazı 
konular mı var? Bu uygulama ve bugün Belediyeler Yasasıyla ilgili az evvel arz ettiğimiz 
girişiminiz bunun göstergesi. Görüşüyor gibi yapmak; ama, görüşmeden, hükümetin gönderdiği 
tasarıları yasalaştırmak. Bunu kabul etmeyin lütfen. Biz olsak da olmasak da bunu kabul etmeyin 
lütfen. Milletvekilliğinin görevi değil. Bu yanlış, bu soylu değil, bu yüksek değil, büyük değil, 
küçük bir hesap ürünü. 

Bizim konumumuza gelince, Cumhuriyet Halk Partisinin... Biz, aydınlanma devriminin siyasal 
örgütüyüz, aydınlanma devriminin siyasal örgütüyüz. Aydınlanma devriminin siyasal örgütüne 
yakışan hareketi yapacağız, bu yanlışlığı kabul etmeyeceğiz. Kabul etmiyoruz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin siyasal bütünlüğü, siyasal meşruiyeti, iktidar ve muhalefetle vardır, iktidar ve 
muhalefetle tamdır, biri olmazsa noksandır. Biz, o meşruiyeti koruma konusunda gösterdiğiniz 
duyarsızlığı karşılıksız bırakmayacağız. 

Muhalefet salonda olsun; ama, sussun, etkin olmasın, işlerimize karışmasın, görev yapmasın, 
önerge vermesin, az konuşsun, istediğimiz gibi yasaları geçirelim... Bu kabul edilemez, bu olmaz, 
bu, demokrasi olmaz. Görüşüyor gibi yapıp görüşmemek göstermelik bir oyundur. Böylesi bir 
oyuna katılmayız. 

Evcilik oynar gibi demokrasicilik oynanmaz, evcilik oynar gibi milletvekilliği yapılmaz, par-
lamentoculuk yapılmaz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu kabul etmiyoruz, bunu 
kabul etmeyeceğiz, hiç kabul etmeyeceğiz! 

Bu dayatma, susturma yasasının iptali için, bugün başvuruyoruz; dün kabul ettiğiniz dayatma, 
susturma yasasının iptali için, bugün başvuracağız. Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarının 
bir yenisiyle, görülüyor ki, iptal edilecektir ve mahcup olacaksınız. (CHP sıralarından "mahkûm 
olacaklar" sesleri) Mahcup olacaksınız, mükerrir olacaksınız ve mahcup olacaksınız. 

Bu dayatmayı reddedeceğiz. Bu dayatmayı reddederek, bu konuşmadan sonra, sizi, bu yanlış 
oyununuzla başbaşa bırakacağız. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu girişim, bu girişimimiz, Özürlüler Yasasını kapsamamaktadır. Bu girişim, Özürlüler 
Yasasından sonraki bölüme dönük tutumunuza bir başkaldırıdır, bir başkaldırıdır; sus-
turulamayacağımızın, bizi susturmaya kalkışmanın kimsenin haddi olmadığının eylemsel 
dışavurumudur; bu yasakçı, korku ürünü düzenlemeye boyun bükmeyeceğimizin anlamlı bir an
latımıdır. Sizin oyununuza ve siyasal günahınıza ortak olmaya tenezzül etmeyeceğiz. Sizi, 
oyununuzla, günahınızla başbaşa bırakacağız. 

Bu, bu demokrasiye dokundurtmayacağımızın, demokrasiyi yaralatmayacağımızın, demok
rasiyi taklit ettirmeyeceğimizin dışavurumudur aynı zamanda, demokrasiyi koruma konusunda 
kararlılığımızın dışavurumudur aynı zamanda. 

Sizin, parlamenter demokrasiyi, istediğiniz gibi oynayacak bir nesne haline getirmenize 
müsaade etmeyeceğiz, bilesiniz! 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güneş. 
(CHP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti) 
BAŞKAN - Önerinin lehinde söz isteyen, İstanbul Milletvekili Recep Koral. 
Buyurun Sayın Koral. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, burada, tabiî, bir İçtüzük tartışmasıyla konuya başladık. Aslında, görüş

tüğümüz konu bir İçtüzük tartışması değil. Malum, İçtüzüğü, Meclisimiz dün kabul etti. Tıpkı, geç
mişte, bir Anayasa maddesiyle ilgili de görüşme yapıyoruz, kabul ediyoruz; ondan sonra gelen 
konuşmacı, bakıyoruz ki, Anayasa maddesinin, kesinleşmiş maddenin aleyhinde konuşmaya devam 
ediyor. Anayasa maddesi kesinleşene kadar görüşlerinizi söyleyebilirsiniz; ama, kesinleştikten son
ra, onun aleyhinde konuşma hakkı hiçbirimizin olmaması lazım. Burada da, İçtüzük kesinleştiğine 
göre, bir İçtüzük tartışmasına girmememiz lazımdı. 

Ben, aslında, muhalefetin burada olmasını isterdim; çünkü, Sayın Ünal Kacır'a çok tezahürat 
yapmışlardı; gerçekten de haklan vardı; çünkü, Sayın Ünal Kacır'ın hiç sataşmadığı CHP'li üye kal
mamıştı. Onun karşılığını aldı diye düşünüyorum; ama, biz de bir iltifat almak isterdik tabiî bu arada. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, konumuz, temel kanun olarak Belediye Kanununun görüşülüp 
görüşülmemesi ve bir sıralama. Hepiniz biliyorsunuz, Belediye Kanunu, bu Meclisten 5272 sayıy
la geçti ve kanunlaştı; halen devam ediyor. Hatta, Belediye Kanununun, Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından, bazı maddeleri, Mecliste yeniden görüşülsün diye Meclise geldi, Mecliste yeniden 
görüşüldü ve yeniden görüşme sırasında, genel oylama yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiş durumda. Yani, Belediye Kanununun önemini, muhalefetiyle ik
tidarıyla, bu Parlamento çatısı altında olan ve bu ülkede yaşayan bütün insanlar, bütün yerel 
yöneticiler biliyorlar. Hal böyleyken, Anayasa Mahkemesi, genel oylama yapılmadı gerekçesiyle 
Belediye Kanununu iptal etmiştir ve iptal ederken de şöyle bir gerekçe koymuştur; demiştir ki: Ben, 
bu kanunu iptal ediyorum; ancak, benim iptal kararım altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Yani, altı 
ay içerisinde yeni bir kanun çıkarmak zorundasınız. 

Bu kanun, bu Mecliste defalarca -altkomisyon, üstkomisyon ve Mecliste- görüşüldü; bu üçün
cü görüşülmesi. Yani, konuşma hakkımız, görüşlerimizi ifade etme hakkımız ortadan kaldırılıyor 
diye düşünmenin, asla, en küçük bir desteği yoktur. Bunu söylemeye bile dilimizin varmaması 
lazım. Bu Mecliste, bu kadar ısrarla görüşülen bir kanun, şimdi, yeniden, çok küçük teknik düzen
lemelerle Meclise gelmiştir. Önergelerle de bazı teknik düzeltmeler yapmayı arzu etmekteyiz. 

Dolayısıyla, bu manada, temel kanun olan, yerel yönetimlerin en önemli ayağı olan 
belediyelerle ilgili bir kanunun, Anayasa Mahkemesinin verdiği süre dolmadan, bu Mecliste, mut
lak surette çıkarılması gerekiyordu. Dolayısıyla, bir temel kanun olmadığını iddia etmemiz söz 
konusu değildir ve zamanının da kısıtlı olmadığını söylememiz mümkün değildir. Bu durumda, 
temel kanun olan Belediye Kanununun zaman dolmadan çıkarılması çok özel bir aciliyettir. 

Aynı zamanda, İçtüzükle ilgili bu kanun 87 madde değerli kardeşlerim. 87 maddelik bir kanun
da 174 tane önerge verme hakkı var. Bu 174 tane önerge üzerinde 5'er dakika konuşma hakkı var. 
Bu 5'er dakikayı 174 önergede aynen kullanırsanız, Meclis Başkanvekilimizin, Meclis Başkan-
vekillerimizin de vereceği toleransları bir kenara bırakırsanız, 870 dakika kullanmak durumun
dasınız; bu da 15 saat ediyor. Yani, sadece önergeler üzerinde, bu Mecliste, hızlı görüşme, temel 
kanun görüşmesi olmasına rağmen, 15 saat konuşma hakkımız var. Bir de buna soru-cevaplarla il
gili 75 dakikayı, 1,5 saati, bölümler hakkında konuşmayla alakalı, yine, 75 dakikayı, 3 saati ek
lediğinizde, 18 saatlik bir görüşme, 87 maddelik bir kanunda, İçtüzüğün bu hızlı işleyişiyle geliyor. 
Yani "bu da yetersiz" dememiz mümkün değil; bu, kanunun üçüncü görüşmesi. 

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, bu konuda söylenmiş olan sözlerin çeliştiğini ifade etmek is-
tiyorum.Arkadaşlarımız burada olmadığı için, söyleyeceğim şeyleri söylememe de gerek kalmadı; 
dinleme ihtiyacı söz konusu olmayabilir, takdir ediyorum. 

Yalnız, bir hususu da burada... Tabiî dışarıda televizyon verdiği için muhalefetteki arkadaş
larımız da dinleyebilir. Buraya geldiğimiz zaman, gerçekten, bu Mecliste, gerek CHP sıralarında 
gerek bizim arkadaşlarımız arasında konusunu çok iyi bilen ve hitabet sanatı da çok yüksek olan ar-
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kadaşlanmız var. Böyle, karşıdakini rencide etmeden, insanların onuruyla oynamadan, mutlak 
surette söyleyeceklerini en güzel şekilde ifade ederler ve insanları kızdırarak değil, gerekirse gül
dürerek tenkitlerini yapabilme imkânları vardır; ama, maalesef, bunu ters şekilde kullanıyoruz. Ne 
olur, bundan sonra, bu konuda sanatlarını uygun şekilde kullansınlar ve düzgün bir şekilde Meclisin 
çalışmasına onlar da katkıda bulunsunlar diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu manada, Meclis içerisinde, elbette, bu kadar sürede bunların konuşulması, 
fikirlerin söylenilmesi, değişiklik önergelerinin belirtilmesi, ifade edilmesi, verilmesi söz konusudur; 
bu manada bir sıkıntı söz konusu değildir. Kaldı ki, bu Parlamento içerisindeki milletvekilleri -hani 
bir tatil meselesi var ya, bir de sokak meselesiyle birleştirelim- tatile gitmiyoruz; sokaklardan geldik, 
sokaklara gidiyoruz bu gündemi bitirdikten sonra ve bugüne kadar sokaklarda halkın sesini din
leyerek, halkın sokaktaki sesiyle sandıklara girdik, sandıklardan çıktık; yine sokaktaki sesi din
lemeye devam edeceğiz; onların taleplerini, arzularını dinleyerek gerek hükümet bazında gerek Par
lamento bazında arzu ettikleri iyileştirmeleri yapmak üzere de çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu manada görüşlerimi arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koral. 
Grup önerisinin lehinde söz isteyen, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa; buyurun. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; grup önerimizin lehinde söz aldım; Sayın 

Divanı ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, grup önerileri üzerinde konuşuyoruz. Yani, gündem, grup önerilerinin 

Genel Kurulda tartışılması, görüşülmesi; ama, yine, bir İçtüzük tartışması şeklinde devam etti. Ön
celikle, bu İçtüzükle ilgili ve temel kanunla ilgili bir iki hususu, Genel Kurulla, sizlerle ve 
kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, İçtüzükte, temel kanun veya temel yasa, AK Parti tarafından, bizim tarafımız
dan ihdas edilmiş, gündeme getirilmiş bir konu değildir. Biz, aslında, İçtüzükte var olan bir konuyu 
konuşuyoruz; İçtüzüğün 91 inci maddesi... Biraz önce, Sayın Araslı -her ne kadar, konuştular, gittiler, 
dinleme lütfunda bulunmadılar- kendilerinin de, temel yasayla ilgili bir tekliflerinin olduğunu, verilen 
bu teklifin altında da kendi imzası olduğunu da ifade etti. Biz, olmayan bir şeyi ihdas etmedik. İç
tüzüğün tarifinde ve İçtüzüğün hangi yasalarda nasıl olacağına dair, konuşmaların, görüşmelerin ne 
şekilde yapılacağına dair, önergeler nasıl verilecek, maddeler üzerinde konuşmalar nasıl olacak, bütün 
bunlara dair ve temel yasanın tarifi nasıl olacak, bununla ilgili, daha önce çıkarılan temel yasa, 
Anayasa Mahkemesi tarafından, gerekçeli kararıyla beraber iptal edilmiştir. Demiştir ki Anayasa Mah
kemesi: Bir; bunun tarifini yapmalısınız. Nedir temel yasa, bu nasıl görüşülecek, bölümleri nasıl 
olacak, önergeler nasıl verilecek, ne kadar verilecek, her madde üzerinde mi önerge verilecek, yoksa, 
her bölümle ilgili mi önerge verilecek, soru-cevap nasıl olacak; bütün bunları, gerekçesiyle beraber, 
iptal etmiş ve gerekçesini de yazmıştır. Dolayısıyla, dün Genel Kurulda yapılan, Anayasa Mah
kemesinin iptal gerekçesine uygun bir temel yasa tarifi ve bu yasanın Genel Kurulda nasıl 
görüşüleceğine dair ayrıntılardan ibarettir. Bunun demokrasiyi askıya almakla, bunun muhalefetin 
sesini kesmekle, bunun kanun, kural tanımazlıkla ne alakası var; doğrusunu isterseniz, bunu anlamak
ta zorluk çekiyoruz. Kaldı ki, Sayın Araslı da, temel yasa olsun diye, kendisi de, altında imzası 
bulunan önerge vermiş. Yani, bir şey ihdas ediyor falan değiliz, kimsenin sesi falan kesiliyor değil. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Belediyeler Yasasını görüşeceğiz. İkinci sefer Genel Kurulda 
görüşülüyor ve iki sefer komisyonlarda görüşüldü bu. İlk görüşmesinde, bir ayı aşkın süre, iktidar 
ve muhalefet milletvekilleri tarafından altkomisyonda, en az bir hafta da komisyonda görüşüldü, 
Anayasa Mahkemesi tarafından bazı gerekçelerden dolayı iptal edildi. Şimdi tekrar geldi ve komis
yonda yeniden görüşüldü. Genel Kurulda görüşüldü, komisyonlarda görüşüldü, şimdi tekrar Genel 
Kurulda görüşülecek... Allahaşkma, ben buradan sormak istiyorum... 

AHMET YENİ (Samsun) - Yok ki, kime soracaksın? 
EYÜP FATSA (Devamla) - Dinliyor arkadaşlar bizi, burada olmasalar bile, kulislerde dinledik

lerinin farkındayım, biliyorum. 
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Allahaşkma, söylenmedik ne kaldı bununla ilgili?! Belediyeler Yasasıyla ilgili söylenmedik ne 
kaldı?! Yani, adama sorarlar; kardeşim, niyetiniz üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Adama 
sorarlar bunu. Üzüm yemekse, buyurun, Genel Kurul burada. Aylarca görüşüldü bu, aylarca 
görüşüldü. Önümüzde, en az yirmi otuz saat, bunun üzerinde konuşma ve görüşme imkânımız var; 
arkadaşım teferruatına girdi, tekrar etmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlar, onun için, bu, yersiz ve lüzumsuz bir tartışmadır. Dünyanın bütün gelişmiş 
demokratik ülkelerinde temel yasa uygulamaları vardır. Dün, burada, ayrıntılarıyla bunlar ifade 
edildi, anlatıldı. Bilinmeyen, olmayan, uygulanmayan bir şeyi yapıyor falan değiliz. Geçen 21 inci 
Dönemde, 1 000 küsur maddelik Medenî Kanunu, burada biz temel yasa olarak görüştük; arkadaş
lar var, hatırlayacaklardır. Yaklaşık 300 maddeden fazla Gümrük Kanununu temel yasa olarak 
görüştük. Yani, kimin sesi kesildi?! Kimin sesi kesildi allahaşkma?! Ne askıya alındı?! Cum
huriyetin temel kazanımlanyla temel yasanın ne alakası var, ne alakası var?! Onun için, bunlar yer
siz ve lüzumsuz tartışmalardır. Millete söyleyecek bir şeyi olan gelir burada konuşur. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu vesileyle bir iki hususu da burada ifade etmek istiyorum. Sayın 
Araslı'yı biraz önce dinledik, kamuoyu da dinledi. Diyor ki Sayın Araslı: "Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor." 

AHMET YENİ (Samsun) - Kendileri yaşıyor. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tarihinin hiçbir döneminde Türkiye, kendi için

de ve dışarıda bu kadar kendine güvenli, bu kadar kendinden emin olmadı. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Türkiye'nin ufku bugünkünden daha açık hiçbir dönemde olmadı, olmadı; ama, "tarihinin 
en karanlık günlerini yaşıyor" diyenler, kendi iktidar oldukları ve iktidar sorumlulukları taşıdıkları 
dönemlerde -1970'li yıllardan bahsediyorum, 1980'li yıllara doğru- yaşanan Türkiye'deki karanlık 
dönemin sorumlularıdır. Caddelerin bölündüğü, sokakların bölündüğü, ailelerin bölündüğü, üniver
sitelerin, okulların, sınıfların bölündüğü dönemi yaşayanlar, eğer tekrar özlem duydukları şey buysa, as
la bizi bu oyunun içinde bulamayacaklardır (AK Parti sıralarından alkışlar) asla böyle bir oyunun par
çası olmayacağız. Eğer karanlık dönemlerden bahsetmek gerekiyorsa, bunlardan bahsetmek gerekir. 

Yine, Sayın Araslı "sokaklar konuşacak" dediler. 
Değerli arkadaşlar ve aziz milletim; sokakların konuştuğu zaman bu milletin hangi acıları 

yaşadığını, yüreklerin nasıl sızladığını, gencecik bedenlerin nasıl yok olduğunu bu aziz millet gör
medi mi?! Özlediğiniz bu mudur allahaşkma ya?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Allahaşkma, öz
lenen bu mudur yani?! Sokakların konuştuğu zamanın ne manaya geldiğini, bizi dinleyen aziz mil
letimiz biliyor. Biz, bu oyunun da bir parçası olmayacağız. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - 3 Kasımda konuştu, 28 Martta konuştu. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Bu oyunun da bir parçası olmayacağız. 
Değerli arkadaşlar, sokaklar konuştu, millet konuştu; 3 Kasımda konuştu, 28 Martta konuştu. 
Lütfen, geçmiş hassasiyetleri, geçmişte acı çektiğimiz, ıstırap duyduğumuz, bugün hatırlamak 

bile istemediğimiz hassas konuları yeniden Türkiye'nin gündemine getirmek suretiyle, kendimize 
ve aziz milletimize, ülkemize haksızlık etmeye kimsenin hakkı yoktur diyor; Genel Kurulu saygıy
la selamlıyor, önerimizin kabulü yönünde oyunuzu bekliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Belediye Kanunu Tasarısı üzerinde, her madde için milletvekillerinin 

talebi üzerine söz kaydı yapılmıştır; ancak, alınan karar gereğince tasarı bölümler halinde 
görüşüleceğinden, daha önce alınan sözler işleme konulamayacaktır. 

Bölümler üzerinde şahıslan adına söz isteyen milletvekillerine, istem sırasına göre söz verilecektir. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.29 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.41 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK ( Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alman maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Say-
gun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özür
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2.- Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Soygun 'un Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva 'nın Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Mil
letvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1029, 2/215, 2/424, 2/437) (S. Sayısı: 969) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçen birleşimde 25 inci madde kabul edilmişti. 
Şimdi, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır; bu önergenin işlemini yapacağız. 
Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu 

kanunun, komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir 
maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde 
yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. 
Bu nedenle, önergeyi okutup, komisyona soracağım; komisyon önergeye salt çoğunlukla (21 
üyesiyle) katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım; komisyonun salt 
çoğunlukla katılmaması halinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım. 

(x) 969 S. Sayılı Basmayazı 30.6.2005 tarihli 122 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 969 sıra sayılı kanun tasarısına yeni madde olarak aşağıdaki maddenin ek
lenmesini ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Topuz Ufuk Özkan İzzet Çetin 
İstanbul Manisa Kocaeli 

Ali Arslan Osman Kaptan Mehmet Boztaş 
Muğla Antalya Aydın 

Hüseyin Ekmekcioğlu Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mehmet Mesut Özakcan 
Antalya Malatya Aydın 

Madde 26.- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaş
larına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde 1- 2022 sayılı Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun hükümlerinden istifade ederek aylık almaya başlayan özürlü kadınlardan sonradan evlen
mek suretiyle aylık alma hakkını kaybedenlerin haksız yere aldıkları aylıkların hazinece geri tahsili 
için başlatılan işlemler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren durdurulur, bu nedenle hazinece tah
sil edilen miktar ilgililere müracaatları üzerine 1 ay içinde geri ödenir. Bu durumları henüz tespit 
edilmemiş olan özürlü kadınlarla ilgili araştırmalara ve takibata bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren son verilir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş)- Sayın Başkan, 

salt çoğunluğumuz hazır değil; katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan, önergeyi işlemden 

kaldırıyorum. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26.- 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi ve (e) ben
dine (11) numaralı alt bent eklenmiştir. 

d) "Bakıma Muhtaç Özürlü"; özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile 
ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli 
ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam et
tiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi, 

11- "Çocuk evleri"; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç çocukların kaldığı ev birimlerini," 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kan-

doğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Özürlülerle ilgili olarak hazırlanmış olan bu kanun tasarısının, inşallah, kısa bir zaman içerisin

de kanunlaşıp yürürlüğe girmesini de temenni ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, özürlülerle ilgili olarak, bugüne kadar, gerek devlet olarak gerek 

hükümetler olarak gerekse özel kuruluşlar olarak ve gerekse biz vatandaşlar olarak yapmamız 
gereken işleri yaptığımızı söylememiz mümkün değil. İşte, bugün, gelen bir kanun tasarısıyla, geç
mişten beri yapamadıklarımızın karşılığı olarak, onlara bir vefa borcu olarak böyle bir kanun 
tasarısı gündemde; ancak, bu kanun tasarısının da özürlülerle ilgili olarak her şeyi halledeceğini ileri 
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sürmemiz de doğru olmayacaktır. Bir kere daha, Türkiye'de ne kadar özürlü vatandaşımızın ol
duğunun doğru bir istatistiğini de yapamadığımızı ifade etmek istiyorum ve yine, bugüne kadar, 
gerek kamu kesiminde gerekse özel kesimde, mevcut, yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapıl
ması gerekenleri de yapamadığımızı ifade etmek istiyorum. Örneğin, kamuda çalışması gereken 
özürlü işçi sayısı 19 500 civarında olması gerekirken, maalesef, şu anda çalışan özürlü sayısı 15 
000'ler civarındadır ve yine, devlette memur olarak çalışması gereken özürlü sayımız 47 000 olması 
gerekirken, şu anda çalışan 8 500 civarında memurun olması, kamunun yapması gereken bir işi ne 
kadar ihmal ettiğinin de bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır ve yine, özel sektörde çalış
ması gereken özürlü sayımız 57 000 civarında olması gerekirken, şu anda çalışan özürlü sayımızın 
da 21 000 olduğunu gözönüne alacak olursak, bunları, kanunla, yönetmelikle ne kadar teminat altına 
alırsak alalım, bunların ciddî bir şekilde takip edilmediği takdirde, çıkaracağımız bu özürlülerle ilgili 
yeni yasanın da özürlü vatandaşlarımıza çok fazla bir şey getirebileceğini ifade etmemiz zordur. 

Bakınız, geçici maddelerle ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Geçici madde 1; bu 
kanunda öngörülen yönetmelikler kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır ve 
çıkarılması gereken yönetmelik sayısı -ben saydım; yanlış da olabilir- 13 adet yönetmelik çıkarıl
ması lazım. Ben kamuda çalıştığım için biliyorum ki, kanunlara ne kadar böyle hükümler koyarsak 
koyalım, uygulamada bunlara uyulmadığını her zaman görmek mümkündür. 

Ben, buradan ikaz etmek istiyorum. Bu 13 yönetmeliğin mutlaka öngörülen süreler içerisin
de... Hatta, ben, bu bir yıllık sürenin de son derece uzun olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle, bu 
yönetmeliklerin altı ay içerisinde, üç ay içerisinde yürürlüğe girip, özürlü vatandaşlarımızın yeni 
imkânlara kavuşması gerekir. Nedir yönetmelik; bazıları bir tek bakanlığa verilmiş olan bir yetki, 
bazıları birden fazla bakanlığa verilmiş olan bir yetki. Oturur bakanlığın ilgili yetkilileri, yarından 
itibaren çalışmaya başlarlar ve en kısa zamanda bu yönetmelikler yürürlüğe girip, özürlü vatandaş
larımızın toplumla daha iyi, uyumlu yaşayabilmesinin önü açılır. 

Mesela, geçici 2 nci maddeyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut binalar, yollar, kal
dırımlar, açık alanlarla ilgili, özürlü vatandaşlarımızın rahatlıkla yaşayabilmeleri için, tam yedi yıl
lık bir süre getiriyoruz sayın milletvekilleri; yani, bu yedi yıllık süre son derece uzun bir süredir. 
Yedi yıl boyunca bu özürlü vatandaşlarımızın mevcut şartlarda yaşamaya devam etmelerini izah et
menin mantıklı bir açıklaması yok. Niçin yedi yıl? Hadi, bunu bir ölçüde kabul edebiliriz kamu 
binalarıyla ilgili; ama, geçici 3 üncü maddeye bakacak olursak, toplu taşıma araçlarıyla ilgili, özür
lü vatandaşlarımızın buralarda rahatlıkla seyahat edebilmelerini sağlamayla ilgili düzenlemede de 
yine tam yedi yıllık bir süre veriyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, toparlar mısınız lütfen. 
Buyurun, 1 dakikalık süre veriyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nedir yedi yıllık süre kamu araçlarının özürlü vatandaş

larımızın istifade edebilmesi için uygun bir hale getirilebilmesi için verilen süre. Bu yedi yıllık süre 
içerisinde özürlü vatandaşlarımız ne yapacaklar; bu kamuya ait araçlardan nasıl istifade edecekler?! 

O nedenle, değerli milletvekilleri, bu kanun burada görüşülürken, en azından şu söylemiş ol
duğum hususlarla ilgili olarak kanunda getirdiğimiz süreleri ne olur aşağıya çekelim. Özürlü vatan
daşlarımızın daha iyi bir hayat sürebilmeleri için getirilen bu süreler, son derece uzun olan sürelerdir. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, bu kanunun özürlü vatandaşlarımız için, ülkemiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27.- 2828 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve 

gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük 
içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan ger
çek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usûl ve esaslan ve diğer hususlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından çıkanlacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28.- 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
g) Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının, özel eğitim ve 

rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açılış iznine, her türlü standartlanna ve işleyiş
lerine ilişkin esaslan, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu 
esaslara uymayanlann faaliyetlerini durdurmak. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu?.. Yok. 
İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır?.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29.- 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Kurumun merkez teşkilatı bir Genel Müdür, beş Genel Müdür Yardımcısı ile aşağıdaki esas 

birimlerden oluşur: 
a) Hukuk Müşavirliği. 
b) Teftiş Kurulu Başkanlığı. 
c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 
d) İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığı. 
e) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
f) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı. 
g) Aile-Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
h) Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
i) Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
j) Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
k) Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı. 
1) Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
m) Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
n) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü. 
o) Özel Kalem Müdürlüğü. 
p) Savunma Uzmanlığı. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 29 uncu maddesiyle değiştirilen 2828 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinin birinci fıkrasının bent numaralarının; 

(e) bendinin (j) olarak, (f) bendinin (1) olarak, (g) bendinin (n) olarak, (h) bendinin (e) olarak, 
(j) bendinin (g) olarak, (1) bendinin (f) olarak, (m) bendinin (h) olarak, (n) bendinin (m) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Ahmet Yeni Kerim Özkul 
Bursa Samsun Konya 

Tevfik Akbak Fikret Badazlı 
Çankırı Antalya 

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

kan, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
2828 sayılı Kanunun diğer maddelerindeki atfa madde uygun hale getirilmekte, içerikte 

değişiklik yapılmamaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30.- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 7.- Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden 

ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım 
hizmetinin resmi veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır. 

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetleri verecek 
olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usûl ve esasları, denetlenmeleri ile ücretlendirme ve 
ödemeleri Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi 
Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına 
belirlenecek tutar, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz. 

Bakıma muhtaç özürlülerin, Kurumca bakılanlar dışındakilerin bakım ücreti bu amaçla Kurum 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN - Ek 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8'i okutuyorum: 
EK MADDE 8.- İşitme ve konuşma özürlülerine gerek görüldüğü hâllerde tercümanlık yap

mak üzere illerde işaret dili bilen personel görevlendirilir. Personelin işaret lisanı öğrenmeleri için 
gerekli kursların düzenlenmesi sağlanır. Bu personelin görev ve yetkileri, çalışma koşullan ile ilgili 
usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi, kabul edilen ek 7 ve 8 inci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61 inci mad

desinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

o) Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, 
(o) bendinin ihlâli hâlinde para cezası iki kat artırılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci mad

desinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
s) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-

gereç ve özel bilgisayar programları. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33.- 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) 
bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

o) Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin 
özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici tek
nolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi 
konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü mad

desine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
m) Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçleri üretmek amacıyla, 

kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini 
vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu kurum ve kuruluşların açılış izninin verilmesine, üretim ve 
personel standardına, işleyiş ve denetimi ile daha önce açılmış olan kurum ve kuruluşların durum
larına ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair önerge vardır. 
Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasan veya teklife konu kanunun komisyon met

ninde bulunmayan, ancak tasarı ve teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini 
isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme 
açılacağı, İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. 
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Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım, Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 

üyesiyle katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt 
çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 969 sıra sayılı kanun tasarısına yeni madde olarak aşağıdaki maddenin ek
lenmesini ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Topuz Hüseyin Ekmekcioğlu Ufuk Özkan 
İstanbul Antalya Manisa 

İzzet Çetin Ali Arslan Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Kocaeli Muğla Malatya 

M. Mesut Özakcan Osman Kaptan Mehmet Boztaş 
Aydın Antalya Aydın 

"Madde 35.- 3359 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Sağlık işletmelerinde koruyucu sağlık hizmetleri ve sosyal güvencesi bulunmayan özürlülere 
verilecek sağlık kurulu raporları ile bunun için gerekli görülen muayene ve tetkik hizmetleri dışın
da teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetler ücretli olup, sağlık işletmesince tahakkuk ettirilen 
masraflar ilgili kurumca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın öncelik ve ivedilikle ve ödeme 
emri beklenilmeksizin ödenir." 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Salt çoğunluk bulunmadığı için, önergeyi işlemden kaldırıyorum. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 3.- Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal 

özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama 
talimatında belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36.- 28.12.1993 tarihli ve 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanununun 1 

inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1.- Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak 

üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklanyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu 
sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yılı büt
çesine konulur. 
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Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar 
Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37.-13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
u) Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve aynmcılığın teşvik edil

memesi. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 348 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebepler

den biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39.- 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci maddesinin birinci fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu Kanunda öngörülen idari para cezalan, 101 inci maddedeki idari para cezalan hariç, gerek

çesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101 inci 
madde kapsamındaki idari para cezalan ise, doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni madde ihdasına dair önerge vardır. 
Bilindiği gibi, görüşülmekte olan tasan ve teklife konu kanunun, komisyon metninde bulun

mayan, ancak tasan veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen 
ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme 
açılacağı İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. 

Bu nedenle, önergeyi okutup, Komisyona soracağım, Komisyon önergeye salt çoğunlukla (21 
üyesiyle) katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt 
çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 969 sıra sayılı kanun tasarısına yeni madde olarak aşağıdaki maddenin ek
lenmesini ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ufuk Özkan Osman Kaptan İzzet Çetin 
Manisa Antalya Kocaeli 

Ali Arslan Mehmet Boztaş Hüseyin Ekmekcioğlu 
Muğla Aydın Antalya 

Ali Topuz M. Mesut Özakcan Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
İstanbul Aydın Malatya 
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Madde 40.- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

p) Büyükşehir içindeki toplutaşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kur
mak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve 
servis araçları dahil toplutaşıma araçlarına ruhsat vermek. Belediyelerce işletilen veya belediyelerin 
işletim hakkını imtiyaz sözleşmeleriyle devrettiği her türlü toplutaşıma araçlarının ve duraklarının 
özürlülerin yararlanmasına ve ulaşabilirliği ile Türk standartlarına uygunluğunu sağlamak, özür
lüler ile öğretilebilir zihinsel özürlülerin ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının veya diğer özürlüler 
için uygun görülen zorunlu refakatçilerin ücretsiz ulaşımları için gerekli tedbirleri almak, kiraya 
verilen büfe, otopark, tuvalet vb. işyerlerinin en az yüzde 2'sinin öncelikli olarak özürlüler ve özür
lülere hizmet veren vakıf ve dernekler tarafından işletilmesi ve istihdamını sağlamak. (Adı geçen 
işyerlerinin tahsisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.) 

BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, Komisyonun salt çoğunluğu hazır olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunluğuyla katılmamış olduğundan, önergeyi işlemden 

kaldırıyorum. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 40.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1.- Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, 

yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve meslekî rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet 
birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek 
ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, 
görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü 
alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41.- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 122 inci maddesinin 

birinci fıkrasında geçen "dil, ırk, renk, cinsiyet," ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülük," 
ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva. 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayva.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 42.- 25.3.1997 tarihli ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü mad

desinin (h) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile özürlü kimlik kartı hazırlama veya verme yetkisi, 

valiliklere devredilebilir. Özürlü kimlik kartı hazırlama ve verme usûl ve esasları, İçişleri Bakanlığı 
ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğünce müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43.- 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 7.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 
b) Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı. 
c) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 
d) Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 44.- 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Madde 8.- Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Özürlülerin rehabilitasyonu ve eğitimi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği 

ve koordinasyonu sağlamak. 
b) Özürlülerin rehabilitasyonuna yönelik her türlü standardın oluşturulmasına yönelik çalış

malar yapmak. 
c) Rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki yapılan çalışmaları takip 

etmek, sorunları ve çözüm yollarını araştırmak. 
d) Rehabilitasyon ve eğitim alanları ile ilgili (panel, sempozyum, konferans ve benzeri) etkin

liklerde bulunmak. 
e) İstihdamı kısıtlayan engellerin kaldırılmasını, istihdam alanlarının genişletilmesini ve özür

lülerin kendi işini kurmalarına yönelik çalışmaları takip etmek ve tekliflerde bulunmak. 
f) Özürlülerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engellerin kaldırılması ve bu 

konudaki standartların belirlenmesi için teklifler hazırlamak ve hazırlatmak. 
g) Kamuya açık sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar ile kitle iletişim ve ulaşım araçlarından 

özürlülerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak. 
h) Özürlü çocuklara, gençlere, yetişkinlere bütünleştirilmiş ortamlarda ve her düzeyde eğitim 

imkanı sağlamaya yönelik çalışmaları takip etmek. 
ı) Özürlülüğün önlenmesi, erken teşhisi, özürlülerin rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal güven

likleri ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulatmak. 
i) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 45.- 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı 
Madde 9.- Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Özürlülük politikasının belirlenmesine yönelik veri oluşturmak. 
b) Özürlülük alanındaki çalışmaları takip etmek, değerlendirmek. 
c) Özürlülerle ilgili mevzuatı derlemek, incelemek ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapmak. 
d) Özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanma amacıyla kullanılmak üzere özürlüler 

kimlik kartı hazırlamak, hazırlatmak ve her türlü işlemleri takip etmek. 
e) Başkanlık birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve yürütmek. 
f) Başkanlık birimlerinin iş akışlarını izleyerek etkin ve verimli iş, bilgi akışı ve iletişim 

düzenini sağlamak, bunlara yönelik gelişmeleri izlemek ve geliştirmek için önerilerde bulunmak. 
g) Bilgi portalını oluşturmak, yönetmek ve iletişim ağını sağlamak. 
h) Özürlüler ile ilgili veri tabanı oluşturulmasını sağlamak. 
ı) Ulusal kurum ve kuruluşlardan özürlülere yönelik istatistiksel bilgilerin bilgi işlem ortamın

da toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek. 
i) Başkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemleri takip etmek. 
j) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 46.- 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Madde 10.- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın uluslararası ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek. 
b) Özürlülere yönelik oluşturulan sosyal politikaları uluslararası ve ülkeler ölçeğinde izlemek 

ve değerlendirmek. 
c) Uluslararası düzeyde özürlülere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

kurmak, sürdürmek, geliştirmek, ilgili personelin bilgilendirilmesini sağlamak. 
d) Avrupa Birliği ile özürlülük alanındaki çalışmaları yürütmek. 
e) Özürlülere yönelik faaliyetlerde uluslararası kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri takip et

mek, özürlülerin sorunlarını ve çözüm yollarını ortak araştırmak, ortaya çıkan sorunlar hakkında or
tak inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, bu konuda ortak proje ve teklifleri hazırlamak ve 
hazırlatmak. 

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan özürlülere yönelik istatistiksel bilgilerin toplanmasını 
sağlamak. 

g) Özürlülerle ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek, antlaşma ve sözleşmelerin ülkemiz
deki uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek. 

h) Başkanlığın koordinatörlüğündeki uluslararası düzeyde özürlülere yönelik faaliyetler için 
teşkil edilen kurulların ve organizasyonların sekretarya hizmetini yürütmek. 

ı) Yabancı kaynaklı dokümanların temini, tercümesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sağ
lamak. 

i) Başkanlığın iç ve dış tanıtımını ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek. 
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j) Başkanlığın her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek. 
k) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 47.- 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Madde 11.- Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlık birimlerince önerilen projelerin hazırlanması veya hazırlatılması ile ilgili çalışma 

yapmak ve uygulanmasına destek sağlamak. 
b) Başkanlıkça yapılmasına karar verilen projelerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli malî kay

nakların sağlanması için ilgili birimlerle kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak. 
c) Projenin tamamlanmasından sonra hazırlanacak proje sonuç raporunun ilgili birimler 

aracılığı ile duyurulmasını sağlamak. 
d) Proje veri tabanının oluşturulmasını sağlamak. 
e) Başkanlık süreli yayınının hazırlanması ve yayınlanması için gerekli çalışmaları yapmak ve 

yaptırmak. 
f) Başkanlıkça görevlendirildiğinde, genel yahut özel protokole bağlı işbirlikleri geliştirmek. 
g) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, Özürlüler Yüksek 

Kurulu ve Özürlüler Sarasının sekretarya hizmetlerini yürütmek, önemli not ve tutanaklan tutmak 
ve yayımlamak. 

h) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48.- 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin " Ana Hizmet 

Birimleri" bölümü "1 . Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2. Özürlülük Araştırmalan ve 
İstatistik Dairesi Başkanlığı, 3. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 4. Proje ve Koor
dinasyon Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 49.- a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü bölümünden çıkanlmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen 
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin adı geçen Genel Müdürlüğe ait bölümüne 
eklenmiştir. 

b) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvelin Özürlüler İdaresi Başkanlığı bölümünden çıkanlmış, ekli (4) sayılı 
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı 
cetvelin adı geçen Başkanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 
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BAŞKAN - Maddeyi, ekli listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci mad

desinin 2/a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
2. a) (II) sayılı mallardan kayıt ve tescile tabi olanların veraset yoluyla intikaller hariç ilk in

tisabında istisna uygulanan malların, 7 nci maddenin 2 nci bendinde sayılanlar hariç olmak üzere, 
istisnadan yararlananlar dışındakilere iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt 
ve tescil işlemi yapılandan kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel 
tüketim vergisi alınır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy Erol; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Erol, süreniz 5 dakikadır. 
GÜRSOY EROL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

tasannm 50 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Şimdi, bu maddeyle ne getirilmek isteniyor; özürlü vatandaşlar, araç almak istedikleri zaman, 
ÖTV ödemiyorlar. Daha öncesinde, beş senede bir bu hakka sahip oluyorlardı; yani, beş sene 
içerisinde aracı satmak isterlerse, o zaman, ÖTV'sini ödüyorlardı; eğer, beş seneden sonra satmak 
isterlerse, o zaman, bu ÖTV'yi yine ödemiyorlardı. Yalnız, geçen sene bu sıralarda, yani, temmuz 
ayında, Maliyenin, bazı kanunlarda diye geçen, çoğumuzun da içinde neler olduğunu an
lamadığımız o yasalardan birinde, beş seneden sonra da sattığında ÖTV ödeme şartı getirildi. Şim
di, biz, bu maddeyle, özürlü vatandaşlar, eğer, beş seneden sonra araçlanm satarlarsa ÖTV 
ödemesinler diyoruz. 

Şimdi, biraz sonra, bu konuyla ilgili, zannediyorum, hükümet tarafından, bu maddenin kaldınl-
masıyla ilgili bir önerge gelecek. Savunması şu: Bunu özürsüz birine sattığı için, özürsüz biri bu 
ÖTV'yi ödesin. Şimdi, uygulamada, bu, kesinlikle böyle olmuyor. Beş sene geçtikten sonra, altı 
sene, yedi sene, zaten araba yıpranmış- bu arabayı satarken, aynı şartlarda, alan karşı taraf, 
ÖTV'sini ödemek üzere bir araba mı satın alır, yoksa, ÖTV'sini ödememek üzere başka bir arabayı, 
normal bir arabayı mı satın alır?! Yani, uygulamada, bu, tekrar, özürlünün sırtına, âdeta, ötelenmiş 
bir vergi gibi geliyor. 

Biz, şimdi, bu maddenin, özürlüler adına yanlış olarak uygulandığını ve özellikle Plan ve Büt
çe Komisyondaki arkadaşların, bu noktada, uygun görüşüyle bu madde ilave edildi. 

Söz almamak için... Keza, 51 inci maddede de, benzinli motorlar için 1 600, sadece dizel 
motorlar için 2 000 motora kadar çıkması olarak geldi. Özürlü kişiler, zaten, uzun süre kullanacağı 
için, yakıttan tasarruf etme adına, özellikle, dizel arabalarda da, 1 600 öncesindeki araçlar küçük 
araç olduğu için, sandalye koymakta zorluk çektiklerinden, onun için, 2 000'e kadar dizel arabaları 
da rahatlıkla kullanabiliyorlar. Dolayısıyla, dizel arabalarda, bir sonraki maddede de, yine, hükümet 
adına, bu maddenin çıkanlmasıyla ilgili bir önerge gelecek. 

Şimdi, özürlülerin, bu noktada, özel bir talepleri var ve geçmişte uygulanan, bir sene önce 
bizim kaldırdığımız bu yanlışın tekrar düzeltilmesini talep ediyorlar. Bu noktada aşırı bir müracaat, 
aşırı bir telefon var. 

Hemen şunu da ifade edeyim; ben, bugüne kadar almış olduğum araçlann hiçbirini de, 
ÖTV'siz, özürlü statüsünde de almadım. Benim şahsımla da alakası yok, bunu da özellikle hatırlat
mak istiyorum; ama, özürlüler adına gelen telefon ve fakslann da haddi hesabı yok. 
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Bu yanlışlık Plan Bütçede düzeltildi. Eğer, destek verirseniz, biraz sonra bu önergeyle kaldırıl
madan bu şekilde geçerse, özürlüler adına, aynı şekilde geçmişte uygulandığı gibi, hayırlı bir icraat 
işlemiş olacağınızı ifade ediyorum ve bu noktada desteklerinizi bekliyoruz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erol. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 969 sıra sayılı kanun tasarısının 50 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz Mustafa Nuri Akbulut 

İstanbul Erzurum 
İsmail Bilen 

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

kan, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Efendim, kısa bir açıklama yapmak is

tiyorum. 
Özellikle, buradaki düzenleme, hem hükümet tasarısında hem de tasarıda, tekliflerde olmayan 

bir maddeydi; Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerimizin önergesiyle kabul edildi. 
Hükümet, burada, 1 600 cc'nin üstündeki araçları lüks tüketim olarak kabul etmekte ve dolayısıy
la, bunun üstündeki araç edinimlerinde verginin ödenmesi gerektiğini düşünmektedir; bu sebeple, 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Özürlü olmayanların mal edinmesinde vergi adaletinin sağlanabilmesi ve istisnalara yol aç

maması amacıyla madde tasarıdan çıkarılmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 
Sayın Milletvekilleri, lütfen... Önergenin kabul edilip edilmediği anlaşılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
50 nci madde metinden çıkmıştır. 
51 inci maddeyi 50 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 50.- 4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan: 
a) 87.03 (motor silindir hacmi benzin motorlu araçlar için 1.600 cm"ü, motor silindir hacmi 

dizel motorlu araçlar için 2.000 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşan
lar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P numaralannda yer alanlann sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan 
malul ve engelliler tarafından, 

b) 87.03 (motor silindir hacmi benzin motorlu araçlar için 1.600 cm3'ü, motor silindir hacmi 
dizel motorlu araçlar için 2.000 cm3 ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşan
lar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P numaralarında yer alanların bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun 
hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı," 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 969 sıra sayılı kanun tasarısının 50 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz Mustafa Nuri Akbulut Ali Temür 

İstanbul Erzurum Giresun 
İsmail Bilen Ünal Kaçır Sabri Varan 

Manisa İstanbul Gümüşhane 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Silindir hacmi 1600 cm3'ün üstünde yer alan araçların lüks tüketim kapsamına girmesi 

nedeniyle amaca hizmet etmeyeceği düşünüldüğünden madde tasarıdan çıkarılmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Böylece, 51 inci madde de tasandan çıkarılmıştır. 
52 nci maddeyi 50 nci madde olarak okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 50.- a) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 37 nci maddesi, 
b) 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 668 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
c) 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrası, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici Madde 1 'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici Madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kal

dırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanlan ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlan ile 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Geçici Madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3.- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan 

ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için 
gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir. 

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

Geçici Madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunla Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü teşkilat kanunlarında yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve 
görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde Başkanlıkta boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar yeni bir kadroya atanın
caya kadar her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler. Söz konusu personelin 
atandıklan yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminattan ile diğer malî haklan top
lamının net tutan, eski kadrosunda en son ayda almakta olduklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminattan ile diğer malî haklan toplamı net tutanndan az olması halinde aradaki fark giderilinceye 
kadar atandıklan kadroda kaldıkları sürece hiçbir vergi Ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak 
ödenir. Kadro ve görev unvanı değişmeyenler ise aynı kadro ve görev unvanlanna atanmış sayılırlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Sayın Komisyonun düzeltme talebi vardır; buyurun Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, dördüncü satırdaki "Başkanlıkta" kelimesinin metinden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, yanlışlıkla mı yer aldı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir düzeltme... 
BAŞKAN - Düzeltme not alındı. 
Düzeltmeyle birlikte maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi 51 inci madde olarak okutuyorum: 
Yürürlük 
Madde 51.- Bu Kanunun 35 inci maddesi ile 50 nci maddesinin (a) bendi 1.6.2006 tarihinde, 

diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
54 üncü maddeyi 52 nci madde olarak okutuyorum: 
Yürütme 
Madde 52.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Ayva. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkanım, aziz milletimin kıymetli vekilleri; şu anda, ger

çekten duygusal bir durumdayım; lütfen, kusuruma bakmayın. 
28 Haziranda çok önemli bir an yaşadık; bir insanın kalbinin aynı anda, hem matemi hem de 

bayramı yaşadığı bir andı benim için. Benim rahmetli babamın vefatının senei devriyesi 28 Haziran
dır. Biz babamla, ben 11 yaşımda görme yeteneğimi kaybettikten sonra çok sıkıntılar çektik. Çeşit
li hayat mücadelelerinde acılar, dışlanmalar, çeşitli sorunlar yaşadık, karşılaştık. İkibuçuk yıldır 
hükümetimizin gayret ettiği, partimizin yoğun olarak çalıştığı, sivil toplum kuruluşlarımızın destek 
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verdiği, katkıda bulunduğu, vatandaşlanmızm, mektup, meil, telefon, faksla katkıda bulunduğu 
süreç sonunda, çok önemli bir an yaşandı. Sevgili Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, aynı 
zamanda Genel Başkanımızın verdiği Grup toplantımızdaki müjde, daha sonra, yine, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'm bu müjdeyi tamamlayan açıklamaları, Tür
kiye'yi ve bizleri bayram sevincine boğdu. Bu anlamda, çok önemli bir değişimin adımlan atılmış 
durumda şu anda. Yani, Türkiye'de, kayıp bir kitle, sizlerin sayesinde açığa çıktı. Türkiye'de, bir 
kitle, artık, bundan sonra üretime rahatlıkla katılabilecek. Artık, tabiri caizse, her türlü insan hak ve 
hürriyetlerine sahip oluyor; bunlar belki şu anda çok az gibi görünebilir ama... 23 Nisanda Baş
bakanımızı ziyaret eden 6 yaşındaki ikiz çocukların gelecekleri, bizim yaşadıklarımızı 
yaşamayacaklan açısından, son derece güzel bir gelecek haline dönüştü. Bu anlamda, ben, her tür
lü duygulanım ifade etmekte zorluk çekiyorum; ama, şükranlanmı sunmak istiyorum. 

Bu arada, bu kanunun çıkmasında gerçekten çok büyük katkılar oldu; uzmanlanmız katkıda 
bulundu, memurlanmız, bürokrat arkadaşlanmız, dediğim gibi, sivil toplum kuruluşu temsil
cilerimiz, vatandaşlanmız; ama, burada, birkaç da isimden bahsetmek istiyorum müsaadenizle; 
Devlet eski Bakanımız Güldal Akşit Hanımefendiye teşekkür ediyorum. Grup başkanvekillerimize, 
başta Faruk Çelik Bey olmak üzere -bu süreci son derece önemli bir hale getirdi- bütün Grup baş
kanvekillerimize, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekillerine ve Genel Başkan Yardımcımız 
Nükhet Hotar Göksel'e, büyük emekler, büyük çalışmalarla süreci hızlandırma kalkılan nedeniyle 
şükranlanmı arz etmek istiyorum. Son aşamada, gerçekten kararlı, tutarlı, istikrarlı bir şekilde olayı 
götüren Sevgili Bakanımız Nimet Çubukçu'ya da aynca teşekkür etmek istiyorum. 

Bizim vatandaşımız, özürlü vatandaşlanmız, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, hükümetiyle, 
bütün devletiyle gurur duyuyor ve inşallah, buradaki milletvekillerimiz, bundan sonraki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çalışmalannda görev alacak arkadaşlanmız da özürlü vatandaşlarıyla iftihar 
edecekler, hem yurt içinde hem yurt dışında büyük katkılarda bulunacaklar. 

Ben, bu vesileyle, tekrar şükranlanmı arz ediyor ve bütün vatandaşlanma şu çağrıda bulunmak 
istiyorum: Bizim yaptığımız iyilikleri ve bize yapılan kötülükleri lütfen unutalım; ama, bizim yap
tığımız kötülükler ile bize yapılan iyilikleri asla unutmayalım diyorum. 

Tekrar şükranlarımı sunuyor, hepimize Allah'tan sağlık, mutluluk ve afiyet diliyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayva. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun rengini belli etmek üzere aleyhte söz isteyen Gürsoy Erol... 
GÜRSOY EROL (İstanbul) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Erol, vazgeçtiniz; teşekkür ediyorum: 
Lehte söz isteyen Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... Yok. 
Trabzon milletvekili Cevdet Erdöl; buyurun. 
CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiç kimse isteyerek özürlü 

doğmaz, isteyerek özürlü de olmaz. Özürlü insanlanmıza vermiş olduğunuz bu destekten dolayı 
hepinize ayn ayn teşekkür ediyorum. Bu kanunun hazırlanması sırasında, gerek tasan ve gerekse 
Sayın Ayva'nm teklifi yanında -her ne kadar burada yoklar; ama, ben, isimlerini zikretmek istiyorum-
Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Grup Başkanvekillerinin tekliflerini, biz, Sağlık Komisyonunda 
birleştirdik ve bir altkomisyon kurduk. Bu altkomisyonda, çok değerli bir çalışma yaptı arkadaşlanm. 
Başta, bu altkomisyonun başkanı olan Sayın Lokman Ayva'yı ve yine, Dr.Osman Akman, Nevzat 
Doğan ve Turhan Çömez'i, Cumhuriyet Halk Partisinden katkı veren Ali Arslan ve Enver Öktem'i, 
burada, teşekkür ederek yâd etmek istiyorum. Aynı şekilde, Sağlık Komisyonumuzun çok değerli 
üyelerine, Cumhuriyet Halk Partisine ve AK Partiye mensup bütün üyelere, yine aynı şekilde Plan ve 
Bütçe Komisyonunun değerli mensuplanna, verdikleri katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Güldal Akşit Hanımefendiyi, bu konuda gerçekten çok minnetle anlamız gerekiyor ve Sayın 
Çubukçu'ya da, kanunu sahiplenen bir bakan olarak basanlar diliyorum, kendisini tebrik ediyorum. 
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Bu yasanın, tüm milletimize, sadece özürlülere değil tüm milletimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Oyumun rengi kabuldür; hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdöl. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanm elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri 
Saygun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özür
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin açıkoylama sonucunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 229 
Kabul : 229 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Şimdi, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün toplumun yüzde 12'sini teşkil eden, yılların ihmali sonucu sorunları sürekli artan özür

lülerle ilgili tasarıyı kanunlaştırmış bulunuyoruz. 
Dünyada 1970'li yıllardan itibaren özürlülük alanında önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiş 

ve yaygınlaştırılmıştır. İlk başlarda özürlülük konusunda hâkim olan medikal yaklaşımın yerini, son 
yıllarda, sosyal yaklaşımın etkisiyle bizatihi Özürlüler Kanunu biçimindeki düzenlemeler almıştır. 

Özürlülük konusunda yeni bir politika aracı olarak nitelendirilebilecek olan yeni versiyon 
kanunlar, insan haklan ve ayırımcılık merkezli temalarıyla, özürlülük olgusuna yeni bir yaklaşımı 
belirlemektedir. Yapısı açısından, özürlülük olgusuna, küresel değerler ve bir anlamda da standart 
kurallar içermesi bağlamında benzerlikler taşıyan bu tür kanunlar, detaylarında ait oldukları toplum
sal koşullan içermesi açısından da farklılaşmaktadır. 

Özürlülerimiz, eğitim, çalışma ve toplum hayatında gerektiği şekilde yer alamamaktadırlar. 
Toplumsal önyargılar, fizikî çevre düzenlemelerinin yetersizliği, ulaşım sistemlerinin özürlülerin 
kullanımına uygun olmaması ve bunun gibi pek çok engel bulunmaktaydı. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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Aynca, konuyla ilgili mevzuat dağınıklığı, hizmet sunumunun farklı kurumlar eliyle koor-
dinasyonsuz bir biçimde yönetilmesi ve standart uygulamaların olmaması, özürlü bireylerin gerek
sinimlerinin karşılanamamasma neden olmaktaydı. 

Bütün bu gerekçeler ve tespitler sonucu, yaklaşık iki yıldır çalışmaları sürdürülen tasarının 
kanunlaşması mutluluk vericidir. Özürlü bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı, üretken 
ve bağımsız olabilmeleri yolunda büyük bir adım atılmıştır. 

Ülkemiz açısından çok önemli bir alanda yeni bir süreci başlatacak olan bu kanunun hayırlı ol
masını diler; başta kanunun çıkması için desteklerini esirgemeyen Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan Beyefendiye ve Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanına, hazırlanmasında büyük emeği 
geçen, bu tasanda belki en fazla teşekkürü hak eden ve minnettar olduğumuz Sayın Güldal Akşit 
Hanımefendiye teşekkürü bir borç bilir, Lokman Ayva, Gürsoy Erol gibi, bu camianın Parlamentodaki 
temsilcilerine gayretlerinden dolayı, sivil toplum örgütlerine, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonuyla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna, grup başkanvekillerimize ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yapılan çalışmalar sırasında sundukları katkı ve desteklerinden dolayı bütün millet-
vekillerimize teşekkür eder; sevgi ve saygıyla hepinizi selamlanın. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
3 üncü sıraya alınan, Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Ankan, Cevdet Selvi ile Mehmet 

Yücesan ve Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ile Mehmet Yücesan ve Muhar
rem Tozçöken ile Fahri Keskin 'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifleri ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/543, 
2/562) (S. Sayısı: 971) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 971 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPDLMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun 

ek 31 inci maddesinin başlığında ve madde metninde yer alan "Osmangazi Üniversitesi" ibaresi 
"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı konusunda Kâtip Üyeler arasında anlaşmazlık olduğu 

için, işaretle yapılan oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Karar yetersayısı istemedik Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, niye itiraz ediyorsunuz?! 
Oylamayı elektronik cihazla yapacağım. (AK Parti sıralanndan "hangi maddenin oylaması" 

sesleri) 

(x) 971 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 418 -



T.B.M.M. B:123 1 .7 .2005 0 : 2 

1 inci maddenin oylamasını sayın milletvekilleri... Lütfen, dinler misiniz! 
Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve oylamayı başlatıyorum: 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul 

edilmiş ve yasalaşmıştır. 
4 üncü sıraya alınan, Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; 

Belediye Kanununa ve Büyûkşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İz
mir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

4.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun; Belediye Kanununa ve 
Büyûkşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 944 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce alman karar gereğince, bu tasan, İçtüzüğün 91 inci maddesi 

kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine 
geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ay
rı ayn oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Halil 
Ürün; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL ÜRÜN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; gündemimizde yer alan Belediye Kanunu Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(x) 944 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, konuşmamı, aslında, dört ana başlık altında sizlere sunmaya çalışacaktım; 
ancak, biraz daha, sürenin, zamanın önemli olduğunu dikkate alarak kısaltacağım. Yeniden yapılan
manın önem ve önceliğini, tasannm tarihçesi ve geldiğimiz noktayı, getirilen yenilikleri, itirazlara 
cevaplan ve nihaî değerlendirmeleri sizlere aktaracaktım; biraz daha konuşmamı kısaltmaya 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, bilmek gerekir ki, ülkemizi muasır medeniyetin üzerine taşımamızda en 
önemli husus yeniden yapılanmadır. Özellikle, dünyanın gelişen çehresine bakarak nasıl bir yol iz
lememiz gerektiği açıktır. Katı merkeziyetçi, her şeye merkezden karar verilen, bürokratik işlem
lerin hizmetin ortaya çıkışına imkân vermediği yönetim biçimlerinden demokratikleşme, yerelleş
me, sivilleşme ekseninde, insanı merkez alan bir yönetim biçimine dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri 
gibi biz de artık geçiyoruz. 

Halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunumunda görevin ve yetkinin özelliği dikkate alınarak 
halka en yakın olan yönetim tarzının benimsenmesi, bütün gelişmiş ülkelerin kabul ettiği bir yoldur. 
AK Parti olarak biz de bunu yapıyoruz ve bildiğiniz gibi, daha önce bu yolda bazı kanunlan burada, 
Meclisimizde tartıştık, müzakere ettik ve kanunlaştırdık. Bunlar, Kamu Yönetiminin Yeniden 
Yapılandınlması, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu. 

Geçmiş dönemlerde, özellikle cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda olsaydı, elbette, merkeziyet
çi bir anlayışı benimsemek ihtiyaçtı; çünkü, o dönemlerde ne sivil toplum örgütleri sivil alanda ne 
yerel alanda bir kurumlaşma yoktu, makine parklan yoktu, yapılacak olan hizmetleri ihtiyaca göre 
karşılayacak olan imkânlardan mahrumdu. O bakımdan, merkeziyetçi bir anlayışla meseleleri çöz
mek bir ihtiyaçtı; ama, bugün, belediye nüfusu, artık, toplam nüfusun neredeyse 3/4'üne, yani yüz
de 75'ine ulaşmış. Bu durumda, aynı yönetim tarzını devam ettirmenin bir anlamı yok. O bakımdan, 
elbette, yerinden yönetim ağırlıklı bir yapılanmaya ihtiyaç var ve biz de AK Parti yönetimi olarak, 
iktidarlan olarak, başından beri, halka verdiğimiz sözlerin gereği olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yeniden yapılanma, dinamik bir süreçtir. Bu süreci ilmî ve akılcı bir yön
temle sürdürmeyecek olursak, ülkemizi, bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya 
taşıyamayız. Yapısal reformları her alanda yapmaya mecburuz. Hem siyasî hem sosyal hem 
ekonomik hem de sağlık ve eğitim alanında gerekli yapısal reformlan yapmak gerekir. 

Değerli arkadaşlar, şu anda müzakere ettiğimiz tasannm tarihçesi ve geldiğimiz nokta üzerin
de birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Halihazırda görüşmekte olduğumuz Belediye Kanunu Tasarısı 9.7.2004 tarihinde, 5215 sayıyla, 
Meclisimizde müzakere edilerek, kanunlaşmış; ancak, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bazı mad
delerine yapılan itiraz üzerine, yeniden görüşülmek üzere Meclisimize iade edilmişti. Aynı kanun 
tasansı, bazı değişikliklerle, bu defa, 7.12.2004 tarihinde 5272 kanun numarasıyla Meclisimizde 
kabul edilerek kanunlaştı, Cumhurbaşkanınca da onaylandı; ancak, 5272 sayılı Kanuna Anayasa 
Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz üzerine, kanun, Yüksek Mahkemece şekil yönünden iptal edildi. 

Şimdi, bütün bu safhalan geçtikten sonra, yapılan değerlendirmeler üzerine, komisyonlardaki 
gerekli düzeltmeler üzerine, kanun, şu anda, âdeta bütün hususlar dikkate alınarak önümüze tasan 
halinde gelmiştir; yani, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın testinden hem Anayasa Mahkemesinin tes
tinden geçerek buraya gelmiştir. Dolayısıyla, kanun tasansıyla ilgili olarak; muhalefet grubu gerçi 
burada yok; ama, eğer olsa bile, onlara sözümüz şudur: Anayasaya aykırılıkla ilgili yapılan itiraz-
lann, Cumhurbaşkanından dönecek diye yapılan itirazlann hiçbir mesnedi yoktur, temeli yoktur. 
Bunu, burada, hemen ifade etmemiz gerekir. 

Geldiğimiz nokta itibariyle şunu hemen söyleyebiliriz: Muhalefet sözcülerinin bu tasannm bel
li bazı noktalanna yaptıklan itirazlar da, sadece ve sadece, sübjektif ve daha çok, pratik olmayan, 
işi biraz daha bürokratik birtakım aşamalara doğru sevk eden itirazlardır; ciddîye alınmaları müm
kün değildir. 
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Değerli arkadaşlar, tasarıyla getirilen yeniklikler başlığında şu birkaç maddeyi sizlerle paylaş
mak istiyorum: 

Belediye hizmetlerinin daha etkili ve verimli olması için, belediye kurulmasında uygulanan 
nüfus şartı 2 000'den 5 000'e çıkarılmıştır. 

Ayrıca, kurulu bir belediyenin sınırlarına 5 000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde 
belediye kurulmaması benimsenmiştir. 

Belediye sınırlarının tespiti basitleştirilmiştir. 
Mahalle kurulması kolaylaştırılmıştır ve mahalle ve muhtarlığın ihtiyaçlarının belediyelerce 

karşılanması öngörülmüştür. 
Belediye meclisi karan, kaymakamın görüşü ve vali onayıyla mahalle kurulabilecektir. 
Belde ismi değiştirilmesi kolaylaştırılmıştır. Belde adının, belediye meclisi üye tamsayısının 

3/4 çoğunluğunun karan, valinin görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayıyla değiştirilmesi imkânı 
getirilmiştir. 

Nüfusu 2 000'den aşağı düşen belediyelerin tüzelkişiliğinin, Danıştayın görüşü alınarak, İçiş
leri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararnameyle sona erdirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Belediye görev yetkileri tek tek sayılmak yerine, alanlar sayılarak, mahallî müşterek nitelikteki 
her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası benimsenmiştir. 

Belediye meclisinin her ay toplanabilmesi imkânı getirilmiştir; dolayısıyla, olağanüstü hal gibi 
durumlardan kaçınılmıştır. 

İhtisas komisyonları toplantısında sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması imkânı sağ
lanmıştır. 

Bütün belediye meclis üyelerine, her meclis toplantısı için, belediye başkan ödeneğinin günlük 
brüt miktarının 1/3'ü huzur hakkı ücreti olarak ödenmesi esası benimsenmiştir. 

Keza, belediye başkanlarının görevlerinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve 
denetim organlarında görev almamalan ve profesyonel spor kulüplerinde başkanlık ve yöneticilik 
yapmamaları kuralı getirilmiştir. Bu, gerçekten, belediye başkanlan için çok sıkıntı verici bir 
durumdu; bunu, yasayla, kanunla aşmış bulunuyoruz. 

Belediye başkanlannm görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 
Nüfusu 50 000'in üzerindeki yerleşim birimlerinde, belediye başkanının genel seçimlerden 

itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ve performans programı yapması mecburiyeti getirilmiştir. 
Belediyelerde standart kadro esası ve norm kadro usulü getirilmiştir. 
Belde ve şehirlerde esenlik ve huzur sağlanması amacıyla belediye zabıtası ve itfaiye teş

kilatıyla ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
Değerli arkadaşlar, yine, belediye bütçesinin kesinleşmesi için, eskiden olan, mülkî makamın 

tasdiki usulü kaldırılmıştır. 
Belediye gelir ve giderleri yeniden gözden geçirilerek belirlenmiştir. 
Aynca, bu kanun tasarısının kanunlaşması halinde, önümüzdeki dönemlerde, ekim ayında da, 

inşallah, belediye ve il özel idareleri gelirleri kanun tasansı taslağı Meclisteki odalarımıza kadar in
tikal etti; bu yolda da yine muhalefetin itirazı yersizdir; bu da, süratle Meclisimize gelecek ve 
kanunlaşacaktır. 

Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50 000'in üzerinde belediyeler, kentsel gelişim projeleri 
hazırlayabileceklerdir. 

Ayrıca, bütün belediyeler, mevzuatta belirlenen usullerle şirket ve işletme kurabileceklerdir. 
Gönüllü kişilerin belediye hizmetlerine gönüllü katılmaları imkânı sağlanmıştır. 
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Tasan üzerine, tabiî ki, muhalefetin birtakım değerlendirmeleri olmuştur. Bu, özellikle Plan ve 
Bütçe Komisyonunda karşı oy yazısı olarak sunulan bu yazıya, bu konuda da, zaten, verilen cevap
lar, yapılan yenilikler buna en büyük cevaptır. 

Değerli arkadaşlar, bu hususta, kanunun tümü üzerine, geneli üzerine söyleyebileceğimiz pek 
çok şey var; ancak, bunlarla yetinerek ben sözlerimi tamamlamak istiyorum ve bu kanun tasarısının 
hazırlanmasında, bugüne kadar, Meclis gündemine taşınmasında emeği geçen, başta komisyon 
üyelerimiz olmak üzere, elbette bakanlıklar olmak üzere ve emeği geçen bütün sivil toplum örgüt
lerinin değerli temsilcileri olmak üzere, yerel yöneticiler olmak üzere, herkese, burada, Grubum 
adına teşekkür ediyor, kanunun bugünden itibaren, inşallah, hepimize hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ürün. 
Şahsı adına söz isteyen, Samsun Milletvekili Haluk Koç?.. Yok. 
Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu?.. Yok. 
Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan?.. Yok. 
İstanbul Milletvekili Recep Koral?., buyurun. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Belediye Kanunu, biliyorsunuz, 

bu, Meclisimize üçüncü gelişi. Anayasa Mahkemesince son oylama eksikliği nedeniyle iptal edil
mesinden sonra 2572 sayılı Kanunun, yeniden, teknik düzenlemeleriyle birlikte Meclisimize geldi. 
Daha önce altkomisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olan bir kanun vardı. Şimdi 
de, tasan olarak yine Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü, iktidar ve muhalefetin değerli kat-
kılanyla geldi. Dolayısıyla, şu andan sonra yapılabilecek olan, bazı teknik ilavelerdir. 

Bu şekliyle, belediyelerimizin, Anayasanın verdiği altı aylık süre dolmadan yeni bir kanuna 
kavuşmasına katkıda bulunanlann hepsine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koral. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kâtip Üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için, işarî oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm, 1 ilâ 16 ncı maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyenler: AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Nusret Bay

raktar; şahıslan adına, İstanbul Milletvekili Yahya Baş, Konya Milletvekili Ahmet Işık. 
AK Parti Grubu adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen Yahya Baş?.. 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 944 sıra sayılı Belediye Kanunu 

Tasansınm birinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, değişimin ve dönüşümün çarpıcı bir hızda ve yoğunlukta yaşandığı 
küresel şartlarda, toplumsal yapı ve ilişkilerde büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. 
Yaşanan bu gelişim, kamu yönetimi düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde de derin etkiler 
bırakmış, neyin, nasıl yapılması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapma yöntem
lerinde tartışmalara yol açmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve 
verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlı olma, hızlı karar alma ve 
sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. 

Değerli milletvekilleri, kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir 
dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahallî idarelerin teşkilat yapılan, görevleri ve yetkileri, 
çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu idarelerde aşın 
bürokratik yapılann kaldınlması, etkin çalışan, esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalış
ma yöntem ve süreçlerinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda 
mahallî idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, merkezî idare ile mahallî idareler arasın
daki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 
Dolayısıyla, mahallî idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu 
idarelerin yönetim, yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mahallî idareler, temsilî demokraside halkın yerel, 
kamusal menfaatlannın teminatıdır. Diğer taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak, 
çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, yerel ve ulusal menfaatlann uzlaştınlmasında, halkın ter
cihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında mahallî idarelerin önemli rolleri bulun
maktadır. Mahallî idareler, halkın katılımını sağlamada merkezî idareye göre çok daha fazla imkân 
ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim ve gelişime rağmen, 
aynı çabalar, mahallî idareler, dolayısıyla belediye yönetimleri konusunda da gösterilememiş, 
bunun sonucunda, bu idareler, kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli 
bir kurumsal yapıya, maalesef, kavuşamamışlardır. Günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ül
kemizde de belediyeler, diğer mahallî idarelere göre daha fazla öne çıkmışlardır. Bunda, 
belediyelerin kent yönetimlerinden sorumlu ve gelişmelere daha duyarlı olmalarının payı büyüktür. 

Değerli milletvekilleri, tasan yasalaştığında, belediye idaresi ile belde halkı arasında sürekli iş
birliği, dayanışma ve karşılıklı güven artacaktır. Belediyeler, idarenin bütünlüğüne uygun görev 
yapan, güvenilir, öngörebilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve 
kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşacaktır. Demokratik değerlerin yaygınlaşmasına ve refahın 
artmasına da katkıda bulunacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının, başta belediyeler olmak üzere milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyor, Genel Kurulu, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa, o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayn ayn oylannıza sunacağım. 
1 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin tasarı 

metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere, genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılması öngörülmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 1 inci maddesi, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle, 944 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin tasarı 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere, genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 2 nci maddesi, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle, 944 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
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Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında karar yetersayısı konusunda anlaşmazlık olduğu 
için, önergeyi elektronik cihazla oylayacağız. 

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve karar yetersayısı arayacağım. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge reddedilmiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 3 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylannıza sunacağım; ancak, Kâtip Üyeler arasın
da anlaşmazlık olduğu için, işarî oylamayı elektronik cihazla yapacağız. 

Karar yetersayısı arayacağım. 
Oylama için 2 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge reddedilmiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeden önce 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Kuruluş" başlıklı 4 üncü maddesinin 

tasarı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlanmn belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlması öngörülmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 4 üncü maddesi, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 4 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeden önce 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Sınırlann Tespiti" başlıklı 5 inci mad
desinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlanmn belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlması öngörülmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 5 inci maddesi, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 5 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeden önce 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Sınırların Kesinleşmesi" başlıklı 6 ncı 
maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlması öngörülmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 6 ncı maddesi, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

6 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

7 nci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasansının "Sınır uyuşmazlıklannın 
çözümü" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde ilgili 
belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisiyle bağlı olunan il veya ilçe idare kurulunun görüşleri otuz gün 
süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir 
belediyesi sınırlan içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir 
belediye meclisinin de görüşü alınır. Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasındaki sınır uyuşmaz
lıklannın nasıl halledileceği İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak bir yönetmelikle belirlenir." 
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BAŞKAN - Aykırı olan diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Sınır uyuşmazlıklarının çözümü" başlık
lı 7 nci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 7 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde hazır
lanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansınm 7 nci maddesinin tekrar görüşül
mek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük, karar yetersayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Sınır uyuşmazlıklannın 

çözümü" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde ilgili 
belediye meclisi ile köy ihtiyar meclisiyle bağlı bulunan il veya ilçe idare kurulunun görüşleri 30 
gün süre verilerek istenir. Vali bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. 
Büyükşehir belediye sınırlan içerisinde kalan ilçe ve il kademe belediyelerinin sınır değişikliklerin
de büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır. Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasın
daki sınır uyuşmazlıklarının nasıl halledileceği İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak bir yönetmelikle 
belirlenir." 

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

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Üniter yapıya sahip olan Türkiye'de, yerel yönetimlerin yerine getirdiği hizmetler beş ana 

grupta toplanabilir. Bunlar; 
1. İmarla ilgili görevler (imar planı, inşaat ruhsatı, kaçak inşaatlarla mücadele, kamulaştırma 

ve vb.) 
2. Kent hizmetiyle ilgili görevler (çöp toplama ve yok etme, toplu taşıma ve itfaiye ve benzeri. 
3. Ekonomik nitelikli görevler (hal ve pazar, toplu konut, ekmek fabrikası, süpermarket vb.) 
4. Sosyal ve kültürel hizmetler (sinema, konser salonu, spor tesisi, kütüphane, kurslar ve kreş) 
5. Kontrol ve denetim (fiyat kontrolü, inşaatların denetimi, gıda ve çevre sağlığı kontrolü, ceza 

uygulama vb) dir. 
Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kesin ayrımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım ol

madığı için Anayasada merkezi idare, "kamu hizmetlerinin gereklerine göre" genel yetkili kılınmıştır. 
Merkezî idarenin görev ve yetkileri, Anayasada belirlenen temel hak ve hürriyetlerden anlaşıl

maktadır. Ancak, Anayasada örgütlenme ile ilgili düzenlemede görevler ve hizmetler sayılarak 
sınırlandırılmamıştır. Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında "Merkezi idare, mahalli 
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip
tir" denilmek suretiyle merkezi yönetimin yetkileri ayrıntıya varan bir titizlikle düzenlenirken mer
kezi yönetimin görev ve hizmetleri şunlardır şeklinde hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Merkezi yönetim ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümü, bunlar arasındaki ilişkilerin 
niteliğini ve yoğunluğunu belirleyen unsurların başında gelmesi açısından ayrı bir önem taşımak
tadır. Kamu görevlerinin değişik düzeydeki yönetim birimleri arasında paylaştırılması, ülkelerin 
devlet felsefesine, geleneklerine ve toplumsal - ekonomik yapılarına göre belirlenmektedir. Uzun 
mahalli idareler geleneğinin sahip ülkelerde, yerel birimlerin merkeze verilen düzenleyici, üretici, 
hizmet sunucu bir dizi görevini üslenmiş olduğu görülmektedir. Bu nedenle, merkez-yerel biçimde, 
evrensel nitelikli ayrım yapmak olanaksızdır. Daha fonksiyonel ölçütler olarak, yerel nitelikli, yerel 
halka yönelik, yerel katkıya elverişli, küçük ölçekli, daha verimli olarak yapılabilecek, mali güç
lerin olanak verdiği görevlerin, mahalli idarelere bırakılması gerektiği söylenebilir. 

Tasarının birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Kaymakamın" ibaresi, "bağlı olunan il 
veya ilçe idare kurulunun" ibaresiyle değiştirilmiş ve birinci fıkrasının sonuna "Bir il dahilindeki 
beldeler ve köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının nasıl halledileceği, İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir" cümlesi eklenmiştir. 

İl merkezine bağlı yerleşim birimlerinde, belediye sınırlarının belirlenmesi halindeki belirsiz
liği ortadan kaldırmak amacıyla, ilk cümledeki değişiklik yapılmıştır. Birinci fıkranın sonuna ek
lenen cümle ile de, iller arasında meydana gelebilecek faklı uygulamaların önüne geçilebilecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Sayın Küçük, karar yetersayısı var. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci madde üzerinde iki adet önerge vardır. Okutup; aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı "Birleşme ve katılma" başlıklı 8 inci maddenin ikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
"Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin 

meskûn sahasıyla birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5 000 metrenin altına düşmesi 
ve yapılacak referandumda buralarda oturan seçmenlerin yansından bir fazlasının komşu beldeye 
katılmak için olumlu oy vermesi halinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından iltihak olunacak 
belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içerisinde başvuru hak
kındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi halinde katılım gerçekleşir. Büyükşehir-
lerde birleşme ve katılma işlemleri, iltihak olunacak ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin 
görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır 
hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Birleşme ve Katılma" başlıklı 8 inci mad
desinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclisine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin yasal 
dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve den
geli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanım
lamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

5272 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin "Belde, köy veya bunlann bazı kısımlannın meskûn 
sahaları arasında 5 000 metre ve altında mesafe bulunması, birleşmiş sayılmalanna yeterlidir" şek
lindeki ikinci fıkrasının tasanda madde metninden çıkanlması yerindedir. 

Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında da "iltihak olunacak belde sakinlerinin oylanna 
başvurulmadan" belde sınırlaonda değişiklik yapılması öngörülmüş ve bu fıkradaki düzenleme de 
buna göre yapılmıştır. Diğer bir anlatımla, katılımın gerçekleşmesinde, iltihak olunacak belde hal
kı (yerel topluluk) tümüyle dışlanmıştır. 

1988 yılında Türkiye tarafından imzalanan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" 1991 
yılında bazı çekincelerle, 3723 sayılı Yasayla onaylanmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar
tının Türkiye tarafından da benimsenen "Yerel Yönetim Sınırlannın Korunması" başlığını taşıyan 
5 inci maddesinde, 
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"Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum 
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz" hükmüne yer verilmiştir. 

Yapılan düzenleme, iltihak olunacak belde sakinlerinin oyuna başvurulmamasını öngördüğü 
için, söz konusu 5 inci maddeye ve dolayısıyla Anayasanın 90 inci maddesine aykırı düşmektedir. 

Tasarının 8 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Birleşme ve katılma" başlıklı 8 inci mad
desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin 
meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5 000 metrenin altına düşmesi 
ve yapılacak referandumda buralarda oturan seçmenlerin yansından bir fazlasının komşu beldeye 
katılmak için olumlu oy vermesi halinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından iltihak olunacak 
belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içerisinde başvuru hak
kındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi halinde katılım gerçekleşir. Büyükşehir-
lerde birleşme katılma işlemleri, iltihak olunacak ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin görüşü 
üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hak
kında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir." 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlması öngörülmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Üniter yapıya sahip olan Türkiye'de yerel yönetimlerin yerine getirildiği hizmetler 5 ana grup
ta toplanabilir: 

1. İmarla ilgili görevler 
2. Kent hizmetiyle ilgili görevler 
3. Ekonomik nitelikli görevler (hal ve pazar, toplu konut, ekmek fabrikası, süpermarket vb.) 
4. Sosyal ve kültürel hizmetler (sinema-konser salonu, spor tesisi, kütüphane, kurslar, kreş) 
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5. Kontrol ve denetim (fiyat kontrolü, inşaatların denetimi, gıda ve çevre sağlığı kontrolü, ceza 
uygulama vb.) 

Hizmetlerin sunumunda yönetimler arasında kesin ayırımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım tar
zı olmayabilir. Aynı hizmet türü ile yerel ve merkezî yönetim farklı gerekçelerle ilgilenebilir. Ör
neğin, ilköğretim hizmetinden sağlanan faydanın bir kısmı yerel olarak kabul edilebilir. Fakat bu, 
hizmetin yerel yönetimlerce sunulması için yeterli koşul değildir. Ölçek ekonomileri ve eğitimin 
tüm ülkede eşit koşullarda sağlanması gibi nedenlerle merkezî yönetimce sunulması istenebilir. 

Kanun tasarısı birleşme ve katılma konusunu 5272 sayılı Yasadan farklı bir şekilde düzen
lemesine karşın, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun bir düzenleme getirmemiştir. 

Daha önceki düzenlemede buralarda oturan seçmenlerin yansından bir fazlasının komşu bel
deye katılmak için başvurusu yer almıyordu. Şimdi bu tasarıyla getirilen, "buralarda oturan seçmen
lerin yarısından bir fazlasının başvurusu" ile, seçim ortamında "referandumda verilecek oylar" ay
nı şey değildir. 

Bu nedenle, birleşme ve katılmanın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun bir şekil
de, buralarda oturan seçmenlerin yansından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için referandum
da olumlu oy vermesi halinde mümkün olmasına yönelik değişiklik yapılmıştır. 

AHMET YENİ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylannıza sunacağım; ancak, Samsun Milletvekili 

Ahmet Yeni karar yetersayısının aranılmasını istediği için, elektronik cihazla oylama yapacağız. 
Oylama için 2 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Mahalle ve yönetimi" başlıklı 9 uncu 

maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 
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Tasarının 9 uncu maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük, karar yetersayısı var. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belde Adının Değiştirilmesi" başlıklı 10 

uncu maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasannın 10 uncu maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük, karar yetersayısı var. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutup, aykırılık 

derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 11 inci maddesinin son fık

rasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"2 000'in üzerinde olup da sonradan nüfusu 2 000'in altına düşen, kurulmuş, mevcut 

belediyeler, mevcut konumlarını muhafaza ederler." 
Ülkü Güney 

Bayburt 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi" başlık
lı 11 inci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Yapılan bu düzenlemeyle; bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 000'in üzerinde 
olan bir başka belediyenin smınna 5 000 metreden daha yakın hale gelen belediye ve köylerin; 
genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü 
alınarak İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile tüzelkişiliklerinin sona er
dirilerek ilgili belediyeye katılması öngörülmektedir. Bu düzenleme, tüzelkişilikleri sona erdirilip 
ilgili belediyeye katılması söz konusu yerel topluluklann yani belediye ile köy halkının, katılma 
konusunda kendilerine referandum yoluyla danışılmasını öngörmediğinden usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş olan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"na aykınlık teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan 11 inci maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yapılan düzenleme ile de; 
nüfusu 2 000'in altına düşen belediyelerin, Danıştayın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülmesi öngörülmüştür. Belediye olan mahallî top
lumun görüşü alınmadan yapılacak böyle bir düzenleme de, yukanda etraflıca açıklanan nedenler
le "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"na ve dolayısıyla Anayasanın 90 inci maddesine ay
kınlık teşkil edecektir. Diğer taraftan Anayasanın 127 nci maddesinde mahallî idareler; il, belediye 
ve köy olarak gösterilmiştir. Belediyenin köye göre daha üst bir yönetim birimi olduğu açıktır. Bu 
durumda belediyelerin, sırf nüfuslannın 2 000'in altına düşmesi nedeniyle köye dönüştürülmeleri, 
onlann kazanılmış haklannın ihlali anlamına geleceğinden böyle bir dönüştürülmenin Anayasanın 
2 nci maddesinde ifade edilen hukuk devleti anlayışıyla bağdaştınlması da mümkün değildir. 

Tasannm 11 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük, karar yetersayısı var. 
Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 11 inci maddesinin son fık

rasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 2 000'in üzerinde olup da sonradan nüfusu 2 000'in al

tına düşen, kurulmuş, mevcut belediyeler, mevcut konumlarını muhafaza ederler." 
Ülkü Güney 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Güney, konuşacaksınız galiba; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. (Alkışlar) 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Gönül isterdi ki, bu yasayı, burada, iktidar ve muhalefet birlikte tartışarak yasalaştıralım; ama, 

şu anda gördüğümüz manzara, Anamuhalefet Partisi sıraları bomboş. İktidarın İçtüzükte yapmış ol
duğu bir değişiklikle, toptan 20 madde 30 madde bir araya getiriyoruz, burada bu kanunu 
görüşüyoruz. Bana göre şeklen görüşüyoruz. Bu kanunun içeriğini biz burada görüşmüyoruz. 

Burada, acaba iki gün daha fazla çalışsak, üç gün daha fazla çalışsak, herkes konuşabilseydi -
her madde için- değerli arkadaşlar, ne kaybederdik?! Ben, bağımsız bir milletvekiliyim, sadece ken
di irademle, hiçbir etki altında kalmadan, burada tecrübeli bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Ne 
olurdu üç gün daha fazla konuşsak?! Bu gerginliği niye yarattık, değer miydi?! İktidara geldiğiniz 
zaman "daha çok hürriyet", "daha çok demokrasi", "yasaklan kaldıralım" diyen siz değil miydiniz, 
Sayın Başbakanımız değil miydi?! Buna ne gerek vardı arkadaşlar?! Nihayet bir günümüzü alırdı, 
üç günümüzü alırdı. 

Şimdi, ben, bir milletvekili olarak, burada, inanın, bunu içime sindiremiyorum ve son derece 
rahatsızım. Olmaması lazımdı. Niçin, niye bu noktaya geldik?! Aslında, burada -dikkat edin- suç, 
sizin bizim değil, yöneticilerin. İş bu raddeye gelmemeliydi, diyalogla bu iş halledilmeliydi. Demok
rasinin temelinde diyalog vardır. Demokrasi, sadece çoğunluğun dayatması değildir. Demokrasi, ay
nı zamanda azınlığın birlikte olduğu katılımcı demokrasi... Birlikte olur. Böyle şey olur mu?! Bunu, 
içimden, inanın üzülerek burada ifade ediyorum ve bundan son derece rahatsızım arkadaşlar. 

Bu takdir sizin. Siz bunu böyle düşünebilirsiniz, biz bunu getirelim, toptan geçirelim diyebilir
siniz. Geçirirsiniz, bu olur; ama, işte, bir de bu olur! Avrupa Birliğine girmek istiyoruz, Parlamen
tomuzun durumu budur. Bunu, hepinizin takdirlerine, özellikle yöneticilerin takdirlerine arz 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benim bu önergeme de hayır diyeceksiniz, ben bunu biliyorum; ama, 
bakın, bu önergemin içeriğinde ne var: Biliyorsunuz, Türkiye'de, şu anda 3 215 belediye var. Bu 
belediyelerin, 340 tanesinin nüfusu 2 000'in altında, yani 2000 senesindeki nüfus sayımının altına 
düşmüş. Şöyle veya böyle, 10 kişi düşmüş, 50 kişi düşmüş, 1 kişi düşmüş; düşmüş... Bu 340 
belediye, bu kanun çıktığı zaman köye dönüşecek. Her ne kadar, değerli arkadaşım, Sayın Bakan 
"biz bunu Danıştaya götürüyoruz; işte, Bakanlık karar verecek, Danıştay karar verecek" diyorsa 
da... Siz iyi niyetlisiniz, böyle düşünebilirsiniz; ama, yarın gelecek bir iktidar veya bir bakan, bun
ların hepsini köy haline çevirir. 
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Şimdi, arkadaşlarım, bunu sizin vicdanlarınıza sunuyorum; on yıldır, onbeş yıldır, yirmibeş yıl
dır veya dört yıldır belediye vasfını almış, küçük belediye... Burada yaşayan insanlar, belediye 
hudutları içinde yaşayan insanlar olarak bugüne kadar gelmişler. Biz bunlara diyoruz ki "hayır, siz 
artık köy oldunuz" ve gerekçe olarak da diyoruz ki, işte "zaten sizin bir mühür, bir arabanız var, al
dığınız parayı hep personel giderlerine veriyorsunuz" falan. Bunların aldığı para ne; İller Bankasın
dan, bunlar, ya 5 milyar ya 3 milyar, bilemediniz 8 milyar alır. Yani, bu 340 belediye, şu anda, koca 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin üzerinde büyük bir yük mü, çok büyük bir yük mü?! Bu 340 
belediyeyi yarın kapattığımız zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güney, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Onu da söyleyeyim; kesinlikle siyasî mülahazalar al

tında bunu söylemiyorum. Bu belediyelerin yüzde 90'ı, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup 
belediyeler, bunu da bilin; ama, bu insanları biz şimdi niye köy haline çevirelim, onların başında bu 
kılıcı tutalım; yazık günah değil mi? Devlet bir babadır; baba, verdiğini geri alır mı?! Devlet onları 
bundan on sene evvel, onbeş sene evvel belediye yapmış; onlar, belediye olmaya alışmışlar, 
belediyenin, iyi kötü, getirdiği imkânlan kullanıyorlar; işte, ilk defa çöp arabasını görmüşler, ilk 
defa o beldede bir şehircilik planı yapılmış, yavaş da olsa bir şeyler yapıyorlar. 

Gelin, bunun onuru sizlerin olsun; bu 340 belediyeyi yetim bırakmayalım, mağdur etmeyelim. 
Bunların kalmasıyla da ne bu bütçe çöker, hiçbir şey olmaz; ama, bunun, cidden, şerefi ve onuru 
sizlerin olsun; bu insanları mağdur olmaktan kurtaralım diyorum, bunu sizlerden bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylamaya sunacağım; ancak, işarî oylamayı elektronik cihazla 

yapacağım. 
Oylama için iki dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge reddedilmiştir. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının Birinci Bölümünde yer alan 12 nci maddesi üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup iş

leme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Kararlarının uygulanması ve nüfus" baş
lıklı 12 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 12 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
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Sayın Küçük, karar yetersayısı var; önerge reddedilmiştir. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
13 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Hemşehri Hukuku" başlıklı 13 üncü mad

desinin tasan metninden çıkanlmasmı arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Son dönemlerde "yönetişim" konusundaki bütün isteklere, gelişmelere ve çeşitli deneyimlerin 
yaşanıyor olmasına karşın, Belediye Kanunu Tasansının 13 üncü maddesindeki Hemşehri Hukuku 
maddesi 1580 sayılı Yasadakinden daha ileri bir düzenleme getirmektedir. 1930 yılından bu yana 
yasal bir hak olmasına karşın etkin olarak işlemeyen hemşehri hukukunun, ancak aktif katılımı teş
vik edecek yeni düzenlemelerle yaşama geçirilebilmesinin mümkün olabileceği açıktır. 

Hemşehrilerin etkin katılımını sağlayacak ilk önemli adımın "saydamlık" ve "bilgi edinme 
hakkı" olduğu kuşkusuzdur. Yeni yetkilerle donatılan belediyelerin karar almadan ve uygulamaya 
geçmeden önce, malî kaynaklar ve harcamalar konusunda "hemşehrilerini" bilgilendirmesi, gerek
sinmelerini ve eğilimlerini saptaması da önemli bir konudur. Soyut bir hemşehri hukukunun, somut 
bir uygulama haline nasıl dönüşeceği konusunda yeterince bilgi birikimi olduğu açıktır. 

Bu çerçevede, beldenin stratejik planının hazırlanması ve yıllık programlann uygulanmasından 
önce kararlardan doğrudan etkilenecek "hemşehrilerin" bilgilendirilmesi ve onlann da kararlara 
katımı sağlanabilir. Bu çerçevede, belde halkının Belediye Meclisinin gündemine katkıda bulunma 
hakkı ya da alınan bir meclis karanna toplu itiraz hakkı gibi düzenlemeler de getirilebilir. Yine bazı 
imar yatınm ya da harcama kararlan için referandum yaparak görüşlerin alınması da bu bağlamda 
düşünülebilir. 

Demokratikliği sadece seçimlere indirgemediğimiz zaman belediyenin uygulamalannın hem
şehri denetiminden geçmesinin yollannın aranması önemli bir çaba olmaktadır. Kararlara katılımın 
yanı sıra, belde halkının belediye yönetimine güvensizlik duyduğu durumlarda yerel yöneticileri 
"görevden çekilmeye çağn hakinin" ihdas edilmesi, hemşehri denetimini sağlayan bir yöntem 
olarak uygun olabilir. 
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Tasarının 13 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansınm 13 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın Küçük, karar yetersayısı var; önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önce geliş sırasına göre okutup, aykınlıklanna 

göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Belediyenin görev ve sorum-

luluklan" başlıklı 14 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki "okulöncesi eğitim kurumlan açabilir" hük
münün fıkra metninden çıkanlarak aşağıdaki gibi değiştirilmesi saygıyla arz olunur. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Devlete ait her derecedeki okul binalannm inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yap
tırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesis 
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıklan ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekânlann ve işlevlerin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Belediyenin görev ve sorum
lulukları" başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası Anayasaya aykın olduğu için madde metnin
den çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclisine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin yasal 
dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve den
geli kaynaklar aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanım
lamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Belediye Kanunu Tasansınm 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Belediye, kanunlarla 
başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hiz
metleri de yapar veya yaptınr" hükmü Anayasaya aykırı bir düzenlemedir. 
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Kanun tasarısının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde Anayasanın ön
gördüğü yapıya uygun şekilde belediyenin görevleri tek tek sayılmış, kanun tasarısının 14 üncü mad
desinin ikinci fıkrasında ise, belediye bu sayılan görevler dışındaki diğer görevler bakımından genel 
yetkili kılınmıştır. Belediye diğer görevler bakımından genel yetkili kılınmakla kalmamış, aynı 
zamanda "yapar, yaptırır" ibaresiyle, belediyeye verilecek diğer görevlerin kamu tarafından sunumu 
da şart olmaktan çıkarılarak, bu görevlerin piyasalaştırılarak sunumu mümkün hale getirilmiştir. 

Anayasadaki düzenleme, merkezî idarenin genel yetkili, mahallî idarelerin ise özel yetkili 
kuruluşlar olduğunu göstermektedir. 

Yani, merkezî idarenin mahallî müşterek ihtiyaçların karşılanmasına müdahale etmesi Anayasa 
Mahkemesinin içtihatlarıyla bir ölçüde mümkün olmasına karşılık, Anayasada ve Anayasa Mah
kemesi içtihatlarında yerel yönetimlere, mahallî müşterek ihtiyaçlar alanını aşarak ulusal kamu hiz
metleri alanında doğrudan görevler verecek şekilde düzenleme yapmak Anayasaya aykırıdır. 

Eğitim, sağlık, kültür, tarım gibi alanlarda merkezî yönetimin taşra örgütlenmesini kaldırarak, 
il sınırları içinde il özel idarelerini, belediye sınırları içinde belediye başkanlıklarını genel yetkili 
idare yapmak mümkün hale getirilmektedir. 

Merkezî idare ile yerel yönetimler arasında görev bölüşümüne ilişkin birçok kanun, dava veya 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiştir. Mahkeme, bu vesilelerle mahallî müşterek 
ihtiyaç kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi bu değerlendir
melerinde; Anayasanın il, belediye ya da köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarının neler ol
duğunu belirlemediğini, bunun saptanmasını yasaya bıraktığını, bu durumda yasaların kamu 
yararını gözeterek Anayasa sınırları içinde merkezî yönetimle yerel yönetim arasındaki görev sınır
larını belirleyebileceğine karar vermiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ve işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Belediyenin görev ve sorum
lulukları" başlıklı 14 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki "okulöncesi eğitim kurumları açabilir" hük
münün fıkra metninden çıkarılarak aşağıdaki gibi değiştirilmesi saygıyla arz olunur. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yap
tırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesis 
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekânların ve işlevlerin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir." 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Okulöncesi eğitim kurumları çok çeşitli olup, bunların açılma ve işletilmesi ihtisas gerektirir 

bir faaliyet olup, bu işin görevli genel idare kurulunca yürütülmesi gerekmektedir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın 
Küçük, karar yetersayısı var; önerge reddedilmiştir. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

15 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklarına göre 
işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısı ile görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendindeki "ve miktarı yirmibeşbin YTL'ye kadar olan" 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Ahmet Işık Mehmet Sarı 
Bursa Konya Osmaniye 

İrfan Gündüz Cevdet Erdöl Abdullah Erdem Cantimur 
İstanbul Trabzon Kütahya 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum ve işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" baş
lıklı 15 inci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 15/i maddesinde belirtildiği üzere belediyeler borç alabilirler. Belediyelerin Hazine 
garantili dış borçlarında bütçe kanunları ile getirilen sınırlamalara bağlı olarak artış oranında bir 
azalma olsa da Hazine'ye olan iç borçlarının artarak devam ettiği, netice itibariyle yerel yönetim
lerin finansman durumunda rahatlama olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum da bu konuda 
belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin gerekli kıldığı denetimin öneminin açık bir göstergesidir. 

Temel yaklaşım yerel yönetimlerin borçlanmasının sermaye harcanması niteliğindeki har
camalar için söz konusu olmasıdır. Birkaç ülke uygulaması hariç cari harcamalar için yerel yönetim
lerin borçlanma yetkisi bulunmamaktadır. Bu kural yerelleşmenin en yoğun olduğu ülkeler için de 
geçerli olmaktadır. 
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Borçlanma konusunda ülkelerin önemli bir kısmında borçlanma üzerinde bir üst sınır ve izin 
süreci bulunmaktadır. Türkiye'nin kamu borç stokunun büyüklüğü ve kamu finansman dengeleri 
dikkate alındığında yerel yönetimlere tanınan borçlanma olanağının büyüklüğü ve sakıncaları ken
diliğinden ortaya çıkar. 

Tasarının 15 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 15 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısı ile görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasansının 
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendindeki "ve miktan yirmibeşbin YTL'ye kadar olan" 
ibaresinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz 
(İstanbul) ve arkadaşlan. 

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

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Gündüz, konuşacak mısınız? 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gündüz. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; önerge sahipleri adına söz 

almış bulunuyorum; hepinizi en kalbî duygulanmla selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. 
Şimdi, Türkiye'nin, gerçekten Avrupa Birliğine ve dünyaya açılan bir döneme girdiğini 

hepimiz görüyoruz. Aslında dünya parlamentolanndaki çalışma stili ile bizim parlamentomuzdaki 
bu çalışma stilini, hatta İçtüzüğümüzü, bu çağdaş dünyadaki uygulamalara uygun bir şekilde değiş
tirmenin ben zaruretine inanıyorum. Ben, ikibuçuk yıl, Avrupa Konseyi Türk Delegasyon üyeliği 
yaptım. Avrupa Konseyi Parlamentosunda, her mesele, bir defa, komisyonlarda halledilir; katılan 
arkadaşlanmız bilirler. Orada bir raportör komisyonda seçilir, raportör yardımcılan seçilir. Komis
yonlarda mesele enine boyuna tartışılır, herkes konuşmasını yapar, önergesini verir; kabul edilir, 
edilmez; ama, raportör nihayetinde bu tartışmalardan sonra elde edilen neticeyi önce komisyonda 
sunar, komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurula gelir. Genel Kurulda, raportörün kendi 
raporunu takdim etme süresi 8 dakikadır. Olumlu ya da olumsuz, milletvekillerinin konuşma hakkı 
da 3 dakikadır ve kesinlikle bunun müsamahası filan da yoktur. Sonra, böyle bir tek milletvekilinin 
karar yetersayısı istiyorum gibi bir talebi de, böyle bir yetkisi de yoktur. Orada, hatta, nispî çoğun
luk da yoktur, bu bizim söylediğimiz. Katılan milletvekillerinin ne kadarsa ona göre, artı ya da ek
si ya da çekimser, karşıda yanar, oyunuzu verirsiniz; kabul edilir, edilir; edilmez, reddedilir. Esasın
da, burada komisyonlann gerçekten uzman milletvekillerinden oluşması, raportörün uzmanlardan 
oluşması, her türlü sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, diğer toplumsal kesimlerle irtibat sağ
lanarak, onların da görüşleri alınarak, bunun olgunlaştırılması, hepsi komisyonlarda yapılır; ama, 
maalesef, bizim burada, bakın, bir hakkın kötüye kullanılmasının en güzel örneği, her maddede ay
nı isim önerge veriyor, önergelerin gerekçelerinin hepsi aynı. 
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BAŞKAN - Sayın Gündüz, önerge üzerinde konuşur musunuz. 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Bu tasarıda, muhalefet partisi milletvekillerinin yazdığı "ay

rışık oy" bizim tabirimizle de "muhalefet şerhi"nde bir ibare var, onu da arz: etmek istiyorum size: 
"Devleti dar ve geniş anlamda tanımlamak mümkündür. Dar anlamda devlet, kamu tüzelkişilerinin 
yalnızca merkezî ve siyasal nitelikte olanlarını kapsar. Yerel yönetimler, dar anlamda, bu kapsamın 
içinde yer almazlar." Aslında, burada bir zihniyet farklılığı var. Biz ise diyoruz ki, belediyeler, yerel 
yönetimler, aslında devletin ilk kapısıdır; bütün problemler orada başlayıp, çözümler de orada 
bulunmalıdır. Belediyelerin meclislerinde her mahalle temsil edilmeli, her mahallenin problemi o 
mecliste her gün gündeme getirilerek mahallelerin problemleri yerinde çözülmelidir. Aslında bu an
layış, vatandaşının ayağına, kırmızı halı serer gibi devlet hizmetini götürme anlayışıdır. 

Avrupa Birliğinde kamu hizmetlerinin yüzde 60'ı belediyeler tarafından yapılır, Almanya'da 
yüzde 70'i belediyeler tarafından yapılır, bizim ülkemizde ise sadece yüzde 8'i belediyeler tarafın
dan yapılır. Yani, siz suları tersine akıtamazsınız, çağdaş dünyanın gittiği bu yön, bizim de yönümüz-
dür. Dolayısıyla, yerel ve yerinden yönetim, bugün, pek çok problemimizin ilk çözüm kapısıdır. 

Burada, bizim şu anda söylediğimiz, yeni Belediye Yasa Tasarımızdaki teklif, 25 milyara kadar 
olan konularda anlaşmazlığı çözme yetkisi veriliyordu. Büyükşehirlerde bu miktar bile bazı prob
lemlere sebep oluyor. Biz, yine, bunu eskisine döndürerek, o yüzden önergemizi verdik. 

Önergemizin kabulünü diliyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın Küçük, karar yetersayısı vardır. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediyeye Tanınan Muafiyet" başlıklı 16 

ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
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yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasmı öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 16 ncı maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 16 ncı maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Küçük, 
karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Birleşime saat 20.45'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.32 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.45 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
İkinci bölüm, 17 ilâ 46 ncı maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ordu. 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil-

lerimiz; Belediye Kanunu Tasarısının ikinci bölümü üzerinde Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, çok kısa ve öz olarak, bu yasa tasarısıyla yerel yönetimlere ait neler geliyor diye bak
tığımızda; vesayeti daha çok azaltan, yani, yerele, belediyelere daha çok yetki veren; katılımı çoğal
tan, belediyelerdeki katılımı daha da çoğaltan, gerek muhtarlarla gerek sivil toplum örgütleriyle 
gerek meslek odalarıyla gerekse üniversitelerle, bir şekilde katılımı daha da çoğaltan; denetim 
konusunda yerel noktadaki denetimi daha da fazlalaştıran ve yerinden yönetimi daha çok karar nok
tasında güçlendiren ve planlamalarla ilgili, uzun vadeli planlamalara yönelik daha çok karar alma 
özelliğini veren bir anlayışa sahip bir tasarıyı, kısmet olursa, bugün, Yüce Meclisten çıkaracağız. 

Bu anlamda baktığımızda, hiç şüphesiz, bu yasa tasarısı, bu ifade ettiğim dört temel unsurda, yerel 
idarelerden olan belediyelerimize ve yerinden yönetime, geniş anlamda, bu noktada, artılar getiriyor. 

Eksiler gibi gözüken nedir diye baktığımızda; işte, hepimizin ifade ettiği, tasanda da ifade 
edilen, nüfusu 2 000'in altındaki belediyeler, belirli bir sürede, eğer, birleşme imkânı bulamazsa, bu 
birleşmeyi temin edemeyen belediyeler açısından, ilk mahallî idareler seçimine kadar ve bu birleş
me süresinden sonra bile, İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştayın görüşü ve müşterek bir karar
nameden sonra ancak uygulanabilir hale gelecek. Bu anlamda, geçtiğimiz günlerde, burada, negatif 
olarak duran geçici 3'üncü maddede, 31.12.2005 tarihiyle ilgili, biraz sonra, geçici 3 üncü madde 
üzerinde verilen bir önergeyle de, bu sürenin azlığından, yetişmediğinden bahisle, geçtiğimiz gün
lerde yaklaşık 250'ye yakın belediye başkanımızın AK Parti Grup Salonunda Grup Başkan-
vekilimiz Sayın Faruk Çelik'in Başkanlığında yapılan toplantıyla, onların talebi üzerine, 
31.12.2005 tarihi bir yıl daha ötelenmek suretiyle, kendilerinin arzu ettiği bir şekilde, bir yıl daha 
ötelenmiş oldu; yani, birleşmeyle ilgili 31.12.2006 tarihine kadar bir hak tanımış olduk. 
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Bu anlamda, tabiî ki, bu tasan, belediyelere malî yönden de destek verilebilmesini temin etmek 
için, yakında, çok yakında, Belediye ve İl Özel İdareleri Gelirler Yasasıyla da takviye yapıldıktan 
sonra, bu anlamda yerinden yönetimi, hem katılım açısından hem malî açıdan hem de arzu ettiğimiz 
hedefe tam yaklaşmasa bile, çok daha işlerli bir hale getirmiş olacağız. Burada hedeflenen şeyleri 
yüzde 100 yapamasak bile, gerçekten bu kanunla, arzu edilen hedefe daha çok yaklaşılan, yerinden 
yönetimi güçlendiren bir hedefe doğru gidiyoruz. 

Bu anlamda, bu tasanda ikinci bölüm içerisinde yer alan, örneğin vesayetle ilgili bir konuya bir 
tane, bir maddelik bir örnek verecek olursak; 1580 sayılı Belediye Kanununda, belediye meclis 
kararlannm, bazı kararlannın kesinleşmesi açısından "onay sistemi" diye, mülkî idare amirlerine 
onaya gidiyordu. Şimdi bu ikinci bölümdeki maddemizde yer alan bir düzenlemeyle, belediye mec
lis kararlan onay şeklinden çıkarılıyor, belediye başkanına hukuksal bir noktada itiraz hakkı 
tanıyoruz, tekrar meclis görüşüyor, eğer bu noktadaki karannı tekrar ifade ederse karar kesinleşiyor, 
tabiî ki, bunun dışında, gerek belediye başkanlığının gerekse mülkî idarenin idarî yargı yolu 
denetimi açıkta kalıyor. Dolayısıyla, vesayet açısından geçmişte uygulanan bir sistemle ilgili 
belediye meclis kararları, belediye yönetimi, idarî açıdan biraz daha özgür bir hale geliyor. 

Katılımı çoğaltan bir düşünceyle ilgili bir örnek verecek olursak; belediye meclis toplantılanna 
ve ihtisas komisyonlanna, burada kanuna uygun usullerle seçilen mahalle muhtarlannın temsil
cileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meslek odalan temsilcileri, üniversite temsilcileri, 
üniversite temsilcileri, buralardan seçilen heyetler ve kişiler, bu temsil ettikleri kurumlara ait, ihtisas 
ve meclis komisyonlannda söz sahibi oluyor. Bu, şu demek: Gerçekten, bu konumu ihtiva eden 
üyeler, hem ihtisas komisyonlannda hem de mecliste fikirlerini açıklama fırsatı bulacaklar. Bunu 
da, katılımı sağlayan bir anlayışa verebileceğimiz bir örnek olarak söyleyebiliriz. 

Yine, bu tasarıda, bu bölümde, belediye meclisinin, karar organı olarak çok daha güçlü bir 
şekilde ifade edilmesi var. Bundan sonra, belediye meclis kararlan, karar merciî noktasında, bu 
düzenlemeyle çok daha güçlü bir hale gelecek. 

Denetim açısından, yerelleşmeyi ele alacak olursak; bu kanun tasarısında, bu bölümde, 
denetimle ilgili, meclisin bir yıl evvelki gelir ve gider bütçesi ile aktif ve pasif bilançosuyla ilgili 
mecliste oluşturulan denetim komisyonlanna, bir yıl evvelki gelir ve gider hesaplanyla ilgili 
belediyelerde kendilerine ihdas edilen odalarda, bu noktadaki gelir ve gider bütçelerini, yerinde, 45 
günlük bir süreyle denetleme yetkisi veriyoruz. Bu denetimin sonuçlannı, bu komisyon, meclis baş
kanlarına havale yapıyor. Bu anlamda da, denetim fonksiyonunu, çok daha genişleyen, katılımı 
çoğaltan bir hale getirmeye çalışıyoruz. 

Planlamayla ilgili bir örnek verecek olursak; bu anlamda, stratejik planlamalarla ilgili altyapı, 
çevre, ulaşım gibi, bir ilçenin, bir ilin son derece önemli olan gelecek planlamalarında, uzun vadeli 
planlar yapılıyor. Bu planlarla ilgili, belediye meclisleri, bu alman kararlan, uzun vadeli plana, 
programa uygun şekilde uygulama fırsatı buluyor; dolayısıyla, bu yasada, bizim, çok daha fazla 
konuları içeren şeyleri ifade etme imkânımız var; ama, özetle, başlangıçta ifade ettiğim gibi, vesayet 
açısından, katılımı çoğaltan bir anlayış açısından, yerinden denetim açısından, yerinden yönetimin 
kararının güçlendirilmesi açısından ve uzun vadeli planlar açısından, belediye yönetimi geçmişe 
göre çok daha şeffaf, çok daha katılımcı bir noktaya geliyor. 

Ben, bu vesileyle, bu tasarıda, eksiğiyle, artışıyla, fazlasıyla, katılma noktasında güç veren, im
kân yaratan tüm katılımcılara, tüm sivil kuruluşlara ve Meclisimizde yer alan tali ve anakomisyon-
larımıza teşekkür ediyorum. 

Bu anlamda, bu tasarıya olumlu noktada oy kullanacağımızı ifade ediyorum ve bu tasarının ül
kemize, yerel yönetimlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ordu. 
İkinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ikinci bölümün 

görüşülmesi esnasında şahsım adına söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
5272 sayılı Belediye Kanunu, 24.12.2004 tarihinde aslında onaylanarak yürürlüğe girmişti. 

Şöyle, kısa bir, hafızalarımızı tazeleyelim. 1990 yılından bu yana, Türkiye'de, yerel yönetimlerle il
gili, hepimiz, her siyasî parti, her iktidara gelen hükümet mensupları ve muhalefet partililer ve sivil 
toplum örgütleri, yerel yönetimlerle ilgili, merkezî vesayetten, yetkisizlikten, sorumluluk pay
laşımından, kaynaksızlıktan şikâyette bulunmuşlardı. 3 Kasım seçimleri öncesi de, AK Partinin 
referansı, yerel yönetimlerle halka daha iyi hizmet getirilebileceğinin konuşularak, dillendirilerek, 
AK Partinin merkezî yönetimde iktidara gelmesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, iktidarı ve 
muhalefetiyle, her ne kadar, önergelerde gördüğümüz kadarıyla, sivil toplum örgütlerinden gerek
tiği şekilde bilgi alınamadığı için bu madde çıkarılsın, bu madde çıkarılsın, bu madde çıkarılsın 
deniliyor ise de, yıllarca tartışılan, gündeme geldikten sonra da komisyonlarda, siyasî parti grup
larında ve sivil toplum örgütlerinde ve belediye başkanlıklarımızın organize ettiği bütün toplantılar
da tartışıla tartışıla bu kanun gerçekleşmiş, Cumhurbaşkanı tarafından üç maddesiyle ilgili iade söz 
konusu olmuş, üç maddenin görüşülerek yeniden tasdik edildiği esnada, Anayasa Mahkemesince, 
sadece usul açısından, oylama nitelikli gerekçeden kaynaklanarak yeniden görüşülmesi talep edil
miştir. ^Dolayısıyla, aslında, altı aydır yürürlükte olan ve yıllarca arzu ettiğimiz değişikliklerin, en 
azından büyük bir bölümünün tahakkuk ettiğini gördüğümüz şu kanunda, merkezî vesayet kalkmış
tır; sorumluluk ve merkeziyetçilikle ilgili konular arzu ettiğimiz seviyeye gelmediyse dahi, büyük 
merhale katedilmiştir; kaynakla ilgili, hem belediye kanununda hem de bundan sonra gelebilecek 
belediyeler ve il özel idareleri gelirler kanununda düzeltilmeye çalışılacaktır. 

Amaç, yerinden hizmet olduğuna göre, halkın bizatihi yerinden hizmetleri daha etkili, daha 
verimli bulabilmesi için bu çalışmaları yerine getirirken, altı aylık süreç içerisinde de gelen muh
telif şikâyetler ve aksaklıkların da bilvesile düzeltilmesine imkân bulduğumuz şu andaki 944 sayılı 
kanunla, kimi önergelerle, kimi komisyonlarda belli düzeltmelerle, eksik olan, Anayasa Mah
kemesinin de belirtmiş olduğu hususlar da tamamlanarak yürürlüğe girmesi öne alınmıştır. 

Ben, şimdi, burada, bir de, Sayın Ülkü Güney'in dile getirdiği, nüfusu 2 000'in altında olan 
belediyelerin kapatılması konusuna da işaret etmek istiyorum. Türkiye'de 3 225 belediye var. As
lında, bu belediyeler, gerçekten, tasnif edildiği zaman, 1923 yılında 436, bugün, 16'sı büyükşehir, 
65'i merkez olmak üzere 3 215 belediyemiz var. 1950 yılında belediyelerde yaşayan nüfus, genel 
nüfus oranına göre yüzde 27,5'ti; 2000 yılında yüzde 78,73'e yükselmiş, ilerleyen on yıllık süreç 
içerisinde yüzde 85'lere çıkacaktır. Yani, nüfusumuzun yüzde 85'i belediyelerde yaşıyor. Halk, 
bütün hizmetlerini, doğduğu günden ölümüne kadar belediyelerden almak istiyor. 

Bu hizmetler, bizatihi belediyelerden, demokratik ve şeffaf bir anlayışla, yerinden yönetim il
kelerine göre istendiğine göre, gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına paralel olarak, mutlaka, 
belediyelerle ilgili bu yasaların gerçekleşmesi gerekiyordu. Ne yazık ki, 1930 yılında çıkarılan 1580 
sayılı Yasaya göre "2 000 nüfusun üzerinde belediye kurulur" deniliyordu; ama, 2 000 nüfusun al
tında kalınca ne olur; boşlukta kaldı ve otuz yıldır 2 000 nüfuslu belediyeleri yöneten arkadaş
larımız, o beldeleri köylükten kurtaramadılarsa, cazibe merkezi olamadılarsa, hizmet üretemediler-
se, demek ki, burada bir sancı vardır, burada aksayan bir yön vardır; bir operasyona ihtiyaç var; ya 
yerinde tedavi ederek nüfus kriterini artırmak gerekiyor ya birleştirmek gerekiyor ya da operasyon
la orayı kapatmak gerekiyor; bunun başka yolu yok. 
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Bu tartışıldı, konuşuldu ve şimdi, eğer, verilen süre içerisinde birleşme gerçekleşirse bir
leşecekler ve bundan sonra nüfus kriteri ve sınır kriteri getirilerek, 5 000 nüfusun altında yeni 
belediye kurulamayacak ve 2 000'in altına düşenler, yeni nüfus sayımı yapılacak, seçim yapılacak 
zamana kadar eğer 2 000 nüfusu da koruyamazlarsa, o zaman, elbette kapatılacaklardır. Bu bakım
dan, bu noktalarla ilgili hassasiyeti de dile getirmek gerekiyor. 

Altı aylık uygulamalardan da gördüğümüz kadarıyla, aksayan yönlerin büyük bir bölümü, 
burada, aslında, giderilmeye çalışılmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Özlük haklarında da düzenlemeler yapılmış, bazı teknik 

düzenlemeler de yapılıyor. Eksik görülen şeyler de önergelerle tamamlanmaya çalışılacaktır. 
Bu kanunun, bir an önce, belediyelerimizin hizmetlerinin devamı açısından aksaklığa mahal 

bırakmadan geçmesinin ve yürürlüğe girmesinin faydalı olacağını düşünüyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, eğer varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
17 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye Meclisi" başlıklı 17 nci mad

desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde ğorev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 17 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansmın 17 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
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Sayın Küçük, karar yetersayısı var. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Sayın milletvekilleri, işarî oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve 3 dakika süre vereceğim. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 17 nci madde kabul edilmiştir. 
18 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklarına göre 

işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 18 

inci maddesinin (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan 

belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." 
Faruk Çelik Cevdet Erdöl Abdullah Erdem Cantimur 

Bursa Trabzon Kütahya 
Hüseyin Tanrıverdi Sabri Varan 

Manisa Gümüşhane 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18 

inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının "Belediye meclisinin görev ve yetkileri" başlığını taşıyan 18 inci maddesinin (c) ben
dinde, "Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak" belediye meclisinin görevleri arasın
da sayılmıştır. 3194 sayılı kanun ile plan onama konusunda yetkili kılınan belediyeler ve valiliklerin 
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bu yetkileri kullanabilecek biçimde reorganizasyonunun gerçekleştirilmesi zorunludur. Tasanda bu 
amaçla yapılacak düzenlemede (Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği, Şehir Plancılan 
Odası'nm görüşleri de alınarak) imar birimleri verilen yetki ve sorumluluğa uygun biçimde geniş
letilmeli, imar birimlerinin imar adası ve imar parseli ölçeğinde uygulama ve denetimi sağlanırken, 
Fen İşleri Birimleri yapı ölçeği ile sınırlandırılmalı ve bu alanda gerçekten uzmanlaşmalan sağlan
malıdır. 

Tasannın 18 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansmın 18 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 18 
inci maddesinin (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktan beşbin YTL'den fazla dava konusu olan 
belediye uyuşmazlıklannı sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." 

Faruk Çelik 
(Bursa) ve arkadaşları 

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

kan, Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
15 inci maddede yapılan değişikliğe uyum sağlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmın "Başkanlık Divanı" başlıklı 19 uncu mad

desinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5272 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine tasanda da aynen yer verilmiştir. Bu maddenin son 

fıkrasında "Meclisinin çalışmalarına ve katılıma ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" denilmiştir. Maddede belediye meclisinin çalışmalarına ilişkin 
ilkeler konusunda herhangi bir düzenleme yer almadığından, bu konudaki usul ve esasları belirleyen 
bir yönetmelik, aslî düzenleme yapmış olacaktır. Halbuki Anayasaya göre, Anayasanın gösterdiği 
ayrık haller dışında, yürütmenin aslî düzenleme yetkisi yoktur; yürütme, Anayasaya ve kanunlara 
uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek bir yetki ve görevdir. Anayasanın 8 inci maddesin
de ifade edilmiş olan bu ilke, yürütmenin ancak kanun ile aslî olarak düzenlenmiş bir alanda düzen
leme yetkisi kullanılabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Anayasanın 7 nci maddesine göre ise, 
aslî düzenleme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve devredilemez." 

Kanunda bir hususun yönetmelikle düzenleneceğinin belirtilmesi, o hususun kanunla düzen
lenmiş olduğu anlamına gelmez. Kanunla yapılmış bir düzenlemeden söz edilebilmesi için, o 
hususun en azından temel ilkelerinin kanunda gösterilmesi gerekir. 

19 uncu maddenin son fıkrası, yukarıda belirtildiği üzere, yürütmenin kanuniliği ilkesine ay
kırı olarak, yürütmeye aslî düzenleme yapmak imkânı tanıdığı için Anayasanın 8 inci maddesine; 
yasamaya ait olan aslî düzenleme yetkisini yürütmeye devrettiği için Anayasanın 7 nci maddesine; 
böyle bir yetki Anayasaya dayanmadığı için Anayasanın 6 nci maddesine aykırıdır. 

Tasarının 19 uncu maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklarına göre 
işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Meclis toplantısı" başlıklı 20 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Meclis toplantısı 
Madde 20.- Belediye Meclisi, her ay, ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı gün, çalışma 

saatleri içinde toplanır. Ancak, belediye meclisi, nüfusu 20 OOO'e kadar olan belediyelerde üç ayda 
bir, 50 OOO'e kadar olan belediyelerde iki ayda bir toplantı yapılmasını kararlaştırabilir. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay 
tatil karan alabilir. 

Önemli ve acele bir iş çıkarsa Belediye Başkanının yazılı çağrısı veya üyelerinden 1/3'ünün 
gerekçeli teklifi ile Belediye Meclisi olağanüstü toplanır. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantılann süresi en çok 
beş gündür. 
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Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi ver
mek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırlan içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ay
rıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Muhalle muhtarlan oy hakkı olmaksızın Meclis toplantılanna 
katılabilir ve süresi 10 dakikayı geçmemek üzere mahallesini ilgilendiren gündemdeki konularla il
gili görüş bildirebilir. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, 
toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. 
Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Kapalı yapılmayan 
toplantılann tutanaklan isteyen herkese verilir ve varsa görüntüleri ile birlikte elektronik ortamda 
yayımlanır. Görüntü kasetlerinin kopyaları maliyet bedeli karşılığı isteyenlere verilir. 

BAŞKAN - Aykın olan ikinci önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Meclis toplantısı" başlıklı 20 nci mad
desinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasannın 20 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansınm 20 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Meclis toplantısı" başlıklı 20 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 
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Meclis toplantısı 
Madde 20.- Belediye Meclisi, her ay, ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı gün, çalışma 

saatleri içinde toplanır. Ancak, belediye meclisi, nüfusu 20 000'e kadar olan belediyelerde üç ayda 
bir, 50 000'e kadar olan belediyelerde iki ayda bir toplantı yapılmasını kararlaştırabilir. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay 
tatil kararı alabilir. 

Önemli ve acele bir iş çıkarsa Belediye Başkanının yazılı çağrısı veya üyelerinden 1/3'ünün 
gerekçeli teklifi ile Belediye Meclisi olağanüstü toplanır. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantılann süresi en çok 
beş gündür. 

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi ver
mek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ay
rıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Muhalle muhtarları oy hakkı olmaksızın Meclis toplantılarına 
katılabilir ve süresi 10 dakikayı geçmemek üzere mahallesini ilgilendiren gündemdeki konularla il
gili görüş bildirebilir. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, 
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. 
Toplantılar, meclisin karanyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Kapalı yapılmayan 
toplantılann tutanaklan isteyen herkese verilir ve varsa görüntüleri ile birlikte elektronik ortamda 
yayımlanır. Görüntü kasetlerinin kopyalan maliyet bedeli karşılığı isteyenlere verilir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklanna göre 
işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Belediye Kanununun 21 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ünal Kaçır Recep Koral Yahya Baş 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

"Gündem 
Madde 21.- Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belir

lenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. 
Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili 

konulann gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul 
edildiği takdirde gündeme alınır. 

İmar konulan ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; 
toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü halinde komisyonlara havale edilmeksizin 
belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir." 
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BAŞKAN - Aykırı olan diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansımn "Gündem" başlıklı 21 inci maddesinin 
tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 21 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansımn 21 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük, karar yetersayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Kanununun 21 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Ünal Kaçır 

(İstanbul) ve arkadaşlan 
"Gündem 
Madde 21.- Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belir

lenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. 
Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili 

konulann gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla kabul 
edildiği takdirde gündeme alınır. 

İmar konulan ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; 
toplantıya katılanlann salt çoğunluğunun kabulü halinde komisyonlara havale edilmeksizin 
belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Evet, takdire bırakıyorum. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Metin daha anlaşılır hale getirilmiş ayrıca komisyonlara havale edilmesine gerek duyulmayan 

maddelerin direkt görüşülmesine imkân sağlanmıştır. 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Kanun Tasarısının "Toplantı ve Karar Yetersayısı" başlıklı 

22 nci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclisine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin yasal 
dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve den
geli kaynaklar aktanlmasmı öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanım
lamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 22 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 22 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Meclis Kararlannın Kesinleşmesi" baş

lıklı 23 üncü maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 23 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "İhtisas Komisyonları" başlıklı 24 üncü 

maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 24 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 24 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılık derecelerine 

göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının "Denetim Komisyonu" başlık

lı 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her 
ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi 
için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı beşten çok olmamak üzere bir denetim komis
yonu oluşturur. Beş üyenin üçü muhalefet partilerine mensup üyeler arasından seçilir. Komisyonun 
muhalefet partilerine mensup üyeleri, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 
sayısının meclis üye tamsayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalış
malarında kamu kuruluşlanndan müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanıyla görev yapan personelden 
ve bu unvanı taşıyan kamu personelinden veya uzman kişilerden yararlanabilir. Bunların denetim 
komisyonunda çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarından görevlendirilenlere 1 000; kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyük-
şehir belediyelerinde 3 000, diğer belediyelerde 2 000 gösterge rakamının devlet memurlarına uy
gulanan aylık katsayı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek 
miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunda belirlenecek kişi ve gün sayısı belediye 
meclisince belirlenir." 

BAŞKAN - Aykırı olan diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının "Denetim Komisyonu" başlıklı 25 inci 
maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 25 inci maddesi ile Denetim Komisyonunun kurulması öngörülmektedir. 
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Denetim Komisyonuna ilişkin tasan hükmü genel nitelikte düzenlemeler getirmekle birlikte, son 
dönemde bütçesel karar sürecinde saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu artırmaya yönelik olarak, 
kamu malî yönetiminde ve malî denetim sisteminde yapılan değişiklikleri içerecek şekilde tasarlanmamış-
tır. Maddenin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde eksiktir. 

Tam olarak 2006 yılından itibaren uygulamasına geçilecek olan yeni sistemde kurumsal düzey
de stratejik planlama, iç kontrol, iç denetim gibi yeni süreçler devreye girmektedir. Bu yeni süreç
lerin getireceği yeni mekanizmaların Meclis Denetim Komisyonu tarafından mutlak şekilde dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu, komisyonun çalışma sürecindeki etkinliğini artıracağı gibi yeni ön
görülen mekanizmaların doğru algılanması ve etkin bir şekilde uygulanması konusunda belirleyici 
dinamik bir faktör olacaktır. 

Günümüzde modern kamu malî yönetim ve denetim sistemlerini geleneksel uygulamalardan 
ayıran özelliklerin başında rol ve sorumlulukların açık olması ve açık olarak tanımlanmış görev ve 
yetkilere göre kurumların denetim işlevlerini yerine getirmesidir. Dolayısıyla, meclis üyeleri arasın
dan gizli oyla seçilen ve konunun doğrudan uzmanı olmayan komisyon üyelerinin belediye hesap 
ve işlemlerini denetleyebilmesi için denetimde öncelikle neleri sorgulayacaklarının çerçevesinin 
çizilmesi gerekmektedir. 

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde maddenin aşağıdaki hususlarda eksik olduğu görülmektedir. 
Sadece hesap ve işlemlerin değil, stratejik planların ve uygulama sonuçlarının ayrıntılı incelenmesi. 
Belediyeyi yükümlülük altına sokan faaliyetlerin temel inceleme ve denetleme başlıkları için

de olması ve bunlarla ilgili belediyenin başlangıç hedeflerinin uygulama sonuçlan çerçevesinde sor
gulanması. Başta borçlanma ve borçlann sürdürülebilirliği ile ihale ve büyük yatınm projeleri ol
mak üzere, hedef ve uygulama sonuçlannın hesap verme sorumluluğu çerçevesinde açık bir şekil
de ortaya konması. 

Vergi ve benzeri malî yükümlülükler gibi piyasa ve vatandaş üzerinde yük yaratan kararlann 
ve uygulama sonuçlannın değerlendirilmesi. 

Belediyenin hizmet sunumu çerçevesinde sahip olduğu varlıklardaki artışın ve azalışın incelenmesi. 
Faaliyet raporlan, iç denetçilerin hazırladıklan kapsamlı denetim raporlan, Sayıştayın dış 

denetim raporlan ve İçişleri Bakanlığının yetkili denetim ve kontrol birimlerinin raporlan çer
çevesinde hesap ve işlemlerin denetlenmesi. 

Bunlar Meclis Denetim Komisyonunun denetim sürecinde dikkate alması ve sonuçlandırması 
gereken temel noktalar olmalı, bunlann dışında komisyon kendi ilgisine göre denetimi genişletmelidir; 
ancak, Meclis Denetim Komisyonu genel hükümlerde belirtilen denetim usullerinin dışında bunlarla 
çatışacak ve bu denetim sonuçlan ile ters düşecek mükerrer denetim görevleri üstlenmemelidir. 

Tasannın 25 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 25 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasansının "Denetim Komisyonu" başlık
lı 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 
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"İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her 
ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi 
için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı beşten çok olmamak üzere bir denetim komis
yonu oluşturur. Beş üyenin üçü muhalefet partilerine mensup üyeler arasından seçilir. Komisyonun 
muhalefet partilerine mensup üyeleri, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 
sayısının meclis üye tamsayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalış
malarında kamu kuruluşlarından müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanıyla görev yapan personelden 
ve bu unvanı taşıyan kamu personelinden veya uzman kişilerden yararlanabilir. Bunların denetim 
komisyonunda çalıştırılmalanna ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve kuruluş
larından görevlendirilenlere 1 000; kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir 
belediyelerinde 3 000, diğer belediyelerde 2 000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan ay
lık katsayı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda gün
lük ödeme yapılır. Denetim komisyonunda belirlenecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılması öngörülmektedir. 

Yapılan değişikliklerle; denetim komisyonunun en çok beş üyeden ve muhalefet ağırlıklı oluş
ması, komisyon çalışmalarında özellikle müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanı ile görev yapan per
sonelden yararlanılması ve bunların denetim komisyonunda çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esas
ların İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikte düzenlenmesi önerilmektedir. 

Denetim komisyonunun kendisinden beklenen yaran sağlaması için muhalefet ağırlıklı oluşması 
şarttır. Öte yandan mevzuata aykın işlemlerin, kamu zaranna neden olan işlemlerin veya suç konusu 
oluşturan işlemlerin, bu işleri meslek olarak yürütenlerce saptanması gerekir. Aksi takdirde ya yeterli 
kanıt edilemeyecek ya da hatalı ve yanlış suç isnatlan söz konusu olabilecektir. Aynca, bu görevi 
yürütecek olanlann görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasların önceden belirlenmesine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yol

lan" başlıklı 26 ncı maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyorum. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 26 ncı maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 26 ncı maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüş

melere Katılamayacağı Durumlar" başlıklı 27 nci maddesinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve 
teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Hükümet katılıyor efendim, niye gerekçeyi okutuyorsunuz? 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyoruz efendim. 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannm belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktanlmasmı öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykmlıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 
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Tasarının 27 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Başkan ve Meclis Üyelerinin Yüküm

lülükleri" başlıklı 28 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 28 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi" başlıklı 

29 uncu maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 29 uncu maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 29 uncu maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayacağım 
sayın milletvekilleri. Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Meclisin Feshi" başlıklı 30 uncu mad

desinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannm belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannm 30 uncu maddesi, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 30 uncu maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Boşalan Meclisin Görevinin Yerine 

Getirilmesi" başlıklı 31 inci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlanmn belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasannın 31 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 31 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32 inci 

maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlanmn belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 
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Tasarının 32 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 32 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Belediye Encümeni" başlıklı 33 üncü 

maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasmı öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasannın 33 üncü maddesine göre belediye encümeni seçilmiş ve atanmış üyelerden oluşmak
tadır. Anayasanın 127 nci maddesi uyannca yerel yönetimler "karar organları seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri"dir. Belediye encümenlerinin, karar organı mı, yoksa 
yürütme organı mı olduğu, üzerinde fıkirbirliği sağlanamayan bir konudur. 

Anayasa Mahkemesi 22.6.1988 gün ve E: 1987/18, K: 1988/23 sayılı Kararında, il daimî en
cümenini "il kamu tüzelkişiliğinin karar organlanndan biri" olarak kabul etmiş ve il daimî en
cümeninde memurlann da yer almasını sağlamaya yönelik yasal düzenlemeyi iptal etmiştir. Öte 
yandan yine Anayasa Mahkemesi, 13.6.1988 gün ve E: 1987/22, K: 1988/19 sayılı Karannda, 

"Anayasa gereği kuruluşlan ayrı yasalarla düzenlenmiş üç ayrı yerel yönetim biriminden en 
özgün yapıyı taşıyan belediyeler, 14.4.1930 günlü, 1580 sayılı Belediye Kanununa göre kurulmuş
lardır. Bu yasaya göre, belediye tüzelkişiliğinin organlan, belediye meclisi, belediye encümeni ve 
belediye başkanı olup, belediye meclisi ile belediye encümeni karar, belediye başkanı ise yürütme 
organıdır" denilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin anılan kararları karşısında, belediye encümeninde memur üyelere -
hem de toplanma ve karar çoğunluğunu elde tutar sayıda- yer verilmesi, tasarının Anayasaya uygun 
olarak hazırlanmadığını göstermektedir. 

Tasannın 33 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 33 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
34 üncü madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklarına göre 

işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasansının 34 üncü maddesinin (f) ben

dindeki "ve miktarı beşbin YTL'ye kadar," ibaresi ile "alacaklarının" ibaresinin çıkarılması ve 
"alacaklarının" ibaresi yerine "uyuşmazlıklarının" ibaresinin getirilmesi arz ve teklif olunur. 

Recep Yıldırım Recep Koral Yahya Baş 
Sakarya İstanbul İstanbul 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

BAŞKAN -Diğer önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Encümenin Görev ve Yetkileri" başlıklı 
34 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 34 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 34 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 34 üncü maddesinin (f) ben

dindeki "ve miktarı beşbin YTL'ye kadar," ibaresi ile "alacaklarının" ibaresinin çıkarılması ve 
"alacaklarının" ibaresi yerine "uyuşmazlıklarının" ibaresinin getirilmesi arz ve teklif olunur. 

Recep Yıldırım 
(Sakarya) ve arkadaşları 

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

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 15 inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendindeki değişiklikle uyum sağlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

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

meyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansınm "Encümen Toplantısı" başlıklı 35 inci mad

desinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 35 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansınm 35 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek" 

başlıklı 36 ncı maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannm belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 36 ncı maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 36 ncı maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Belediye Başkanı" başlıklı 37 nci mad

desinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannm belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 
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Tasarının 37 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 37 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri" 

başlıklı 38 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasmı arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannm belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir tasadır. 

Tasarının 38 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 38 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykınlıklanna göre 

işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
944 sıra sayılı kanun tasansının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Recep Koral Nihat Ergün 

Bursa İstanbul Kocaeli 
İdris Naim Şahin Hüseyin Tannverdi 

İstanbul Manisa 
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"Belediye başkanına nüfusu; 
a) 10 000'e kadar olan belediyelerde 80 000, 
b) 10 001'den 100 000'e kadar olan belediyelerde 110 000, 
c) 100 001'den 500 000'e kadar olan belediyelerde 140 000, 
d) 500 001'den 2 000 000'e kadar olan belediyelerde 190 000, 
e) 2 000 001'den fazla olan belediyelerde 230 000, 
gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak 

tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50 000'in altındaki il merkezi ile nüfusu 50 000'in üzerin
de olan büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının ödeneğinin 
hesaplanmasında uygulanacak gösterge rakamı (c) bendindeki gösterge rakamından aşağı olamaz." 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye Başkanının özlük haklan" baş
lıklı 39 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır. 

Ne kadın haklarının daha fazla geliştirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev 
alabilmelerinin yolunun açılması ne mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahal
le bazında temsilciler sisteminin yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yet
ki ve görev alanlarıyla uyumlu ve dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, 
çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla 
bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 39 uncu maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 39 uncu maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.57 
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BEŞtNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.10 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının ikinci bölümünde yer alan 39 uncu madde üzerindeki ikinci önergeyi okutup, işleme 

alacağım. 
Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
944 sıra sayılı kanun tasarısının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Recep Koral Nihat Ergün 

Bursa İstanbul Kocaeli 
İdris Naim Şahin Hüseyin Tannverdi 

İstanbul Manisa 
"Belediye başkanına nüfusu; 
a) 10 000'e kadar olan belediyelere 80 000, 
b) 10 001'den 100 000'e kadar olan belediyelerde 110 000, 
c) 100 001 'den 500 000'e kadar olan belediyelerde 140 000, 
d) 500 001'den 2 000 000'a kadar olan belediyelerde 190 000, 
e) 2 000 001 'den fazla olan belediyelerde 230 000, 
gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50 000'in altındaki il merkezi ile nüfusu 
50 000'in üzerinde olan büyükşehir belediye sınırlan içindeki ilçe ve ilk kademe belediye başkan
larının ödeneğinin hesaplanmasında uygulanacak gösterge rakamı (c) bendindeki gösterge rakamın
dan aşağı olamaz. 

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

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, katılıyorum; ama, 

orada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Bu (e) bendinden sonra gelen, nüfusu 

50 001'den az olan il merkez belediyelerinde ibaresindeki "50 001'den" ibaresindeki "50 001'den" 
ibaresi "100 001" olarak değişmesi gerekir. O şekilde katılıyoruz. 

BAŞKAN - Not alınmıştır Sayın Bakan. 
Sayın Çelik, önerge sahibi olarak düzeltmeye katılıyor musunuz? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyorum. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Görev itibariyle birbirine yakın belediyeler arasındaki ödenek dengesizliğinin giderilmesi ve 

hizmette verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Başkan Vekili" başlıklı 40 inci mad

desinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 40 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerçeklerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 40 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Stratejik plan ve performans programı" 

başlıklı 41 inci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 41 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 41 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmın "Yetki Devri" başlıklı 42 nci maddesinin 

tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş-
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tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 42 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 42 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "İhtilaf hali" başlıklı 43 üncü maddesinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 43 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 43 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye başkanlığının sona ermesi" baş

lıklı 44 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasım öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannm 44 üncü maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansmın 44 üncü maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
45 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmın "Belediye başkanlığının boşalması halinde 

yapılacak işlemler" başlıklı 45 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ye görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasım öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 45 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansmın 45 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
46 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Kanun Tasansının "Belediye başkanı görevlendirilmesi" 

başlıklı 46 ncı maddesinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasansı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlarının belediye meclisine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin yasal 
dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve den
geli kaynaklar aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanım
lamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykınlıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannm 46 ncı maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 46 ncı maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler başlıyoruz. 
Üçüncü bölüm, 47 ilâ 72 nci maddeleri kapsamaktadır. 
Üçüncü bölüm üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen Kayseri Milletvekili Adem Baştürk. 
Sayın Baştürk?.. Yok. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, eğer varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayn ayn oylanmza sunacağım. 
47 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 47 nci 

maddesinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasannm 47 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 47 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasarı metninden çıkanlması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
48 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye Teşkilatı" başlıklı 48 inci mad

desinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklannın daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannın belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlanyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasarının 48 inci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 48 inci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
49 uncu madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılık 

derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Yasasının 49 uncu maddesinin 7 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İdris Naim Şahin Recep Koral Mehmet Beşir Hamidi 

İstanbul İstanbul Mardin 
Asım Aykan Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu 

Trabzon Elazığ Antalya 
"Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına 

bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50 000'e kadar olan 
belediyelerde bir, nüfusu 50 001-200 000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200 001-500 000 
arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500 000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis 
üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis 
üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından 
belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. 
Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer 
açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güven
lik prim ve benzeri giderleri belediye bütçesinden karşılanır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 49 uncu mad
desinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdurrahman Anik Faruk Çelik Abdullah Veli Şeyda 
Bingöl Bursa Şırnak 

Yekta Haydaroğlu Faruk Anbarcıoğlu Ahmet Yaşar 
Van Bursa Aksaray 

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, tek
nik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık 
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uz
man tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel 
yıllık sözleşmeyle çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kad
rolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro un
vanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyannca sözleşmeli olarak istihdam 
edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi 
esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü 
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla 
belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise 
o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve 
yapılacak ödemenin azamî tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine 
göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibariyle sınırlama getirebilir. 
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Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner 
kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ih
tiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli 
gün veya saatlerinde kısmî zamanlı olarak sözleşmeyle personel çalıştırılabilir. Kısmî zamanlı 
olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bun
larla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kad
roların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net 
tutannın yansı geçmemek ve çalıştırılacak süreyle orantılı olmak üzere belediye meclisi karanyla 
tespit edilir. Bu fikra uyannca sözleşmeli personel olarak çalıştınlanlar için iş sonu tazminatı öden
mez ve işsizlik sigortası primi yatınlmaz. 

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Özçelik. 
Sayın milletvekilleri, salonda muhalefet partisi olmamasına rağmen, Kâtip Üye arkadaşımızın 

okuduktan anlaşılmamaktadır. Lütfen, sessiz olalım. 
Buyurun Sayın Özçelik. 
... Bunlardan yaptıklan başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olan

lar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatınlmaz ve aynı kişi birden fazla belediye 
veya bağlı kuruluşta çalıştınlamaz. 

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyannca çalıştınlacak personele her ne ad altında olursa 
olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî 
menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı 
aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istih
dam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin im
zalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 

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

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sözleşmeli ve kısmî zamanlı olarak çalıştınlacak personelin çalıştınlmasma ilişkin usuller ile bun

lara ödenecek ücretin tespiti ve haklarında uygulanacak hükümler aynntılı olarak düzenlenmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Yasasının 49 uncu maddesinin 7 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İdris Naim Şahin 

(İstanbul) ve arkadaşlan 
"Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına 

bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50 OOO'e kadar olan 
belediyelerde bir, nüfusu 50 001-200 000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200 001-500 000 
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arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500 000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis 
üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis 
üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından 
belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. 
Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer 
açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güven
lik prim ve benzeri giderleri belediye bütçesinden karşılanır." 

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

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, katılıyorum; ama, 

müsaade ederseniz, son cümlede bir ilave yapmam gerekiyor. 
BAŞKAN - Düzeltme yapacaksınız herhalde; buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yedinci fıkranın son cümlesi şu şekil

de olacak: "Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıklan belediye bütçesinden 
karşılanır." 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Teklif edilen değişiklikle 39 uncu madde paralelinde bir gruplandırma yapılmakta ve belediye 

başkan yardımcılarına çalıştıkları süre içinde bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirme imkânı 
sağlanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Bakanın düzeltmesiyle birlikte önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda 49 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralanna göre okutup, aykmlıklanna göre 
işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasansının 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "üç ay" 
ibaresinin "iki ay" olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Recep Koral 
İstanbul 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Personel Devri" başlıklı 50 nci mad
desinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır 

ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliş
tirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne 
mahalle muhtarlannm belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynaklann aktanlmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir taşandır. 

Tasannın 50 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansmm 50 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "üç ay" 
ibaresinin "iki ay" olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Recep Koral 
İstanbul 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Kadro ve unvanlanyla ataması yapılamayanlann mağdur olacağı düşünüldüğünden, sürenin 

azaltılmasının doğru olacağı düşünüldüğünden. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
51 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmm "Zabıtanın Görev ve Yetkileri" başlıklı 51 

inci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş
kan, salt çoğunluğumuz mevcut şu anda; katılıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansınm "İtfaiye" başlıklı 52 nci maddesinin tasarı 

metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
53 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Acil Durum Planlaması" başlıklı 53 üncü 

maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Salt çoğunluk var mı Sayın Başkanım? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Salt çoğun

luğumuz hazır Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Denetimin Amacı" başlıklı 54 üncü mad

desinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan, salt çoğunluğumuz hazır. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmın "Denetimin Kapsamı ve Türleri" başlıklı 

55 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
56 ncı madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralanna göre okutup, aykınlıklanna göre 

işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Yasa Tasansmın 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasın

daki "mart ayı" ibaresinin "nisan ayı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Recep Koral Yahya Baş Muzaffer Baştopçu 

İstanbul İstanbul Kocaeli 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmın "Faaliyet Raporu" başlıklı 56 ncı mad

desinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Yasa Tasarısının 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasın

daki "Mart ayı" ibaresinin "Nisan ayı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Recep Koral 

(İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) -Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
57 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Hizmetlerde Aksama" başlıklı 57 nci 

maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
58 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Denetimle İlgili Diğer Hükümler" başlık

lı 58 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge red

dedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 uncu madde üzerinde 2 adet önerge vardır, geliş sıralarına göre okutup aykırılıklarına göre 

işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanun Tasarısının 59 uncu maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Recep Koral Yahya Baş Muzaffer Baştopçu 

İstanbul İstanbul Kocaeli 
"Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırlan ve mücavir alanlan içinde belediyelerince 

tahsil edilen emlak vergisi tutannm tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır. 
Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye aynca pay kesilmez." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansınm "Belediyenin Gelirleri" başlıklı 59 uncu 
maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanun Tasansınm 59 uncu maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Recep Koral 

(İstanbul) ve arkadaşları 
"Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırlan ve mücavir alanlan içinde belediyelerince 

tahsil edilen emlak vergisi tutannm tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır. 
Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye aynca pay kesilmez." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu fıkra mevcut 5272 sayılı Yasanın 59 uncu maddesinde de aynen bulunmaktadır. Büyükşehir 

belediyeleri, il sının içinden toplanan vergilerden pay almakta olup, bu paydan ilçe ve ilk kademe 
belediyelerine pay verilmemektedir. Emlak vergisi gelirleri ilçe ve ilk kademe belediyelerinin en 
önemli gelir kalemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, emlak vergisi gelirlerinden kesinti yapılmaması 
ilçe ve ilk kademe belediyelerini malî açıdan rahatlatmasını amaçlamaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

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

60 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediyenin Giderleri" başlıklı 60 inci 
maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Belediye Bütçesi" başlıklı 61 inci mad

desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
62 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü" baş

lıklı 62 nci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Harcama Yetkilisi" başlıklı 63 üncü mad

desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
64 üncü madde üzerinde 2 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklarına göre 

işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Yasa Tasarısının 64 üncü maddesinin birinci fık
rasındaki "mart ayı" ayı ibaresinin "nisan ayı" ayı olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Koral Yahya Baş Muzaffer Baştopçu 
İstanbul İstanbul Kocaeli 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Kesin Hesap" başlıklı 64 üncü mad
desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Yasa Tasarısının 64 üncü maddesinin birinci fık

rasındaki "mart ayı" ibaresinin "nisan ayı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Muzaffer Baştopçu 

(Kocaeli) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
BAŞKAN - 65 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Kanun Tasansmın "Bütçe Sistemi" başlıklı 65 inci mad

desinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
66 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı" başlıklı 

66 ncı maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
67 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklen

meleri" başlıklı 67 nci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Borçlanma" başlıklı 68 inci maddesinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
69 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Arsa ve Konut Üretimi" başlıklı 69 uncu 

maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
70 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Şirket Kurulması" başlıklı 70 inci mad

desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saat 23.00 olduğundan ve Üçüncü Bölümün bitmesi için de 2 madde kaldığı için, Üçüncü 

Bölümün sonuna kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

71 inci madde üzerinde 1 adet Önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "İşletme Tesisi" başlıklı 71 inci mad
desinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
72 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Borç ve Alacakların Takas ve Mahsubu" 

başlıklı 72 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Önerge red

dedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Üçüncü Bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Çalışma süremizin dolması sebebiyle, alınan karar gereğince kanun tasan ve tekliflerini 

sırasıyla görüşmek için 2 Temmuz 2005 Cumartesi günü saat 12.00'de toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 23.01 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'm, Kastamonu-Araç İlçesi Şehit Ünal Aksoy 

Yatılı Bölge Okulunda yemekten zehirlenen öğrencilere ve okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/6237) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Milli Eğitim Bakanına 
yöneltilmesini arz ederim.09.05.2005 

SORULAR; 

Kastamonu İli Araç İlçesinde Şehit Ünal AKSOY Yatılı Bölge Okulu'nda akşam 
yemeğinden zehirlenen 119 öğrencinin akıbeti nedir? Olayda ihmali olanlar hakkında ne gibi 
işlem yapılmışdır? Türkiye Genelinde son (3) yılda okullarımızda yemekten zehirlenme 
olaylarının sayısı ve bunların sonuçlan nelerdir? Sorumlular hakkında hangi kararlar 
verilmiştir? 

T.C. 
MÎLLÎ EĞÎTtM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ŞÂ>0& 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24.05.2005 tarih ve A.01 .Ü.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'm, "Kastamonu-Araç İlçesi Şehit 
Unsal Aksoy Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda yemekten zehirlenen öğreneilere ve 
okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6237 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Kastamonu Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Söz konusu okulda yemekten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırılan 133 

Öğrenciden 130'unun tetkik ve tedavilerinin yapılarak aynı gün taburcu edildikleri, 
b) 3 öğrencinin Kastamonu Münif İslamoğlu Devlet Hastanesince ileri tetkik için 

Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesine sevk edildiği, bu öğrencilerin de "besin 
enteksikasyonu" nedeniyle tetkik ve tedavilerinin tamamlanarak 02.05.2005 tarihinde laburcu 
edildikleri ve cğitim-öğretimlerine devam ettikleri, 
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c) Olayla ilgili Kastamonu Gıda ve Çevre Sağlık Müdürlüğü, Araç Sağlık Ocağı ve İl 
Tarım Müdürlüğünce yemek örnekleri ile ambar ve kilerde bulunan her gıda türünden alman 
numunelerin analiz edilmek üzere Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi 
Başkanlığına gönderildiği, yapılan analiz sonucunda kavrulmuş kıyma ve bulgur pilavına 
"bakteriyolojik yönden Gıda Maddeleri Tüzüğünün Umumi Hükümler 3'üncü maddesine göre 
imali izharı, muhafaza ve satışı yasaktır. Gostro intestinal rahatsızlıklara neden olabilir" 
raporu verildiği. * 

d) Açılan soruşturma ile birlikte adı geçen okul müdürünün; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nün 137 ve 138'inci maddeleri gereğince 29.04.2005 tarihinde Valilikçe 
görevinden uzaklaştırıldığı, ancak Reiık Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığının 
09.02.2005 tarih ve 012-2/708 sayılı tahlil sonuçiarma ve Soruşturmacı • müfettişlerin 
20.05.2005 tarih ve 410/10-18 sayılı yazılarına istinaden 657 sayıh Kanunun 141 ve 142'nci 
maddeleri gereğince Valilikçe görevine başlatıldığı, 

e) Olayla ilgili olarak okul yöneticileri hakkında Araç Cumhuriyet Savcılığınca dava 
açıldığı ve duruşmaların devam ettiği 

anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; 
a) 06.10.2004 tarihinde Giresun İli Dereli İlçesi Şehit ismail Hakkı Öztopal Yatılı 

İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerinin, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendiği. 
bu öğrencilerden 35'inin ayakta tedavi edildiği, 127'sinin İl'de bulunan çeşitli 
hastanelerde müşahede altına alındığı, gerekli tetkik ve tedavilerinin yapılarak taburcu 
edildiği, 

b) 22.02.2005 tarihinde Adana İli Ceyhan İlçesi taşıma merkezi Fevzi 
Çakmak İlköğretim Okulunda 26 öğrencinin yoğurt ürünündeki maya miktarının 
standartlardan fazla olması sonucu zehirlendikleri ve tedavilerinin yapıldığı, 

c) Ordu İli Perşembe İlçesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yatılı 
öğrencilerinden 49'unun 18.04.2005 günü verilen öğle yemeği sonrasında rahatsızlandığının 
görülmesi üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık kurumlarına sevk edilerek gerekli 
tedavilerinin yapıldığı, konu ile ilgili olarak Valilikçe yaptırılan inceleme sonucunda; öğle ve 
akşam yemeklerinde kullanılan malzemelerin (Salça, makarna ve kakaolu tahin helvası) 
mikrobiyolojik kriterler tebliğine uygun olduğunun laboratuvar sonuçlarına göre tespit 
edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gerekli önlemlerin alındığı 

anlaşılmaktadır. 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nün 9'uncu maddesine göre; ilde Devletin ve Hükümetin 

temsilcisi ve ayn ayn her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası olan 
valiler, bahse konu olayların olması veya şüphelenilmesi durumunda mahallinde gerekli 
tedbirleri almaktadırlar. ^ı^-—ı 

Bilgilerinize arz ederim. '^-~~77 ûı/ 

y ^ DdçTl)r. Hfiseyiil -ÇELtKs. 
C ^ ^ ^ Millî Eğitim Bakanı ) 
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2.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Ankara'da bir özel okulun düzenlediği törene 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6242) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hüseyin BAYINDIR / 
Kırşehir Milletvekili ' v 

Ankara'daki Özel Ceceli Okullarının 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 9 Mayıs 2005 

tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, okul öğrencilerinin ve 

öğretmenlerinin hazırlamış ve sahnelemiş oldukları gösteride, eğitimin laik olması gerekliliği 

İlkesine aykırı unsurların yer aldığına ilişkin haberler izleyen günlerde basında yer almıştır. 

İler ne kadar, törenin açıklanan programında bu gösteride Türk Milletinin Orta Asya'dan 

Avrupa'ya uzanan binlerce yıllık tarihinin konu edildiği belirtilmiş olsa da, İslami inanç 

pratiklerinin gösterinin ana parçasını oluşturuyor olması, temsilin amacının Türk Milleti'nin 

uygarlık tarihini anlatmaktan ziyade, şeriatın öne çıkarılması olduğunu düşündürtmüştür. Bu 

bağlamda. 

SORU 1- Bu gösterinin metni Bakanlığınızın ilgili birimleri tarafından 

incelenmiş midir? Eğer incelenmiş ise, hangi gerekçelerle gösterimine müsaade edilmiştir? 

SORU 2- Basında yer alan haberler sonucunda bu gösteri hakkında başlatılan 

herhangi bir inceleme var mıdır? Eğer yok ise, bu gösterinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 

laik niteliğine aykırı olmadığı kanısına varılarak mı herhangi bir inceleme başlatılmamıştır? 

SORU 3- Bu gösterinin tamamının video kaydının tarafıma ulaştırılması 

mümkün müdür? 

SORU 4- Basında yer alan haberlere ilişkin olarak adı geçen okulun yapmış 

olü'.ıûu yazılı açıklamalarda, gösterinin birkaç sahnesinin basın tarafından çarptırıldığı ve de 

bu \ olla bu okulun ve bakanlığın, laikliği hiçe saymakla yalan yere suçlandığı belirtilmiştir. 

l'-ğer gerçekten böyle ise. bu okul ve bakanlığınız ilgili basın kuruluşları hakkında neden yasal 

;->!em başlatmamıştır? 

Q$^ 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :H.08.0.APK.0.03.05.03-11/3ftTV 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İIgi : 24.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazı. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Hüseyin BAYINDIR'm. "Ankara'da bir özel okulun düzenlediği 
törene ilişkin" ilgi yazı eki 7/6242 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara Valiliğince konuya ilişkin olarak yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Keçiören İlçesinde faaliyette bulunan Özel Geceli Okullarının -ilköğretim okulu ve lise-

09.05.2005 tarihinde, kuruluş yıldönümü nedeniyle Kocatepe Kültür Merkezinde düzenlenen törende 
sergilenen gösteri ile ilgili olarak il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınmadığı ve dolayısıyla 
inceleme yaptırılmadığı, ancak, hazırlanan gösterinin, söz konusu okul müdürlerince. Millî Hunini 
Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 26/ı maddesine 
göre kurulan, sosyal etkinlikler (gösteri) inceleme ve değerlendirme komisyonu raporunun, okul 
müdürlerince onaylanarak uygulamaya konulduğu, 

b) Söz konusu gösteri ile ilgili olarak: Valilikçe. 27.05.2005 tarih ve 4475 sayılı olur ile 
inceleme yapmak üzere ilköğretim müfettişlerinin görevlendirildiği, ayrıca, aynı konuya yönelik 
olarak Keçiören Kaymakamlığınca da 18.05.2005 tarih ve 705 sayılı olur ile inceleme ve gerekiyorsa 
soruşturma yapmak üzere muhakkik görevlendirildiği, 

c) Gösterinin video kaydının yapılmamış olduğu, 
d) Okul müdürlükleri tarafından basına, bahse konu gösteri hakkında herhangi bir açıklama 

yapılmadığı, haberin doğrulanması için okul kurucu temsilcisinin, arandığı Milliyet gazetesi ya/.ı işleri 
müdürlüğünce, yayın öncesi yaptığı telefon görüşmesinde; "Türklerin Orta Asya'dan Anadolu ya ve 
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar süren 3.000 yıllık tarihine yer verdik. Şaman dansından, 
Azeri Kafkas dansına, İlacı Bektaş'tan Mevtana ve Yunas F.mre'yc kadar = tüm değerler vardı. 
Öğrencilerin Cumhuriyetin gelişimi ile ilgili mizansenleri vardı" şeklinde açıklamasının dışında, 
basının tüm bilgiler için okulun internet sayfasındaki bilgilere yönlendirildiği, 

anlaşılmıştır. Anılan incelemeler-soruşturmalar sonucu getirilecek teklifler doğrultusunda 
yasaların gereği yerine getirilecektir. ^***7 

Bilgilerinize arz ederim. r~~~*~~^£ • 

z*""^ JJ^ÜfTTlüseyin/ÇELİK 
Millî Eğitim fcinmrv 

JO/fr/2005 
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3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'm, kızamık aşısında "tek doz aşı" kampanyasıy

la ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6246) 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sağlık Bakanına 
yöneltilmesini arz ederim.09.05.2005 

YÂLÇINBAYIR 
Bursa Milletvekili / 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığının kızamık aşı kampanyası sürerken bir dönemin "Tek doz aşı" 
kampanyasının kurbanı olan çocuklar korkunç bir ihmalin bedelini hayatlarıyla ödüyor." 
Şeklinde 06.05.2005 günlü Hürriyet Gazetesinde çıkan haberle ilgili olarak: 

f 

1-1987-1998 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine Kızamık aşı 
uygulamasının tek doza düşürülmesi sonucu çocukların "sspe" hastalığında artış olduğu 
iddiaları doğrumudur? 

2-19S7-199S arası uygulanan "Tek doz aşı" kampanyasının sonuçları nelerdir? 

3- Aileler tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhine hizmet kusuru nedeniyle kaç dava 
açılmış veya kaç şikâyette bulunulmuştur? 

4- Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine 1987-1998 arasında uygulanan "tek doz 
«5'." kampanyasının bilimsel tartışması ve bu tartışmaya bağlanan sonuçlar nelerdir? 

5- Yeni aşı kampanyası "tek doz aşı kampanyasının'* risklerini taşırhaktamıdır? 
T.C. .. r> 

SAĞLIK BAKANLIĞI G Ü N L Ü D Ü R 
Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B100TSH0110005 
Konu: Yazılı soru önergesi ^ ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24.05.2005 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazınız. 

Bursa milletvekili Sayın Ertuğrul YÂLÇINBAYIR tarafından verilen ** Kızamık aşısında tek 
doz aşı kampanyasına ilişkin 7/6246 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Ek- 1 Önerge cevabı Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'm "Kızamık aşısında tek 
doz aşı kampanyasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

Soru 1. 1987-1998 yıllan arasında Dünya Sağlık örgütü'nün tavsiyesi 
üzerine Kızamık aşı uygulamasının tek doza düşürülmesi sonucu 
çocukların "SSPE" hastalığında artış olduğu iddiaları doğru mudur? 

Cevap 1. Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişmekte olan ülkelere tavsiyesi üzerine 
ülkemizde kızamık aşısı uygulaması 1970 yılında başlamış olup, 1998 yılma dek 
tek doz olarak sürdürülmüştür. 1998 yılında ilkokullarda görülen kızamık 
salgınlarının önlenmesi amacıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerine de aşı 
uygulanmasına karar verilmiş ve böylece günümüze kadar devam eden rutin 2 
doz kızamık aşı uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla, 1987- 1998 tarihleri 
arasında Kızamık aşı uygulamasının tek doza düşürülmesi söz konusu 
olmamıştır. Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), kızamık hastalığından 
yıllar sonra ortaya çıkan, merkezi sinir sistemini tutan, nadir, ancak ağır seyirli 
bir hastalıktır. SSPE ve kızamık aşılaması ile ilgili çeşitli iddialar üzerine, 
Bakanlığımızca Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu ve SSPE konusunda 
deneyimli Çocuk Nörologlarından oluşan bir kurul 07.05.2004 tarihinde Sağlık 
Bakanlığında toplantıya davet edilmiştir. Toplantı sonucunda çeşitli kararlar 
alan Bilimsel Kurul, bu kararları aynı gün kamuoyu ile de paylaşmıştır. Toplantı 
sonucunda alman kararlardan biri, mevcut verilerin Türkiye'de SSPE 
görülme sıklığının arttığına dair kesin bir karar vermek için yeterli 
olmadığı şeklindedir. Yine aynı toplantıda son yıllarda görülen vaka 
sayılarındaki artışın, gerçek bir artış olmayıp; 

• Türkiye nüfusunun artışı, 
• Türkiye çapında Çocuk Nöroloji Uzmanlarının artışı ile tanı ve tedavideki 

gelişmeler, 
• Kişilerin hastanelere ulaşma olanaklarında artma, 
• Yıllardır birikmiş olan aşısız çocukların artmasına bağlı olabileceğine ve 

konuyla ilgili olarak daha fazla veri toplanması gerektiğine karar 
verilmiştir. 

Bu verilerin toplanması amacıyla, Bakanlığımız bu hastaların takiplerini yapan 
başta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 
olmak üzere çeşitli üniversitelerin ilgili birimleri ile beraber yürütülecek bir 
çalışma planlamıştır. Bu çalışma sonucunda Türkiye'de SSPE vakalarının 
görülme oranı ve nedenlerine ilişkin daha geniş bilgiye ulaşılabilecektir. 

Soru 2.1987-1998 arası uygulanan "Tek doz aşı" kampanyasının sonuçları 
nelerdir? 

Cevap 2. Geçmişte yapılan tek doz kızamık aşısı rutin aşılama uygulaması 
olup, kampanya tarzı bir uygulama değildir. Tek doz kızamık aşısı ile 1960'îı 
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yıllarda 60 binlere ulaşan kızamık vaka sayıları, 1980'li yıllarda salgın 
zamanında 20-30 binlere, salgın dışı yıllarda iki binlere kadar gerilemiştir. 
Aşılama öncesi döneme göre kızamık vaka sayıları %95 azalmıştır. 

Soru 3. Aileler tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhine hizmet kusuru 
nedeniyle kaç dava açılmış veya kaç şikâyette bulunulmuştur? 

Cevap 3. Sağlık Bakanlığı aleyhine hizmet kusuru nedeniyle açılmış halen 
devam etmekte olan bir dava vardır. On beş aile ise kendileri, avukatları veya 
İnsan Hakları Dernekleri aracılığıyla Bakanlığımıza dilekçe ile başvurmuş olup, 
gerekli cevaplar Bakanlığımız tarafından verilmiştir. 

Soru 4. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine 1987-1998 arasında 
uygulanan "tek doz aşı" kampanyasının bilimsel tartışması ve bu 
tartışmaya bağlanan sonuçlar nelerdir? 

Cevap 4. 1998 yılına kadar uygulanan tek doz kızamık aşılaması, Bağışıklama 
Danışma Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiye ettiği bir uygulama 
olup, değişen bilimsel yaklaşımlarla 1998'den itibaren 2 doz aşılamaya 
geçilmiştir. Ancak tek doz kızamık aşısı yapılan dönemin bilimsel 
değerlendirmesini tekrar yapmak ve uygulamanın sonuçlarını incelemek üzere 
Bakanlığımızdan bağımsız bir komisyon kurulması planlanmıştır. Konusunda 
uzman akademisyenlerden oluşacak bu komisyon çalışmalarını bitirdikten sonra, 
sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Soru 5. Yeni aşı kampanyası "tek doz aşı kampanyasının" risklerini 
taşımakta mıdır? 

Cevap 5. Hayır taşıma maktadır. Yaygın ve yeterli dozda uygulanan kızamık 
aşısı sadece SSPE hastalığını değil,aynı zamanda daha fazla görülen ve öldürücü 
olan zatürre, beyin iltihabı gibi kızamığın diğer komplikasyonlarının da 
önlenmesi için tek korunma yoludur. Sağlık Bakanlığı olarak yerli virüse bağlı 
kızamık hastalığını ülkemizden yok etmeyi hedefleyen Kızamık Eliminasyon 
Programı kapsamında yapılan Kızamık Okul Aşı Günleri, 2003 yılında tüm 
illerimizde başanyla tamamlanmış ve 9.569.920 okul çocuğumuz aşılanmıştır. 
İkinci aşamada, uygulanan Kızamık Aşı Günleri ile okul Öncesi ve okul 
çağında olup da okula devam etmeyen yaklaşık 8.5 milyon çocuğumuz 
aşılanarak Türkiye'de kızamığın yok edilmesi yönünde önemli bir mesafe 
alınmıştır. 

Program başarıya ulaştığında, kızamık hastalığı ortadan kaldırılmış ve hastalığın 
bir komplikasyonu olan SSPE hastalığı da büyük ölçüde engellenmiş olacaktır. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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4.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, doktora için geçici olarak başka 
üniversitelere giden araştırma görevlileriyle ilgili düzenlemeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6388) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla ,arz 
ederim. 

Hüseyin EKMEKCİOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Bilindiği gibi, akademik gelişimin en önemli yapı taşları araştırma 
görevlileridir. Araştırma görevlileri yüksek lisans çalışmalarını bitirdikten 
sonra doktora aşamasına gelmektedirler. Ancak doktora programları, 
belli başlı üniversitelerde mevcuttur. Bu görevliler, doktora programları 
için, geçici olarak, başka üniversitelere gitmektedirler. Fakat gidişlerinden 
önce ikişer kefille senet imzalamak zorundadırlar. Bu senedin 
hükümlerine göre, bu görevliler, doktora eğitimlerini tamamlayamazlarsa 
veya eğimlerini bitirdikten sonra kendi üniversitelerine dönmezlerse, 
doktora yaptığı zamanda aldığı maaşı, faiziyle geri ödemek 
durumundadırlar. Bu durumda, mağdur edilen kişilerin sayısı, bunların 
aileleri, kefiller ve aileleri olmak üzere binlerle ifade edilmektedir. 

Bu görevliler, gittikleri üniversitede de memurluk- !• görevini 
sürdürmektedirler. Bu durumda hakkıyla aldıkları ücretin faiziyle birlikte 
geri istenmesi adaletli bir uygulama değildir. 

SORU : Bu konunun düzeltilmesi için bakanlığınızca bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.Ö.03.05.03-11/ ^ 3 U 3 0 fc/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.05.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin EKMEKÇİOĞLU'nun, "Doktora için geçici olarak 
başka üniversitelere giden araştırma görevlileri ile ilgili düzenlemeye ilişkin" ilgi yazı eki 
7/6388 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Meeburi hizmet yükümlülüğü, 657 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun'un 35'inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Anılan 35'inci maddede; "Yükseköğretim kurumları; kendilerinin 
ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve 
dışında, kalkınma planı ilke ve hedelkrîne ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca 
ve esaslara göre Öğretim elemanı yetiştirirler. 

(Ek fıkralar: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla 
üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştııma veya doktora çalışmaları yapiırmak 
üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu 
şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda 
kadrolanyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. 

Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı 
oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu 
yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel 
kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hükmün dışındadır." denilmekle olup 
Bakanlığımızın mevcut durumun değiştirilmesine yönelik herhangi bir çalışınası 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ı^7 
oc. Dr. Httseyi 

Millî Eğitim Bakanı 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6415) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması sağlanması 
amacıyla il yapılmıştır. Düzce, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakiann daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce İlimizde Bakanlığınızla ilgiti kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı İçin 
planlanmış olan yabnmlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan Ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

T C . 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B. 11.0.APK.0.10.01.610-017- Jl</£^ ^^^2P 30 HAZİRAN 2005 
KONU : Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 07.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11559 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6415-11544 sayılı yazılı soru Önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : 
1 Cevap formu Ulaştırma Bakanı 

Jinali YILDIRIM 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6415-11544 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması 
sağlanması amacıyla il yapılmıştır. Düzce ,bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 
doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Düzce ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam Ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Düzce İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 261.250 YTL olup, yatınmlann yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Düzce İlimiz Başmüdürlük olarak Bolu İlimize bağlı olup, yatırım hizmetleri 
de Bolu İlimiz PTT Başmüdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. 

2005 yılında "İdame Yenileme", "Bilgi İşlem Sistemleri" ve "PTT İşyerleri 
Otomasyonu(e-DTR) projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan yatırımlar için herhangi 
bir ödenek sıkıntısı bulunmamaktadır. 
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6.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÛTÜNCÜ'nün, Çorlu SSK Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve 

Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6423) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

snlsTÜTONCO 
Tekirdağ Milietvel 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGlOGLU'na, 17.10.2003 
tarihinde, Çorlu SSK Hastanesinin durumuyla ilgili verdiğim soru önergeme verilen 
yanıtta. Tekirdağ Çorlu 250 yataklı SSK Hastanesi Kurumun 2003 yılı Yatınm 
Programında 1 milyar TL. iz bedeli ödenekle yer almaktadır", "söz konusu Hastane 
inşaatına 2004 yılı yatınm programı'nda yeterli ödenek tahsis edilmesi halinde ihale 
edilmesi planlanmaktadır" bilgisine yer verilmiştir. 

Söz konusu hastane için 2005 yılı yatınm programından da yeterli ödeneğin 
ayrılmadığı ve bu güne kadar konuyla ilgili ciddi bir gelişme olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bölgemizde, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlanntn bulunduğu ve en fazla 
göç alan ilçelerimizden biri eten Çorlu'da varolan sağlık kuruluşlarının hem fiziki yönden, 
hem de personel açısından Çorlu'nun ihtiyaçlannı karşılayamaz durumda olduğu 
görülmektedir. 

Çorlu'da yaşanan sağlık sorunlan ile Bakanlığınıza devredilen ve yapımına 1996 
yılında başlanılan Çorlu SKK Hastanesi konulanyla ilgili olarak; 

1 - Çorlu İlçesinde bulunan hastanelerimizin fiziki kapasitesi ve bu 
hastanelerimizde görev yapan sağlık personeli sayısı nedir? Çorlu ilçemizin nüfusu ve 
özelliklerini de dikkate aktığınızda, bu kapasite ve sayıyı yeterli buluyor musunuz? 
Bulmuyorsanız, ne tür ek önemler almayı düşünüyorsunuz? 

2- Bakanlığınıza devredilen. Çorlu SSK hastanesinin inşası için bu güne kadar 
aynlan ödenek miktan ve yatınmın gerçekleşme oranı nedir? Söz konusu hastanenin bir 
an önce tamamlanabilmesi içi nasıl bir yeni program öngörülmektedir? 

3- Varolan hastanelerin, çiftçi, memur, isçi, Bağ-Kur*lu, bunların emekli dul ve 
yetimleri, yeşil kartlı, özürlü ve Çorlu'da yaşayan diğer vatandaşlanmıza yeterli sağlık 
hizmetini sunabildiğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız sorunun çözümüne ilişkin 
yeni/ek uygulamalarınız neler olacaktır? 

T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

.Tedavi Hizmetleri Genel MUdürlüğü 

0107.35* 1 2 0 1 9 
Sayı :B 100THG0100002/9240 
Konu: Yazılı soru önergesi » 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 07.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11559 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ tarafından verilen "Çorlu SSK Hastanesi 
inşaatına ilişkin" 7/6423 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. t± Ekler : prof x>r. Recep AKDAĞ 
Ek-1 : Önerge Cevabı Bakan 

- 5 0 2 -



T.B.M.M. B : 123 1.7.2005 0 : 5 

Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ tarafından verilen '«Çorlu SSK Hastanesi 
inşaatına ilişkin" 7/6423 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Çorlu İlçesinde bulunan hastanelerimizin fiziki kapasitesi ve bu 
hastanelerimizde görev yapan sağlık personeli sayısı nedir? Çorlu ilçemizin nüfusu ve 
özelliklerini de dikkate aldığınızda, bu kapasite ve sayıyı yeterli buluyor musunuz? 
Bulmuyorsanız, ne tür ek önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1- Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde: 200 kadro yatak kapasiteli Çorlu Devlet 
Hastanesi, 50 yataklı Özel Çorlu Şifa Hastanesi, 49 kadro yataklı Özel Çorlu Dört D Millet 
Hastanesi, 34 kadro yataklı Özel Çorlu Vatan Hastanesi ve 600 yataklı Askeri Hastane 
bulunmaktadır. 13 Sağlık Ocağı faal durumda hizmet vermektedir. 

10 bin kişiye düşen yatak sayısı 52.1, Türkiye ortalaması ise 26.1 'dir. 
200 yatak kapasiteli Tekirdağ İli Çorlu Devlet Hastanesinde; 01.06.2005 tarihi 

itibariyle 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 3 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 2 
Biyokimya Uzmanı, 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları 
Uzmanı, l Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 2 Fizik Tedavi Uzmanı, 5 Genel Cerrahi Uzmanı, 
2 Göğüs Cerrahisi Uzmanı, 4 Göz Hastalıkları Uzmanı, 6 İç Hastalıkları Uzmanı, 5 Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 KVC uzmanı, 1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 KBB Hastalıkları 
Uzmanı, 2 Mikrobiyoloji Uzmanı, 3 Nöroloji Uzmanı, 4 Ortopedi Uzmanı, 1 Patoloji Uzmanı, 
1 Plastik Cerrahi Uzmanı, 2 Radyodiagnostik Uzmanı, 2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 
1 Üroloji ve 1 Nükleer Tıp Uzmanı olmak üzere toplam 56 uzman hekim ve 26 pratisyen 
tabip aktif olarak görev yapmaktadır. 

Ayrıca diğer hastanelerle beraber ilçede toplam 118 uzman hekim görev yapmakta 
olup, (Askeri hastane hariç) bir uzman hekime düşen nüfus 1517 dir. Türkiye ortalaması ise 
702 olup, askeri hastane uzman sayısı da ilave edilirse Türkiye ortalamasına göre iyi bir yerde 
bulunmaktadır. 

SORU 2- Bakanlığınıza devredilen, Çorlu SSK hastanesinin inşası için bu güne kadar 
ayrılan ödenek miktarı ve yatırımın gerçekleşme oranı nedir? Söz konusu hastanenin bir an 
önce tamamlanabilmesi için nasıl bir yeni program öngörülmektedir? >s*<'( 

CEVAP 2- 19911001500 proje numarası ile yer alan SSK Çorlu 250 yataklı hastane 
inşaatı projesi Bakanlığımız yatırım programına aktarılmış durumdadır. 

2005 yılındaki ödeneği 1.445.250.YTL.dir. Hastanenin mühendislik projeleri 
Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca incelenmekte olup 
Bakanlığımızın yeni yaklaşımları çerçevesinde (hasta odaları, bir veya iki kişilik banyo-
tuvaletli olacak şekilde) incelenmekte olup, kısa zamanda bitirilerek gerekirse tadilat 
yapılacaktır. İnşaatın temel ve subasman kısmı mahalli bir dernek tarafından yapılmıştır. 
İnşaatın fiziki gerçekleşme oram yaklaşık %10 seviyesindedir. 

SORU 3- Varolan hastanelerin, çiftçi, memur, işçi, Bağ-Kur'lu, bunların emekli dul ve 
yetimleri, yeşil kartlı, özürlü ve Çorlu'da yaşayan diğer vatandaşlanmıza yeterli sağlık 
hizmetini sunabildiğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız sorunun çözümüne ilişkin yeni/ek 
uygulamalarınız neler olacaktır? 

CEVAP 3- Çorlu Devlet Hastanesi yatak işgal oranı %74 olup, mevcut yatakların tam 
kullanılması ve inşaatı devam eden 250 yataklı hastanenin Bakanlığımızın yeni yaklaşımları. 
çerçevesinde tamamlanmasıyla ilçe halkımıza layık olduğu kaliteli sağlık hizmeti gelişerek 
verilecektir. 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/6431) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
25.5.2005 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 

jS. f 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması sağlanması 

amacıyla il yapılmıştır. Düzce, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluştan niza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarian ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadaritk bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

T.C. 
M l L L Î EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 3 ^ 2 ) ^ 3 0 / t / 2 ( K ) 5 
Konu : Soru Önergesi 

/ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.06.2005 tarih ve A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-11559 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRKL'in, "Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6431 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Düzce İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumlan yapım programında yer alan yeni ve 
devam eden ilköğretim kurumlan ve anaokullarınm listesi ile ilköğretim kurumlan yapım 
programı özet tablosu (Ek-l) , 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2), İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası tarafından finansa edilen ve 2004 yılında ihalesi yapılıp 2005 yılında 
bitirilmesi planlanan işlerin listesi (Ek-3) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKJJSR: 
1 - Liste ve Özet Tablo 
2- Liste 
3- Liste 
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2005 YILI 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAI'IM PROGRAM! ÖZETİ 

0 : 5 

Ek 1/1 

İLİ : 

1 

ğ 
a. 

S 
5 
a 
"3 

DÜZCE 
(İKÇEN YIL BÜTÇESİNDEN DEVREDİLEN ÖDENEK 

ÜU BÜTÇE YILINDA İL Ö/KL İDARESİNDEN KONULAN ÖDENEK _ 

222 SAYILI KANUNUN (76/d>c.f,g,h,Lj) FIKRAİ ARINA GÖRE 

BAKANLIKÇA 

TOPLU ÖIMİNF.KI.F.R 

(76/1.) 

«MJ5H010020-ÜJCÖÛRETİM OKI JI.LARH-KK 1MİRS1İK 

2U0SH0100M BÜYÜK ONARÎM(İlki)ğrelim) 

200511010010 ANAOKULU İNŞAATLARI 

20051 W100.I0 BÜYÜK ONARIM (Okulöncesi Eğilim) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATIRIM HARCAMAK 

DİĞER İLYKCAMAIAH 

IR1 

YTI. 

2.429.036 

1.328.980 

» 
544.665 
251.000 

3.000 

4.556.681 

4.140.119 
416.562 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

i 

T 
3H 

< 'c 

YENİ DERSANIİ 

KK HINA 

LOJMAN 

»NARIM 

Y]*lt DFRSANK 

EK BİNA 

LOJMAN 

SPOR SALONU 

DNARTM 

YENJDERSANK 

LOJMAN 

PANSİYON 

riARAJ BKKÇİ KUUJHKSİ 

ONARIM 

YicNlnrnsANR 

KK IJİNA 

LOJMAN 

PANSİYON 

SPOR SALONU 

IİARAJ-HF.KÇİ KUI.UBF.St 

UNARIM 

KAMU] AŞTIRMA 

DEKİM EDEN İŞLER 

K Ö Y 

DERS 

32 

. . 

İŞ S. 

4 

— 

Ş E I I İ R 

DEUS 

100 öğ. 

. . 

.... 

tşs. 

J_ 

1 

YEMİŞLER 

K Ö Y 

1 

= 

2 
25 

_.. 

İş S. 

1 
3 

52 

— 

ŞKIIİR 

ÜERS 

100 öğ. 

20 

iş s. 

_L 

— 

2 _ 

6 

... 

TOPLAM SAVI 

K Ö Y 

UERS 

. 

• 
1 
4 
5 

... 

._. 

İŞ 5. 

S 
3 

12 
—— 

ŞEHİR 

DKRS 

200 «g. 

2» 

-~ 

._ 

tşs 
2 

2 

7 
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TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 

Sıra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Projenin Adı ve Yeri 

MERKEZ Beyciler Anaokulu 

TOPLAM 

i 
X 

S 
SAYI 

1 * 
5 S 

X 

0 

Sı 

0 

| 
O

na
nm

 
] 

~oV*vQ 
MİLLİ EĞİTİM M 

Osman AKC 
UDİ 
>VA 

M 

Uygulanan 
Tip-Ozel 
Proje No 

Özel 
Proje 

İnşaat Alanı (n>2) 

Taban 
Alanı 

529 

529 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

529 

529 

İ.Hal 

Başlama 

04 -05 

Keşif Bedeli 

190.699 

190.699 

Proje Bedeli 

177.944 

-

177.944 

_£^M 
II NİMCTOĞÜ r5^ 

^ 



TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Sıra 
No 

* 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

3 

3 

10 

Projenin Adı ve Yen 

Merkez Nasırlı i ö 

Kaynaşlı Üçköprü İÖ 

Gölyaka Kemeryam-Sarıdere fö 

Merkez Köprübaşı Omerefendi 
Köyü l û 2.ikmal 

Akçakoca Orhangazi İö 

TOPLAM 

f 
şe

hi
r 

| 

X 

>• 

X 

X 

X 

X 

SAYI 

<0 _ t 

S.-S m 3 

$ B. 

8 

8 

8 

8 

c 

0 
-1 
i 

X 

~~1 

Uygulanan 
Tip-Ozeı 
Proje No 

10416 

10416 

10416 

10416 

MİLLİ EĞİTİM 
Osman AK 

MÜ 
OV A 

FUJ 

İnşaat Alanı (m2) 

Taban 
Alam 

463,39 

463,39 

463.39 

463,39 

Toplam 
İnşaat 
Alam 

926,68 

926,68 

926.68 

926,68 

Başlama 
Bitiş 

04 -05 

0 4 - 0 5 

0 4 -05 

0 4 - 0 5 

0 4 -05 

Keşif Bedeli 

320.000 

320.000 

320.000 

114.000 

175.000 

Proje Bedel 

318.600 

228.802 

228.920 

111.091 

170.156 

1.057.569 

İ.Halil NİMETO ĞLU T 

•*sr 



TABLO 8 
YENİ ANAOKULLARI 

Sıra 
No 

1 

Projenin Adı ve Yeri 

DÜZCE GÜMÜŞOVA MERKEZ 
ANAOKULU 

TOPLAM 

| 
Şe

hi
r 

| 

X 

I 
**

 
| 

SAYI 

5 

i! O
na

rım
 

Uygulanan 
Tip-özel 
Proje No 

Özel Proje 

I 

İnşaat AEant (m2) 

Taban 
Alanı 

529 

Toplam 
inşaat 
Alanı 

529 

« 

Saşlam 
Bitiş 

05-

'7-(gJVy»>y^ 
MILLI EĞITIM MUOURD 

Osman AKOVA İ.Halil NİMETOĞI 

X r̂ -
^ 



TABLO 9 

YENI İLKÖĞRETIM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
Na 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Projenin Adı ve Yeri 

MERKEZ Üçyol lÖ 

MERKEZ Soğukpınar l ö 

MERKEZ Gölormanı l ö 

MERKEZ Paşaormanı l ö 

MERKEZ Doğanlı Eşref Taşhan l ö 

MERKEZ Ismetpaşa l ö 

MERKEZ Nasırlı IÖ 

AKÇAKOCA Hamiyetsevil fO 

AKÇAKOCA Cumhuriyet l ö 

ÇIÜMLİ Dikmeli l ö 

ÇİÜMLİ ibrahim Hoşver l ö 

CUMAYER! Dokuzdeğirmen Köyü i ö 

GUMÜŞOVA Derekoy İÖ 

GÖLYAKA Yunusemre IÖ 

TOPLAM 

I 

X 

X 

X 

X 

X 

s-
•X. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

İî JBf 
(D S 

SAYI 

| 
1 

3 c o 

t 1 i 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Uygulanan 
Tlp-özel 
Proje No 

İnşaat Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlama 
Biti; 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

05-05 

MİLÛ^İTÎMMUDÜI 
Osman AKOVA İ.HalirtJİMETOĞLU 



TABLO 9 

YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No Projenin Adı ve Yeri 

SAYI 

n ü& 

Uygulanan 
Tlp-özel 
ProjaNO 

Taban 
Alam 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Baston 
Bitiş 

MERKEZ Yunusemre lö 12 10416+1 Kat 
ilaveli 

1390,07 05 -

MERKEZ Üskübü lö 12 10416+1 Kat 
İlaveli 

1390,07 05 -

KAYNAŞLI Dipsizgöl lö 12 10416+1 Kat 
İlaveli 1390,07 05 -

GÜMOŞOVA Fatih lö 10416 926.68 05 -

YIĞILCA YoğunpelitlÖ 10504 136,14 05 -

YIĞILCA ŞhlEr Recep Erdoğan lö 10503 62,00 05 -

TOPLAM 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRir - ' 
Osman AKOVA 



T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADİ YER (İL VE İlçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 
BİTİŞ YB.1 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

Serbtst 
ödenek I.T 

DÜZCE 

2CC5ri3'.0ö3C '.viğ'etırr Z\J:T BÜ>U* Oar.rı 

Î335MC1SJÎC Anao*u. injaav 

33MC i033! Anao<.-j SJ/UK Cfla«*r-ı 

133VC1D218 D J Î Ö L « S I Yer., âna l\C) 

:9SH 'ÎZK' ûjn>«. Faesıyanu 
«SsrS-JOffllOD Ki: Mssıtf Lisesi iMO} 

Cüzce 
2jce 
Du:s 

Ctee-Vemez 

Duzce-Me-ne: 

Utoe-Ms'fceı 

S.yC' ûngnifl 

IŞSe! 

3s.yjk Orar.T 
24 Denk 
IC&OJrPa-ttyor 
488 0$r MEEJCS0.1 

2005-2X5 
2005-20C5 
20R-200» 
2CCMC85 
2503-2505 
2C00-2337 

3 

251 K î 
3CD0 

431 ?55 
134SS0C 

S535CC 
3.048.150 

a 
7S25C 

4.225 
'44 51C 
804 345 
288.857 

1.314.190 

DÜZCE İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

PAKET 
NO 

SIRA 
NO PROJE NO İLÇESİ İŞİN ADI KARAKTERİSTİĞİ TİP PROJE NO ÖĞ 

S 

EFİKAP2.M1.P07 OU2CE GÜMÜŞOVA L.Ö LİSE ÖĞRETİM BİNASI MEB20M.08 
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8.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6454) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. f \ 

Prof. Dr . H a l u k K o ç 
Samsun Milletvekil i 
CHP Grup Başkanvekili 

Rize, Artvin, Trabzon, Giresun v e Ordu illerimizde 200 binin üzerinde çay üreticisi 
bulunmakta ve D o ğ u Karadeniz Bölgesinin arazi ve iklim yapısı, yöre halkını çay 
üretimine bağımlı kılmaktadır. Bu nedenle hükümet tarafından açıklanan çay alım 
fiyatları yöre insanının yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Ancak, Çay 
sezonunun açılmasına karşın hala yaş çay alım fiyatları açıklanmamış; bu durum 
yüzbinlerce üreticiyi mağdur ettiği gibi, yörede üretim yapan çay fabrikalarının 
çaylarını satmasını da engellemektedir. Bu bağlamda; 

1. Çay sezonunun açılmasına karşın yaş çay alımı fiyatlarının hala 
açıklanmamasını n gerekçeleri nedir? 

2. iktidara ge lmeden önce çay fiyatlarının kilogramda 700 -750 bin T L olması 
gerektiği v e çay üreticilerini enflasyona ezdirmeyeceğinize ilişkin 
açıklamalarınız bilinmektedir. Yaş çay alım fiyatlarını belirlerken bu 
açıklamalarınızın gereğini yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARİM VE KÖYtŞI.HRİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . A P K . 0 . 0 7 - 2 1 1 - / 3 S 5 ? - .06/2005 
Konu : Ya/.ılı Soru Önergesi 

3 0 HÂZIRAM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğ ü'nün 09.06.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-450-4/2694 sayılı yazısı ile alman, 07.06.2005 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6454-11609/34328 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'a ait 7/6454 esas nolu yazılı 
soru Önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER: 
1-Görüş 7/6454 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

- 5 1 2 -
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Haluk KOÇ 

Samsun Milletvekili 
Esas No : 7/6454 

Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerimizde 200 binin üzerinde çay üreticisi bulunmakta 
ve Doğu Karadeniz Bölgesinin arazi ve iklim yapısı, yöre halkını çay üretimine bağımlı 
kılmaktadır. Bu nedenle hükümet tarafından açıklanan çay alım fiyatları yöre insanının 
yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Ancak, Çay sezonunun açılmasına karşın hala 
yaş çay alım fiyatları açıklanmamış; bu durum yüz binlerce üreticiyi mağdur ettiği gibi, 
yörede üretim yapan çay fabrikalarının çaylarını satmasını da engellemektedir. Bu bağlamda; 
SORU t) Çay sezonunun açılmasına karşın yaş çay alımı fiyatlarının hala açıklanmamasının 
gerekçeleri nedir? 

CEVAP 1) Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce; 2005 yılı 
yaş çay alım bedeli Yönetim Kurulunun 30/05/2005-66 Sayılı Karan ile 515.000 TL/Kg 
olarak belirlenmiş olup; 03 Haziran 2005 tarihinde 515.000 TL/Kg yaş çay ürünü fiyatı artı 
70.000 TL/Kg destekleme primi olmak üzere toplam 585.000 TL/Kg olarak açıklanmıştır. 

SORU 2) İktidara gelmeden önce çay fiyatlarının kilogramda 700-750 bin TL olması 
gerektiği ve çay üreticilerini enflasyona ezdirmeyeceğinize ilişkin açıklamalarınız 
bilinmektedir. Yaş çay alım fiyatlarını belirlerken bu açıklamalarmızm gereğini yerine 
getirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Yaş çay fiyatı tespit edilirken, Ülkemiz tarım politikaları doğrultusunda seyreden 
enflasyon göz önünde bulundurularak ekonomik istikrarın bozulmamasına özen gösterilmiştir. 
Yıllık enflasyon % 8,4 iken yaş çaya %11,4 artış sağlanmıştır. Reel artış % 3 olmuş, 
üreticimizde enflasyona karşı mağdur edilmemiştir. 

- 5 1 3 -
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9. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ay
rılan ödenek miktarına, 

Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6471, 6472, 6473, 6474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
26.5.2005 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bolu ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yabnmlannız nelerdir? 

2. Bu yatınmtar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

2 7 . 0 5 . 2 0 0 S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir İlimizdir, ilimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi İçin hak ett iği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları atması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Gümüşhane ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırtmlannız nelerdir? 

2. Bu -yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Blnali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim, 

Kemal DEMIREL . 
Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yapağı porselen ve 

seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 

almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
••• 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış dan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
2.7.C52005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sn. Bina» YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

-515 
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Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 
çalışmalanna hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 
doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yabnmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yabnmlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yabnmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0.APK 
KONU : Bursa Milletvek 

Sayın Kemal DEMIREL'in 
yazılı soru önergeleri 

0.10.01.610-01/.//^a. 7 - 7 / £ / 30 HAZİRAN 2005 
vekili ' J > c ' « • * ' / Ö 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 07.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11611 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/6471-11590, 7/6472-11606, 7/6473-11621 
ve 7/6474-11626 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

• - " 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
4 Cevap formu • 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6471-11590 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Bolu ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, il bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam rakamdan yapılan hesaplamalarla global olarak tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Bolu İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 164.000 YTL olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Bolu İlimize 2005 yılında 144.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Sofhvare Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında, Melenağzı, Uğurlu, 

Karacasu, Adliye, Beyköy, Karaçomak şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması, 
"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 

yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 
Ayrılan ödenek çerçeyjesindg planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 

tamamlanması hedeflenmektedir. ^, '!>.•• 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİRELİN 
7/6472-11606 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1-Gümüşhane ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazmda yıllık yatırım programlan tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un Ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Gümüşhane İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatınm 
harcaması yaklaşık 199.000 YTL olup, yatınmlann yıl sonuna kadar gerektirdiği 
ödenekler de program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Gümüşhane İlimize 2005 yılında 34.000 YTL'hk ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Software Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Gümüşhane 
Merkezinin Kayıtlı Posta Hizmetleri'nin Otomasyona açılması, 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatınmlann yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. - V . 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6473-11621 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen 
ve seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında 
yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazmda yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Kütahya İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 249.173 YTL olup, yatmmlann yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Kütahya İlimize 2005 yılında 114.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Aynlan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Software Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında, Kayıtlı Posta 
Hizmetleri otomasyonu ile Aydıncık, Dumlupınar Üniversitesi, Hal, Otogar, Sanayi 
ve Garp Linyitleri İşletmesi şubelerinde otomasyonun yaygınlaştınlması, \ 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini, 

"Makine ve Teçhizat Alımı Projesi" kapsamında, gerekli Tıbbi Makine ve 
Teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. 

Ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

DEMİRYOLU 

Demiryolu ulaşımı alanında Kütahya İlimize 2005 yılında; "Yol Yatıranları" 
"Gar İstasyon Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım-Onarımı", "Büyük 
Onarımlar" ve "Sinyalizasyon Tesisleri ve "Mevcut Yolun İyileştirilmesi" 
projeleri'ne 7.958.000 YTL yatırım yapılması ve 2005 yılında tamamlanması 
planlanmıştır. 
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B U R S A MİLLETVEKİLİ S A Y I N K E M A L DEMİREL'İN 
7 /6474-11626 SAYILI YAZILI S O R U ÖNERGESİ V E C E V A B I 

Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 
çalışmalarına h ız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum v e sahip 
olduğu doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gel işmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

S O R U 1-Sakarya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

S O R U 2- B u yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
S O R U 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
C E V A P : 
T E L E K O M 
Türk Te lekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 

suretiyle illere sevk edilmekte olup, il bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

B u kapsamda Sakarya İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 782 .000 Y T L olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 
Sakarya İlimize 2005 yılında 567.0O0 YTL'l ık ödenek öngörülmüş 

bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Softvvare Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında, Adapazarı 

Merkezinde Kayıtlı Posta Hizmetlerinin otomasyonun yaygınlaştırılması, 
"İdame ve Yeni leme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi v e 

yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini, 
"PTT Hizmet Binaları Projesi" kapsamında, halen mahkemesi devam eden ve 

yıkım kararı çıkması durumunda Adapazarı Başmüdürlük Binası inşaatının 
başlatılması planlanmıştır. 

Ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. ^ 

D E N İ Z Y O L U : 
Sakarya İl imizde denizyolu ulaşımı kapsamında Karasu Limanı projesi olup, 

inşaat faaliyeti devam etmektedir. 
Söz konusu Liman inşaatının 2005 yılı ödeneği 1 Mi lyon 927 Bin YTL olup, 

bütçe imkanları çerçevesinde 20O6 yılında tamamlanarak işletmeye açılması 
planlanmaktadır. 

Ayrıca, Tuzla Tersaneler Bölgesinin gel işmeye v e artan taleplere cevap 
verememesi dolayısıyla, Tuzlaya yakınlığının yanında küçük ve büyük çaplı tersane 
yatırımlarına uygun alan olması nedeniyle imar Planında değişiklik yapılmıştır. 
İnşaat halindeki limanı da kapsayacak şekilde "Karasu Limanı ve Tersane D o l g u 
İmar Planı"nda tersane alanı olarak değiştirilen plan, tahsis amaçlı olarak 25.05.2005 
ve 30 .05 .2005 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiş olup, duyuru metni Bakanlığımız 
bağlı kuruluşu Denizci l ik Müsteşarlığı'nın www.denizci l ik.gov.tr web sitesinde de 
yayınlanmaktadır. 

D E M İ R Y O L U : 
Demiryolu ulaşımı alanında Sakarya il imize 2O05 yılında; T C D D İşletmesi 

Genel Müdürlüğü'nce "Yol Yatırımları" ile "Mevcut Lokomoti f Depoları Revizörlük 
Atölyelerinin Modernizasyonu ile Hızl ı Tren İçin D e p o Yapımı" projeleri*ne 85 .600 
YTL, ve Sakarya i l imizde kurulu Türkiye V a g o n Sanayi A . Ş . Genel Müdürlüğü'nce 
de 7 Milyon 500 Bin Y T L yatırım yapılması planlanmıştı^.""***»*.. 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6494) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
V 26.5.2005 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kayna klann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

X. Bolu ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ V t l — 3 0 / k/2005 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 07.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11611 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL'in, "Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6494 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bolu İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programında yer alan yeni ve 
devam eden ilköğretim kurumları ve anaokullannm listesi ile ilköğretim kurumlan yapım 
programı özet tablosu (Ek-1) ve 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2) ekle 
sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER- C—^^Î ,°Ç- Dr* Hüseyin Ĵ 'tİL 
1 - Liste ve Özet Tablo Millî Eğitim Bakanı 
2- Liste (I sayfa) 
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2005 YÎI,I 
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TABLO 4 
OEVAM EDEN ANAOKULLARI 

StR 
A 

NO 
Proja Adı va Yeri 

I « 

«ayı 

il i! ! Uygulanın 
Tlp-öltl 
ProjaNo 

insaı tAIaf t iM 

Taban Alanı 
Toplam 
İnşaat 
Alam 

Başlama 
bitls 
tarihi 

KtfvTBKMI PrO|»Bada« 

2004 
Sonuna 
Kadar 

Harcan» 

1 

2 

Gereae Metkez Anaokulu 

Bolu Mette: Anaokulu 

X 

X 

5 

5 

i 

özel 

Tip 

550 

529 

ı 
560 

529 

2003 
2305 
2004 
2005 

236000.03YU 

236.000.00YTL 

472.000,00 

236.000,00 Y U ! 

233O00.OOYTL 

472.000,00 

HaliECEvlT 
I Milli Eğitim liiiltjı 

AIISERİNDAĞ 



TABLO 5 
OEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 
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TABLO 8 
YENİ ANAOKULU 
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T A B L O 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 
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/ / .- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/6496) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
v 27.5.2005 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİRE L 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir, ilimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Gümüşhane ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
ylTı için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yafanmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.O.O3.05.O3-11/ 2A-*V^ 3 0 / k / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 07.06.2005 tarih ve A.01 .Ü.GNS.Ü. 10.00.02-11611 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Gümüşhane İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6496 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Gümüşhane İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programında yer alan 
yeni ve devam eden ilköğretim kurumları ve anaokullarının listesi ile ilköğretim kurumları 
yapını programı özet tablosu (Ek-1) ve 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2) ekte 
sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K L E R : / ' ^ - - D o ç . Dr . Hüseyin ÇELİK 
1 - L i s t e v e Ö z e t T a b l o »*•••-. i - - •*• T» • _ / 
2- Liste Milli Eğitim Bakajrı 
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2005 YILI 
İLKÖĞRKTtM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI ÖZETİ 
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Ek-1/1 

iU : C U M D Ş H A N K 

» 

I 
I 2 

i 
-_ _._, 

GFÇEN VII. Uin'ÇI-StNPKN 1»KV«.I-UİU:N OOl-NKK 

BU BIITÇT- YİLİNDA İLÖ7H.t1>ARKSİNI>KN K O N U I J V N ÖDKNLK 

222 SAYILI KANUNUN (76/d,c,f.g,h,ij) 1'IKRAI.ARINA (JÖRF. 

HAKANLIKÇA 

TOPU'OIJENEKLF.R 

(i«rt>) 

ÎÛO.SHOlOO.-ÎO-İLKOĞRtTİM OKULLAR! «F.K OKRSI.tK 

2(KISI 1010030 IîlİYÜK ONARIM(İ!ko£retim) 

200511010010 ANAOKULU İNŞAATLARI 

200511010030 BÜYÜK ONARIM (Okulöncesi lifcHim) 

TOPLA Ut BÜTÇE 

YATIRIM HAK*"AMALARI 

DİĞER HARCAMALAR 

vn. 
2.466-564,13 

500.542,00 

• • • - • - -

252.000,00 

4.000,00 

3.223.106,13 

2.564.467,30 

<>58.638,83 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

» 
\-> 
V. 
" * • 

— 

Ss2 
3° 
"-1 

J 
A t 

O " i 
•=13 

•5" 
0. 

?. 
fcc 
* ^ d * 3 

« ^ c 
- i J w 

AT
IL

I 
BÖ

LG
 

-' 

YENİ DERSANİİ 
WC BİNA 

LOJMAN 

ONARIM 

YRNİ ORKSANIİ 

EK BİNA 

U M M A N 

SPOR SALONU 

DNAKIM 

YENİ UERSANK 

KK BİNA 

LOJMAN 

PANSİYON 

GARAJ-BPKVI KULÜBESİ 

ONARIM 

YENİ DI-KSANİİ 

KK HİNA 

LOJMAN 

I'ANSİYON 

SPOR SALONU 

GARAJ-IiljKV' KULÜBESİ 

ONARIM 

KAMULAŞTIRMA 

DEVAM EDEN İŞLER 
K Ö Y 

IH-.RS 

8 

iş s 

1 

ŞK1IİR 
DERS 

ıoo sjs 

18 

İŞ S. 

1 

l 

YENİ İŞLER 

K 0 Y 

ÜJİKS 

60S OJ 

iş S 

3 

ŞF.IIİK 
DERS 

100 0j> 

L_ 2 

İŞS. 

1 

J<KK>m 

TOPTUM SAYI 

K Ö Y 
DERS 

8 

6«H 

tşs. 

ı 

3 

ŞKHÎR 

DURS 

im öi, 

18 

.., 

2 

İŞS. 

2 

1 

]9«0 mi 

(<:.H.:ilV 

- 5 2 9 -



t/l 
e 

TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 
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"TABLO 5-
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 
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TABLO 8 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLARI 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6497) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
27.5.2005 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. /—*> f""*^ 

Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 
seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
atmaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

i . Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yabnmlar İçin aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. /' 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI / 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı / 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/İ^-eil^ 3 O'' 4> ''2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11611 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Kütahya İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6497 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kütahya İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programında yer alan yeni 
ve devam eden ilköğretim kurumlan ve anaokullarınm listesi ile ilköğretim kurumlun yapım 
programı özet tablosu (Ek-l) ve 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2) ekte 
sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: , , 
1 - Liste ve Özet Tablo V M İ 1 I Î E 8 i t i m B***"' 
2- Liste 
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TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 
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OEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 
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YENİ ANAOKÜLURI 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatınm Programının İller Bazında Dağılımı) 
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13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6498) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
27.5.2005 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını ara ederim. /—«v —_ J£ P 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 

çalışmalarına hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 

doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için üike 

ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yabnmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.O3.05.03-11/ 1 3 - ° ^ O O ' fc/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 07.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11611 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6498 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sakarya İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programında yer alan yeni ve 
devam eden ilköğretim kurumları ve anaokullarınm listesi ile ilköğretim kurumları yapını 
programı özet tablosu (Ek-1), 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2), İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası tarafından fînansa edilen ve 2004 yılında ihalesi yapılıp 2005 yılında 
bitirilmesi planlanan işlerin listesi (Ek-3) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma orun ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER: 
1- Liste ve Özet Tablo C_—-J,* ,*' Dl"' H ö s c v i n ^ : K l j 

2- L i s t e Millî Eğitim Bakaı 
3- Liste 
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TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

« t . 

PROJE N O ' PROJE ADI 

SAKARYA 
2OO5HO1O020 ilköğretim Okulları * Ek Derslik 

2C05H010030 ilköğretim Okulları Büyük Onarımı 

20Û5H010010 Anaotcuiu inşaatı 

2005H010030 Anaokulu Büyük Onarımı 

2001H010070 • Rehberlik ye Araştırma Merkezi |M0) 
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Î997HÛ10210 Ali Dilmen Lisesi (MD) 
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3akarya-Akyazı 

Sakarya-Kaynaıca 
^kan/a-Adapazan 

akarya-Mertez < 

akarya-Adapazarı i 

KARAKTERİSTİK 

nşaat 

Büyük Onanm 

nşaal 

BüyOk Onarım 

ÛzelProje 

24 derslik 

24 derslik 

kmal İnşaat 

:k Öğretim Binası 
20Öğr.MEB.20i)0.17 

(80 Öjr. MEB.2000.14 ı 

100 Öğrencilik 2 

1990H921260 Halk Eğilim Merkezi (MD) Sakaıya-Adapazan 21 Derslik (4833 m2) 2 

BAŞLAMA 

BİTİŞ YILI 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2001-2005 

2000-2006 

2000-2006 

••004-2006 

000-2005 

000-2007 

000-2007 

0CC-2CO7 

M0-20C6 

'2005 YIL! 

ÖDENEĞİ 

1.600.000 

0 
252.000 

5.000 

770.800 

68.409 

69.372 

96.350 

553830 

964 
964 

385.400 

770.800 

4.578.888 

Serbest 

Ödenek 

773.186 

0 
75550 

2.039 

230.932 

21520 

20.809 

28.902 

157.632 

289 
289 

115.543 

231.163 

1.666.854 

L 



PAKET 
NO 

S 
ri 
a. < 
Ü. 
UJ 

SIRA 
NO 

1 

2 

i 

İM.Eİ| B. | | 

i 

PROJE NO 

EFİKAP2.M1.P33 

EFİKAP2.M1.P35 

SAKARYA İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMURI İNŞAATLARI 

İLİ 

SAKARYA 

İLÇESİ 

MERKEZ 

KARASU 

İŞİN ADI 

E .Mİ 

L.Ö 

KARAKTERİSTİĞİ 

LİSE ÖĞRETİM BİNASI 

LİSE ÖĞRETİM BİNASI 

ÇOK AMAÇLI SALON 

TİP PROJE NO 

MEB.2000.07 

MEB 2000,13 

MSÜÇAS 

ÖĞRENC 
SAYİSİ 

480 

720 
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14.- îzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6522) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sanılarımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tanıtından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ: 

Türkiye'de son yıllarda kadınların maruz kaldığı şiddet olayları artmaktadır. Töre 
cinayetleri gündemden hiç düşmezken buna bir de kapkaç, gasp ve hırsızlık olaylarında 
kadınların başlıca hedef seçilmesi eklenmiştir. Çok ciddi bir sosyal sorun olarak yaşanan 
şiddet olaylarının sadece bir "güvenlik" meselesi olmadığı açüctır. Daha geniş bîr çerçeveden 
bakıldığında bir tür sosyal patlama olarak görülebilecek ve başta kadınlar olmak özere 
halkımızın tamunun maruz kaldığı şiddet olaylarım hükümetin nasıl algıladığı ve neler yapağı 
merak uyandırmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki sorulanmın-cevaplandırtlması kamuoyu adına 
aydınlatıcı ve yapıcı olacaktır. 

1. 2000 yılından bu yana kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının sayısının, toplamı ve 
yıllara göre dağıtımı nedir? 

2. Kadınların manız kaldığı şiddet olayları, nedenlerine göre sınıflandırtldığında nasıl bir 
tablo karşımıza çıkmaktadır? 

3. Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının bölgelerimize göre dağılımı nasıldır? 

4. Kadınların manız kaldığı ve ölümle. yaralanmayla, psikolojik rahatsızlıkla veya maddi 
kayıpla sonuçlanan şiddet olaylarının sayısı nedir? (Sonuçlara göre bir sınıflandırma 
yapabilir misiniz?) 

5 Hükümet olarak kadınların güvenliği ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi için hangi 
makamlar eliyle hangi çalışmaları yapmaktasınız? 

6. Kadınlar başta olmak Özere toplumun tamamının karsa karşıya olduğu şiddet 
olaylarının size göre ekonomik ve sosyal nedenleri nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00. 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı'nın 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6522-11713/34490 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel MüdürlOğü'nün 16.06.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-451-4/2864 sayılı yazısı. 

ilgi yazılar ile İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'ye ait Yazılı Soru önergesi 
hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 5 5 0 -
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
7/6522 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

2000 yılından bu yana kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının 
sayısının, toplamı ve yıllara göre dağılımı nedir? 

SORU 2 : 

Kadınların maruz kaldığı şiddet olayları, nedenlerine göre 
sınırlandırıldığında nasıl bir tablo karşımıza çıkmaktadır? 

SORU 3 : 

Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının bölgelerimize göre dağılımı 
nasıldır? 

SORU 4: 

Kadınların maruz kaldığı ve ölümle, yaralanmayla, psikolojik rahatsızlıkla 
veya maddi kayıpla sonuçlanan şiddet olaylarının sayısı nedir? (Sonuçlarına 
göre bir sınıflandırma yapabilir misiniz?) 

SORU 5: 

Hükümet olarak kadınların güvenliği ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi 
için hangi makamlar eliyle hangi çalışmaları yapmaktasınız? 

SORU 6: 

Kadınlar başta olmak üzere toplumun karşı karşıya olduğu şiddet 
olaylarının size göre ekonomik ve sosyal nedenleri nelerdir? 

CEVAP 1-2 : 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba 
göre; 

Türkiye'de kadınların maruz kaldığı şiddet olayları türlerine göre tasnif edilmiş 
olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarına göre 
aşağıda tablo halinde sunulmuştur: 

- 5 5 1 -
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(2001-2004 YILLARI ARASINDA ÜLKE GENELİNDE YAŞANAN ŞİDDET İÇERİKLİ SUÇLAR 

Aile efradına kötü 
muamele 
Kız kadın kaçırma 
Müstehcen 
hareketler** 
Irza geçme 
Irza tasaddi 
Evlenme vaadiyle 
kızlık bozma 
Fuhşa teşvik 
Toplam 
Genel toplam 
içindeki % 
Diğer 
Genel Toplam 
Kaynak: İÇİŞLERİ 

OLAY SAYISI 
2001 
5080 

4715 

1384 

1228 

901 

756 

2825 

16889 

12,6 

117343 

134232 

2002 
6289 

4583 

1438 

1310 

1001 

721 

2171 

17513 

12,3 

124923 

142436 

2003 
7340 

4396 

1583 

1407 

1001 

636 

2003 

18366 

12,7 

126290 

144656 

2004* 
5989 

2908 

1308 

1012 

713 

364 

1541 

13635 

13,2 

91124 

104959 

TOPLAM 
24698 

16602 

5713 

4957 

3616 

2477 

8540 

66603 

12,7 

459680 

526283 

KADIN MAĞDUR SAYISI 
2001 
4207 

2406 

838 

765 

519 

467 

433 

9635 

28,1 

24597 

34232 

2002 
5304 

2682 

1021 

869 

638 

561 

389 
11464 

28,5 

28706 

40170 

2003 
6543 

2990 

1113 

983 

639 

464 

314 

13046 

30.8 

29245 

42291 

2004* 
5214 

2070 

826 

749 

483 

311 

235 

9890 

31,8 

21201 

31091 

TOPLAM 
21268 

10148 

3800 

3366 

2279 

1803 

1371 

44035 

29,8 

103749 

147784 

BAKANLIĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 

Kadına yönelik şiddet olaylarında olay sayısı ile kadın mağdur sayısının 
birbirinden farklı olması, yürürlükten kalkan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, kadının 
mağduru olduğu bir çok suçu topluma karşı işlenen suçlar başlığı altında 
değerlendirmiş olmasından kaynaklanmaktadır 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 
giren yeni TCK ile bu anlayış terk edilmiş ve kadının mağduru olduğu suçlar kişilere 
karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır. 

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile ilgili, hukuk mahkemelerine 
açılan ve hukuk mahkemelerinden çıkan davaların, söz konusu kanunun yürürlüğe 
girdiği 1998 yılından 2003 yılı sonuna kadar olan dağılımına ilişkin tablo Adalet 
Bakanlığı kayıtlarına göre aşağıda sunulmuştur: 

4320 SAYILI AİLE'NİN KORUNMASINA DAİR KANUN İLE İLGİLİ 
HUKUK 

Yıllar 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Toplam 

MAHKEMELERİNE_A£!LAN DAVALARIN DAĞILIMI 
Dava 
Sayısı 

833 
1979 
2427 
3207 
4114 
6147 

18.707 

Davacı 
Sayısı 

855 
2006 
2489 
326d 
4343 
6570 

19.531 

Davalı 
Sayısı 

854 
2077 
2642 
3636 
4325 
6542 

20.076 
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4320 SAYILI AİLE'NİN KORUNMASINA DAİR KANUN İLE İLGİLİ 
HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALARIN dağılımı 

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNE DAĞİLİMİ 

Yıllar 
1998 

1999 

2000 

Çıkan Davaların 
Açılış Yılları 

1998 
1997 
1998 

199? 
1998 
199G 

1996 ve öncesi 
1997 
1998 
1996 
200ü 

Dava Sayıları 

1 
32 

659 

1 
253 

1602 

1 
1 

38 
231 

2202 

Toplam Çıkan 
692 

1856 

2473 

Davacı Sayısı 
718 

1877 

2583 

Davalı Sayısı 
724 

1933 

2994 

Yıllar 
2001 

2002 

2003 

Açılış Yılları 

1997 ve Öncesi 
1998 
1999 
2000 
2001 

1998 ve Öncesi 
1999 
200i 
2001 
2002 

1999 ve öncesi 
200C 
200i 
2002 
2003 

Dava Sayıları 

2 
1 

10 
316 

2837 

1 
3 

31 
388 

3825 

2 
3| 

54Î 
597 

5719 

Toplam Çıkan 
3166 

4248 

6375 

Davacı Sayısı 
3212 

4461 

6709 

Davalı Sayısı 
3403 

4595 

6807 

Kaynak: ADALET BAKANLİĞİ Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
CEVAP 3 : 

Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının bölgesel dağılımını gösteren bîr 
istatistik çalışması mevcut değildir. 

CEVAP 4 : 
Kadınların maruz kaldığı ve ölümle, yaralanmayla sonuçlanan şiddet 

olaylarının olay türü ve yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

- 5 5 3 -



ÜLKE GENELİNDE YAŞANAN ŞİDDET İÇERİKLİ S 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

2001 YILI 
KADIN MAĞDURLAR 

Aile efradına kötü 
muamele 

Müstehcen 
hareketler 

Irza geçme 
Evlenme vaadiyle 

kızlık bozma 
Fuhşa teşvik 

Toplam 
Genel toplam 

İçindeki % 
Diğer 

Genel toplam 

Olay 
sayısı 

4586 

1384 

945 
624 

2432 
9971 
18.8 

43136 
53107 

18 yas alti 
Olü 

0 

1 
0 

0 
1 

0.7 

152 
153 

Yaralı/ 
Diğer 

211 

278 

322 
220 

60 
1091 
30.7 

2466 
3557 

Toplam 

211 

278 

323 
220 

60 
1092 
20.4 

2618 
3710 

4 

Olü 

1 

0 

0 
0 

1 
2 

0.3 

642 
644 

9 yas ve üstü 
Yaraı/ 
Diğer 

3580 

557 

197 
114 

156 
4604 
23.2 

15234 
19838 

Toplam 

3581 

557 

197 
114 

157 
4606 
22.5 

15876 
20482 

T 



18 yas altı 19 yas ve üstü 

Aile efradına kötü muamele 
Müstehcen hareketler 

Irza geçme 
Evlenme vaadiyle kızlık bozma 

Fuhşa teşvik 
Toplam 

Genel toplam İçindeki % 
Diğer 

Genel toplam 

Olay 
sayısı 

5130 
1438 

950 
544 

1827 
9889 

9.6 
93293 

103182 

Olü 

0 
0 
1 
0 
0 
1 

0.4 
224 
225 

Yaraı/ 
Diğer 

349 
426 
336 
248 

68 
1427 
33.4 

2841 
4268 

Toplam 

349 
426 
337 
248 

68 
1428 
31.8 

3065 
4493 

Ölü 

2 
0 
0 
0 
0 
2 

0.2 
881 
883 

Yaralı/ 
Diğer 

3989 
594 
241 
135 
142 

5101 
23.9 

16270 
21371 

Top 

1 
2 

2003 YILI 
KADIN MAĞDURLAR 

Aile efradına kötü 
muamele 

Müstehcen 
hareketler 

Irza geçme 
Evlenme vaadiyle 

kızlık bozma 
Fuhşa teşvik 

Toplam 
Genel toplam 

içindeki % 
Diğer 

Genel toplam 

Olay 
sayısı 

5682 

1583 

1083 
4 5 0 

1704 
10502 

21.7 

37913 
48415 

18 yas altı 

Ö f ü 

0 

0 

O 
0 

0 
0 

o.o 
189 
189 

Yaralı/ 
Diğer 

3 8 0 

3 8 2 

4 3 2 
2 3 8 

6 2 
1494 
22.9 

5028 
6522 

Toplam 

3 8 0 

3 8 2 

4 3 2 
2 3 8 

6 2 
1494 
22.3 

5217 
6711 

19 yas ve üstü 

Ö l ü 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

o.o 
8 4 9 
8 4 9 

Yaralı/ 
Diğer 
4791 

722 

2 7 7 
135 

149 
6074 
26.3 

16998 
23072 

Toplam 

4791 

7 2 2 

2 7 7 
135 

149 
6074 
25.4 

17847 
23921 

1 
1 



2004 YILI İLK 8 AYLIK 

Aile efradina kötü 
muamele 

Müstehcen 
hareketler 

Irza geçme 
Evlenme vaadiyle 

klzlik bozma 
Fuhşa teşvik 

Toplam 
Genel toplam 

içindeki % 
Diğer 

Genel toplam 
insan ticareti 

(TCK201/b) 

Olay 
saysr 
4658 

1308 

793 
279 

1412 
8450 
10.4 

72475 
80925 

140 

18 yas altı 
Olü 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0.0 

133 
133 

0 

Yaralı/ 
Diğer 

265 

289 

337 
151 

49 
1091 
28.2 

2783 
3874 

1 

Toplam 

265 

289 

337 
151 

49 
1091 
27.2 

2916 
4007 

1 

19 yas ve üstü 
Olü 

5 

0 

0 
0 

0 
5 

0.8 

620 
625 

0 

Yaralı/ 
Drger 
3842 

533 

221 
74 

102 
4772 
25.9 

13652 
18424 

10 

Toplam 

3847 

533 

221 
74 

102 
4777 
25.1 

14272 
19049 

10 
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CEVAP 5: 

Ülkemizde kadının insan haklarının tam olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak 
uygun ortamın yaratılması amacıyla gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası 
düzeyde yeni politikalar üretilmekte, uygulama ve izleme mekanizmaları kurulması ve 
güçlendirilmesi yönünde çabalar artarak sürmektedir. 

Bu bağlamda, kadının statüsünün korunması ve güçlendirilmesi konusunda 
ülkemizde ulusal mekanizma olarak 1990 yılında kurulan ve 1994 yılından bu yana 
ise yasal dayanaktan yoksun olarak çalışmalarını sürdüren Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünün 6 Kasım 2004 tarihi itibariyle Teşkilat Yasasına kavuşmuş olmasıdır. 
Kazandırılan bu yasal statü ile Genel Müdürlüğün tüm görevlerini daha etkin bir 
biçimde yürütebilme olanağına sahip olacaktır. 

Türkiye kadınlar için özellikle yasal düzlemde önemli dönüşümler 
yaşamaktadır. Türkiye, dünyadaki gelişmeler ve toplumsal talebin de etkisiyle 
özellikle kadın haklan konusunda reform niteliğinde yasal düzenlemeler 
gerçekleştirmektedir. 

Bu düzenlemelerin en önemlisi hiç kuşkusuz Anayasa'da yapılan değişikliktir. 
Türkiye, kadın erkek eşitliği ilkesine ilişkin açık bir hükme daha önce de 
Anayasasında yer vermekle birlikte, 17.5.2004 tarihinde Anayasanın 10. maddesine 
yapılan bir ekle devlet cinsiyete dayalı ayrım yapmamanın ötesinde kadınla erkeğin 
her alanda eşit haklara, eşit imkanlara kavuşması için düzenlemeler yapmak, gerekli 
tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu değişiklik ile Türkiye, Anayasasında bu tür 
bir hükme yer veren az sayıda ülkeden biri olmuştur! 

Yine 17.5.2004 tarihinde, CEDAVV Sözleşmesi de dahil olmak üzere temel hak 
ve özgürlükleri hedef alan uluslararası belgeleri tüm kanunların üzerine çıkarmak 
üzere Anayasanın 90'ıncı maddesinde yapılan değişiklik dikkate değer bir başka 
gelişmedir. Bu düzenleme ile CEDAVV Sözleşmesi normlar hiyerarşisi bakımından 
kendisine aykırı düşebilecek düzenlemeler karşısında üstün konuma gelmiştir. 

Anayasadaki bu dikkate değer gelişmelerin yanı sıra özellikle yeni Türk Ceza 
Kanunu ve Türk Medeni Kanununda kadını doğrudan ilgilendiren maddeler kadın -
erkek eşitliği bakış açısıyla düzenlenmiştir. 

765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu kadının mağduru olduğu bir çok suçu 
topluma karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirirken, 1 Haziran 2005 tarihinde 
yürürlüğe giren yeni TCK ile bu anlayış terk edilmiş ve kadının mağduru olduğu 
suçlar kişilere karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır. Böylece cinsel nitelikli suçlar 
kişiye karşı suç kapsamına alınmıştır. Evlilik içi tecavüz, işyerinde cinsel taciz gibi 
konulara ilk kez yasada yer verilmiştir. Türk Ceza Kanununda, kadına yönelik 
şiddetin en ağır biçimi olarak niteleyebileceğimiz "töre/namus cinayetleri" 
hususundaki düzenleme çok önemlidir. Eski Türk Ceza Kanununun "töre" 
cinayetlerinde indirime yol açan maddesi 2003 yılında yasa kapsamından çıkarılmış 
olmakla beraber yeni Türk Ceza Kanunu ile "töre/namus" cinayetleri faillerinin yasada 
öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması 
hükmü getirilmiştir. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir rolü olan " kadın 
sığınmaevleri / konukevleri " konusunda da Hükümetimiz döneminde çok önemli bir 
ilerleme sağlanarak, 5272 sayılı Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyeleri ile 
nüfusu 50.000'ni geçen belediyelere kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak 
yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece şiddete uğrayan kadınlara verilen koruyucu ve 
önleyici hizmetlerin geliştirilmesi mümkün olacaktır. Mevcut durumda, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 13 
adet kadın konukevi mevcuttur. Ayrıca değişik kurumlarca işletilen 11 adet kadın 
konukevi bulunmaktadır. 
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Kadına karşı şiddetin önlenmesinde en önemli koruma mekanizmalarından 
birisi de hiç kuşkusuz 1998 yılında çıkarılan Ailenin Korunmasına Dair Kanun' dur. Bu 
düzenleme ile ilk kez Türkiye'de aile içi şiddet kavramı hukuksal metinde tanımlanmış 
ve aile içi şiddetin vuku bulduğu durumlarda mağdurun şikayeti olmaksızın (üçüncü 
şahısların bildirimiyle) polis ve adalet mekanizmasının harekete geçmesi 
sağlanmıştır. Bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bu yasanın uygulanması için 
hakim ve savcılara yönelik olarak genelgeler çıkarılmış ve çeşitli eğitim programları 
uygulanmıştır. 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir çalışma da parlamento, kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 
oluşturulan ve sekreteryasını Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumunun yürüttüğü 
"Şiddeti önleme Platformu" dur. Aile içi şiddeti özel olarak ele alan bu platform 
özellikle kadın ve çocuğa karşı şiddet konusuna eğilmiştir. Bu platformun 
çalışmalarının uzun vadede bir eylem planı olarak uygulamaya yansıtılması 
düşünülmektedir. Ayrıca 25 Kasım "Kadına Karşı Şiddeti önleme Günü" kapsamında 
1 yıl sürecek "Kadına Karşı Şiddete Son" kampanyası da başlatılmıştır. 

AB Katılım öncesi Mali Yardımı 2005 yılı programlaması kapsamında Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Yaygınlaştırılması Projesi" ile ilgili hazırlık süreci tamamlanmış olup 13.04.2005 tarihi 
itibariyle Avrupa Birliği Genel Sekreteri iğ i'ne sunulmuştur. Bu projenin amacı, 
Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Ulusal Mekanizması olan Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü'nü, AB standartlarıyla uyumlu bir toplumsal cinsiyet eşitliği 
organı modelinde geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında 
sağlayacak olan bir Ulusal Eylem Planı oluşturmak ve siyasi kriter doğrultusunda 
kadınların insan haklarının geliştirilmesi için tüm paydaşların aile içi şiddetin yok 
edilmesine dair kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Bu amaçla kadına karşı aile içi 
şiddetin sebep ve sonuçları hakkında niteliksel ve niceliksel araştırma yaptırarak, 
araştırma bulguları temelinde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kapsamlı 
bir Ulusal Eylem Planı geliştirmek, değişimleri izlemek üzere bir veri bankası 
oluşturarak, hizmet modelleri, çeşitli bilinçlendirme ve hizmet-içi eğitim program 
modülleri geliştirmek yoluyla tüm paydaşların kadına yönelik aile içi şiddetin yok 
edilmesine dair kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik olarak hizmet veren 
59 adet 'Toplum Merkezi", GAP İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren 30 adet "Çok 
Amaçlı Toplum Merkezi" bulunmaktadır. 

CEVAP 6: 
1994 yılında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce "Aile içi 

Şiddetin Sebep ve Sonuçlan" isimli bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın 
konusu Türkiye'de kent ve kır ayrımında aile içi şiddetin; sebep ve 
sonuçlarının yaygınlığının, düzeyinin, görülme biçim ve. sıklığının, şiddete 
uğrayanlarla şiddet uygulayanların şiddet kavramından ne anladıklarının 
ortaya çıkarılmasıdır. 

Araştırmada eşe karşı fiziksel şiddet, sözlü ve davranışsal şiddet ve 
çocuklara yönelik fiziksel şiddet olmak üzere üç konudaki şiddet yaygınlığı 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, bütün utangaçlığa ve gizliliğe rağmen, aile 
içi şiddet yaygın bir olaydır. Fiziksel şiddete ailelerin %34'ünde, sözlü şiddete 
ise %53'ünde rastlanmaktadır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma 
oranı da %46'dır. Anne babaların geçmişteki dayak deneyimi (%70) şiddeti 
bugüne taşımaktadır. Dayağın şiddeti ve sıklığından çok varlığının önem 
taşıdığı görülmektedir. Aile büyüdükçe şiddet artmaktadır. Özellikle 
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kayınvalide ile anlaşmazlıklardan doğan sorunlar geleneksel gelin-kaynana 
ikilemini yaratırken, eşler arasında da çatışmaya yol açmaktadır. Hamilelik 
döneminde de fiziksel ve sözlü şiddetin sürdüğü, sıklığının da azalmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu dönemde cinsel şiddetin de devam ettiği görülmektedir. 
Ailelerde cinsel şiddet ve tacize rastlanma oranı %9' dır. Şiddete maruz 
kalanların %80'i yapacak fazla bir şey olmadığına inanmaktadırlar. Bu durum 
çaresiziiğin kabulü anlamına gelmekte ve şiddete maruz kalanın pasif 
tutumuna yol açmaktadır. Eşlerden birinin alkol kullanıyor olması aile içi şiddeti 
artırmaktadır. Eşlerin daha iyi eğitim görmüş olması ise aile içindeki şiddeti 
azaltmaktadır. 

Araştırmanın genel bulgularından biri de şiddetin kuşaktan kuşağa 
sorun çözme biçimi olarak aktarılması ve yaşam pratikleri içerisinde bunun 
pekiştirilmesi ile şiddet davranışının hem devamının hem de alanının 
genişlemesinin sağlandığıdır. 

Yine aynı kurumca 1997 yılında yapılan "Aile İçinde ve Toplumsal 
Alanda Şiddet" isimli araştırmanın sonuçlan ise aşağıda sunulmuştur: 

Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet konulu araştırma ile aile 
içerisindeki ve toplumsal yaşam alanındaki bazı değişkenler ile bireylerin 
şiddet içeren davranışları ve şiddet eğilimleri arasında bir ilişkinin olup 
olmadığını ve eğer varsa ilişkilerin nicelik ve niteliklerini araştırmak 
amaçlanmıştır. Aile ve toplumsal yaşam alanlarındaki bazı değişkenler (ailenin 
ekonomik gelir düzeyi, bireylerin eğitim düzeyi, aile içi meslek yapısı, aile 
içindeki rol ve statü dağılımı, aile içi iletişim biçimi, gelecekle ilgili beklentiler 
gibi) ile aile içi şiddet arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırmanın çarpıcı bulgularına bakıldığında şiddet ölçeğinden alınan 
puanlara göre katılanların %35'inde şiddet eğilimi 40 puanın, %2'sinde 60 
puanın üzerinde bulunmuştur. Kadınların aldığı puanlar erkeklere göre belirgin 
biçimde daha düşüktür. 15-22 yaş grubunda belirgin biçimde yükselen şiddet 
ölçeği puanları; şiddet gösterme eğilimleri açısından gençlerin en önemli risk 
grubunu oluşturduklarının adeta kanıtı niteliğindedir. Evli ve/veya başından 
evlilik geçmiş kişilerin, genel populasyona göre şiddet ölçeğinden aldıkları 
puanlar nispeten biraz daha düşüktür, ama bunda tek başına evlilikten ziyade 
yaş ile ona bağlı geçmiş olayları unutma, geçmişe olumlu bakma gibi diğer 
faktörlerin de bir rolü olabilir. Evli olup olmama, şiddet ölçeğinden alınan 
puanları etkilemesi açısından cinsiyet ve yaş kadar önemli bulunmamıştır. Evli 
ve/veya başından evlilik geçmiş kişiler, ancak %3.3 oranında eşleriyle sık sık 
kavgaya varan münakaşalar yaptıklarını söylemektedirler. Kadınların %10'u 
eşlerinden sık sık (%3.6) ve ara sıra (%6.5) dayak yediklerini bildirirlerken, 
erkeklerin %2.1'inin sık sık, %1.2*sinin ara sıra eşleri tarafından dövüldüklerini 
söylemeleri ilginçtir. Eş tarafından dövülme oranlan, yaşa göre çok farklılık 
göstermemektedir. 

Kadınların %12.3'ü eşleri tarafından sık sık ve ara sıra hakarete 
uğradıkları; eşin hakaretine uğrama oranının kadınlarda iki misli fazla olduğu 
ama yaşla birlikte değişmediği saptanmıştır. 

14 yaşından büyük kişilerin karı-koca ilişkilerindeki gerginleşme 
nedenleri arasında en çok yer verdikleri durumlar, "eşin evle ilgilenmemesi" 
(%66.2), "eşin saygısız tavır ve davranışları" (%56.6), "eşin kötü alışkanlıkları" 
(%56.5) olarak sıralanmaktadır. 

Eşler arasındaki şiddetin yukarıda belirtilenlerin dışında kalan bazı 
özgün yönleri de bulunmaktadır. Örneğin eşle kavgaya varan münakaşalar 
yapma oranı arttıkça, (özellikle kadınların) eş tarafından dövülme oranlarının 
arttığı, aynı durumun eşin hakaretlerine maruz kalma açısından da geçerli 
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olduğu ortaya çıkmıştır. Eşler arasında duygu ve düşünce paylaşımı yönünden 
ne kadar uyumlu ve tatmin edici bir ilişki varsa, şiddet ölçeğinden alman 
puanlar da o ölçüde artmaktadır, üstelik bu durumdan kendilerini değil eşlerini 
sorumlu tutanlarda da bu artış çok yüksek oranlara ulaşmaktadır. Ancak 
burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta kişilerin yarısından fazlası da "ara 
sıra" ve "çok az" da olsa kavgaya varan münakaşalar yaptıklarını 
bildirmektedirler. Demek ki uyumlu ve tatmin edici bir evlilik ilişkisi olabilmesi 
için, eşle kavgaya varan münakaşalar yapılmaması gerektiği, görüşülenlerin 
büyük bölümünce koşul olarak görülmemektedir. Araştırma, eşle duygu ve 
düşüncedeki paylaşım düzeyleriyle cinsel yaşamdaki paylaşım düzeyleri 
arasında birebir olmasa bile büyük ölçüde bir mütekabiliyet ilişkisi olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla cinsel paylaşım düzeyleriyle eşler arasındaki 
ilişkiler, duygu ve düşüncedeki paylaşım düzeyleriyle eşler arasındaki ilişkilere 
büyük ölçüde benzemektedir. Cinsel yaşamdaki paylaşım, eşler arasındaki 
ilişkinin dolayısıyla evlilikte şiddet görünümlerinin iyi bir ölçütü gibi 
görünmektedir. Bir başka olgu, evlilikte şiddet görünümlerinin iyi bir ölçütü, 
ailedeki karar alma süreçlerine katılımdır. Ailedeki karar alma süreçlerine 
üyelerin katılımı arttıkça, eşler arasındaki duygu ve düşünceleri paylaşım 
düzeyi açısından tatmin edici ve uyumlu ilişki olasılığı da artmakta; aynı 
şekilde eşler arasındaki şiddet görünümleri de gerilemeye uğramaktadır. 
Ailedeki karar alma süreçlerine üyelerin katılımları arttıkça, evde çocukların 
dövülme sıklıkları da belirgin biçimde azalmaktadır. 

Çocuklu ailelerin çocuklarının yaramazlıkları karşısında uyguladıkları 
yöntemler arasında "açıklama ve ikna etme" çok yüksek oranlarla ilk sırada 
yer almakta, onu "azarlama, utandırma", "cezalandırma ve yoksun bırakma" 
ve "korkutma" izlemektedir. Evde çocukların hiç dövülmediğini söyleyen aileler 
yüzde 55 oranındadır; çocuklarını ayda birden fazla ve çok şiddetli 
dövdüklerini söyleyenler yüzde 3t yılda 1-10 arası çok şiddetli dövdüklerini 
söyleyenler yüzde 1.5 oranındadır. Ailelerin yüzde 40'ı ise çocuklarını hafif 
şiddette dövdüklerini belirtmektedirler. Evde çocukları dövmeyi daha çok 
annelerin üstlendiği görülmektedir. 

7-14 yaş grubundakilerin yüzde 22'si bir, yüzde 2'si daha fazla evden 
kaçmışlardır. Bir kez evden kaçma erkeklerde, birden fazla evden kaçma 
kızlarda daha fazladır. Yine aynı yaş grubundaki öğrencilerin yarısına yakını 
cinsiyet farkı olmaksızın, öğretmenlerinden, diğer öğrencilerden, okul dışındaki 
başka kimselerden bir biçimde rahatsız edici davranışlara maruz kalmışlardır. 

Şiddete maruz kalınan bir çocukluk yaşamak, sonraki yaşamda ailede 
ve toplumsal alanda bir şiddet uygulayıcısı olma şansını artırmaktadır ve 
büyük olasılıkla tüm bu alanlardaki şiddet zincirinin temel ve başlatıcı halkasını 
oluşturmaktadır. Bu açıdan Türkiye'deki şiddet eğilimlerini düşürmenin yolu, 
çocuk eğitiminde şiddeti bir yöntem olarak kullanmaktan kaçınmaktır. 

Ailenin yapısal özelliklerinden olan birey sayısının 7'ye kadar artması 
şiddet ölçeğinden alınan puanları da artırmaktadır. Birey sayısı 7Vİ aştığında 
şiddet ölçeği puanları gerilemektedir. 

Aile içi dayanışma ile akrabalarla görüşme ve yardımlaşma oranlan 
azaldıkça, şiddet ölçeği puanları yükselmektedir. 

Alkol ile şiddet arasında da açık bir ilişki görülmektedir. 
Bireylerin eğitim düzeylerindeki artışa bağlı olarak, şiddet eğilimleri 

azalmaktadır. Aynı şekilde gelecekle ilgili beklentilerdeki olumluluk düzeyine 
bağlı olarak da şiddet eğilimleri azalmaktadır. 
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Siyasal sistemle ilişkileri kötü olan bireylerin şiddet eğilimleri ile siyasal 
sistemle ilişkileri iyi olan bireylerin şiddet eğilimleri arasındaki farklılaşmalar 
anlamlı bulunmuştur. 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 

KADINA YÖNELİK HİZMETLERİ 

"Kadına yönelik şiddet, bir cinsin yaşam hakkının, güvenlik, özgürlük, 
onur, bedensel bütünlük hakkının ihlalidir. Bu anlamda da demokrasiye 
aykırıdır. Demokratik geleneğin gelişmesini engelleyici bir insan hakları 
ihlalidir. 

Şiddet, hem kurban hem uygulayan hem de tanık olanlar için renkleri 
solduran, dünyayı küçülten bir etki yapmaktadır. Şiddete uğrayan kadının 
değerleri, nitelikleri, kararları yok olmakta, "ben" duygusu yitirilmekte, kimlik 
kaybı görülmekte, sağlık sorunları artmakta, girişimciliği gelişmediği gibi tam 
tersine kaybolmaya başlamaktadır. Şiddete uğrayan kaydınlar kimlik ve 
düşünce geliştirmekte zorlanmakta ve toplumsal tavır alışlarda yer 
alamamaktadırlar. Böylece toplumun çoğunluğu daha baştan büyük ölçüde 
küçülmekte, demokrasinin tabanı daralmaktadır. Şiddet ortamında herkesin 
ölçülerinde bozulma görülmekte, antidemokratik uygulamalar her ortamda her 
kademede yaygınlaşmakta, kişilerde de toplumda da dengesizlik artmaktadır." 
(DPT Kadın Alt Komisyon Raporu, 1993). 

Şiddetin yaşandığı ailelerde yetişen kız ve erkek çocuklarda ciddi sağlık 
sorunlarının yanı sıra uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, intihar girişimi, yasadışı 
davranış eğilimi, okula devamsızlık ve eğitimini yarıda bırakma gibi eğilimlerin 
daha yüksek oranlarda görüldüğü saptanmıştır. 

Yapılan araştırmalar, yukarıda da belirtildiği gibi aile içi şiddetin zararlı 
bir süreç ve yaygın bir huzursuzluk kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
nedenle kadına yönelik şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak için önlemler 
alınması, kadının şiddete karşı korunması gerekmektedir. Konu, kadınların 
ülke kalkınmasındaki rolü açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca Devletimizin imzalamış olduğu kadına yönelik uluslararası 
sözleşme ve kararlar uyarınca, kadın ve çocuklara karşı her türlü şiddetin 
niteliğini belirlemek, önlemek ve ortadan kaldırmak, toplum dışına itilmiş kadın 
ve çocuklara barınma imkanı sağlamak, destek hizmetleri sunmak için tüm 
etkin önlemleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

"Kadının ilerlemesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bir insan 
hakları sorunudur ve sosyal adaletin bir şartıdır ve sadece bir kadın konusu 
olarak görülmemelidir. Bunlar, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa 
etmenin tek yoludur. Kadının güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliği, bütün 
insanlar için politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği 
başarmanın ön koşuludur." (Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi, 
KSSGM) 

Sosyal hizmetlerin önem taşıyan amaçlarından biri de insan haklarını 
güvence altına almaktır. Eşitlik, özgürlük ve onurun insan haklarının dayandığı 
temel unsurlar olduğu gerçeğinden hareketle, kadınların kendi durumlarını 
belirlemede, kendi haklarında söz sahibi olma hakkına sahip oldukları bilincine 
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ulaşmalarında, istismara karşı çıkmalarında, statülerinin yükseltilmesinde, 
onurlarının korunmasında ve böylece demokratik geleneğin geliştirilmesinde 
SHÇEK'in küçümsenemeyecek katkıları vardır. Kadının ilerlemesi ve 
güçlendirilmesi ve şiddete karşı korunmasına yönelik yürütülen hizmetlerle 
eşitlik politikalarına katkı sağlanmaktadır. 

SHÇEK; ulusal kalkınma plan hedefleri, ülkemizin de taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve 
görevler arasında da yer aldığı üzere, kadın istismarını önleme politikalarının 
geliştirilmesi, yasal önlemlerin alınması, istismara uğrayan yada bu riski 
taşıyan kadınlar için koruyucu ve destek hizmetlerinin sağlanması gerektiği 
bilinci ile istismara uğrayan veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini 
ağırlıklı olarak kadın konukevleri ile vermektedir. 

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların 
psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa 
çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre 
kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olan kadın konukevlerinde; 
12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği"uyarınca hizmet 
verilmektedir. 

Kadın konukevlerinin bir sosyal hizmet kuruluşu olarak kabul edilmiş 
olması "Pekin+5" Kadın Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları raporunda 
(5-6 Şubat 2000, Ankara) "Pekin Sonrası Kazanımlar" başlığı altında olumlu 
yasal düzenlemeler/gelişmeler kapsamında değerlendirilmiştir. 

Yönetmelik doğrultusunda, kadınların ve yanlarında getirdikleri 
çocukların sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme, giyim, eğitim, 
öğrenm, harçlık, ulaşım vb. ihtiyâçlarının giderilmesinde Kurumun bütçesinden 
ayrılan payın artırılması, personel ihtiyacının karşılanması, hizmetlerde 
bütünlük ve etkililik sağlanması hedeflenmiştir. 

Söz konusu Yönetmelik; kadınların acilen kuruluşlarımıza kabulleri ile 
süreleri dolduğunda değil, psiko-sosyal ve ekonomik sorunları çözümleninceye 
kadar kalabilmelerini sağlayıcı hükümler taşımakta, görevli meslek 
elemanlarının da yardımı ile gereken evrakın tanzimi daha sonra 
yapılabilmektedir. 

Kadın konukevlerinin; şiddete uğradığı kişilerden kaçan ve izinin 
bulunmasını istemeyen kadınların can güvenliğinin sağlanabilmesi ve şiddet 
uygulayan kişilerin iz sürmesi nedeniyle olabilecek olumsuz olayların 
önlenebilmesi açısından gizliliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kadın 
konukevlerine girmek üzere yapılan başvurular il müdürlüklerimizce 
değerlendirilmekte, kuruluşların adres ve telefon numaraları gizli 
tutulmaktadır. 

Gizlilik ilkesi nedeniyle, kadın konukevlerine girmek üzere yapılan 
başvurular il sosyal hizmet müdürlüklerince kadının beyanı esas alınarak 
değerlendirilmekte, illerinde kadın konukevi bulunması ve aynı ilde kalmasında 
bir sakınca bulunmaması halinde hemen, aksi halde telefon talimatları ve fak 
yoluyla ve il emniyet müdürlükleri işbirliği ile kadın konukevlerine güvenli bir 
biçimde gönderilmekte ve gerekir ise kabulü yapılan kuruluşlarımızda da yakın 
koruma sağlanarak, gereksinim duyduğu hizmetlerden yararlanmalarına 
yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. 

Can güvenliği tehlikede olup, baskı ve olumsuzluk yaşadığı çevreden 
uzaklaşma istemi yerine getirilen ve yeni bir hayat kurma umudunun 
yeşermesine yardımcı olunan istismar mağduru kadınların devlete sığınmış 
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olması cinayetin işlenmesi açısından caydırıcı olmakta ve kadının hayatı 
kurtulmaktadır. 

Kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınlara yönelik mesleki 
çalışmalar; kadınları destek ve yardımın nesnesi değil, kalkınmanın temel 
ve eşit öznesi olarak algılayan bir yaklaşımla, reşit bireyler oldukları ve 
"kendi kaderini tayin" ilkesi göz ardı edilmeden mesleki teknik ve 
yöntemler aracılığı ile yerine getirilmektedir. 

Söz konusu çalışmalar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir. 
- Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, 

değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, 
- Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, 
- Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebümeleri yönünde 

psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, 
- Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde 

gerekli önlemlerin alınması, 
- Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin 

şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, 
sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı 
sürdürülmesinin sağlanması, 

- İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
- Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik 

sorunlar karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken 
tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması anlayışıyla sunulması. 

Kadın konukevlerinden; 
- Eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşleri 

tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, 
- Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, 
- Boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk 

içine düşmüş kadınlar, 
- İstenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar, 
- Evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi 

tarafından kabul edilmeyen kadınlar, 
- Daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu konuda tedavi görmüş 

ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, 
- Cezaevinden yeni çıkmış olup, yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar, 
- Kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal 

yoksunluk içine düşmüş kadınlar, 
yararlanmaktadır. 

Kadınların, söz konusu kuruluşlarımıza çocukları ile birlikte kabul 
edilmeleri nedeniyle, çocukların anne sevgisi ve şefkatinden mahrum 
edilmeden ve korunmaya muhtaç konuma gelmeden yetişmelerine olanak 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda, işe yerleşerek kadın konukevinden ayrılan 
kadınların varsa çocukları ücretsiz kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden 
yararlandırılmaktadır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde, söz konusu çocukların 
durumları 2828 sayıl Yasa kapsamında değerlendirilerek, yaşlarına uygun 
sosyal hizmet kuruluşlarına kabulleri yapılmakta ya da koruyucu aile, evlat 
edindirme gibi hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Ayrıca Anayasamızın 41'inci maddesi hükmü de göz önüne alınarak 
hazırlanıp 1998 yılında yürürlüğe giren ve aile içi şiddetten mağdur olan kadını 
koruyucu yasal önlemlerin alınmasını sağlayan 4320 sayılı "Ailenin 
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Korunmasına Dair Kanun"un uygulanması amacıyla kadın konukevine 
kabulü için il müdürlüklerimize başvuran kadınlardan aile içi şiddete 
maruz kalmış olanlara, Cumhuriyet Başsavcılığı1 na yazılı ihbarda 
bulunmaları konusunda rehberlik yapılmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak toplam 13 kadın konukevi 
hizmetlerini sürdürmektedir. Toplam kapasite 239'dur. 

Kadın konukevlerinin açılışlarında belirlenen kapasiteleri, artan 
taleplerin karşılanmasında engel olarak görülmemekte, bir çok kuruluşumuz 
gerekirse yatak ilavesi yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet 
verebilmektedirler. Ayrıca, kadın konukevlerine kabul edilen kadınların kalma 
sürelerinin değişkenliği nedeniyle doğan sirkülasyonla yıl içinde barınan kadın 
sayısı toplam kapasitenin üzerinde olmakta ve bu sayı yıllara göre giderek 
artış göstermektedir. 

Buna göre, Kadın konukevlerinin açılışlarından 2004 yılı sonuna 
kadar yararlanan kadın sayısı 4620, çocuk sayısı ise 4044'e ulaşmış 
bulunmaktadır. 912'kadının işe yerleşmesi sağlanmıştır. 

(2004 yılı içinde 553 kadınımıza ye yanlarında getirdikleri 412 
çocuğa hizmet verilmiştir.) 

kadın konukevlerinden yararlanan kadınların her yıl sonunda 
kuruluşlarımızca düzenlenen istatistik! bilgilere göre durumları 
değerlendirilmektedir. 

En son 550 kadın ve 234'ü kız, 178'i erkek olmak üzere toplam 412 
çocuğun kabulünün yapıldığı 2003 yılı değerlendirmelerine göre; 

- Geçen yıllarda olduğu gibi kadınların büyük bir oranla (% 52) fiziksel, 
duygusal, cinsel ve/veya ekonomik olarak istismar edilmeleri sonucu 
kuruluşlarımıza geldikleri saptanmıştır. 

- Bunu; kendi istemeleri dışında oluşan ekonomik ve sosyal yoksunluk 
(% 35), 

- Evlilik dışı hamilelik yada çocuk sahibi olma nedeniyle ailesi tarafından 
kabul edilmeme (& 8), 

- İstenmeyen evliliklere zorlanma (% 3), 
- Cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe gereksinim duyma (% 

1) takip etmektedir. 
- Kadınların uğradıkları istismar türü incelendiğinde % 71'inin fiziksel 

istismar, 
- % 12'sinin cinsel, 
- % 9'unun duygusal, 
- % 8'inin ise ekonomik olarak istismar edildikleri görülmüştür. 
- Kadınlar büyük bir oranla (% 83) eşleri tarafından istismar 

edilmektedirler. 
- Kadınların çoğunluğunun (% 36) 23-30 yaş arasında bulunduğu, 
- % 58'inin evli, 
- % 56'sının ilkokul mezunu olduğu, 
- % 37'sinin hiç çalışmadığı, 
- % 82'sinin gelirinin olmadığı saptanmıştır. 
- Kadınların % 71'inin çocuklu oldukları görülmüştür. . 
- Kuruluşlarımıza anneleri ile birlikte kabul edilen çocukların durumu 

incelendiğinde çoğunluğun (% 61), 0-6 yaş grubunda bulundukları 
görülmüştür. 

- Kuruluşlarımızdan yararlanan evli kadınların eşleri ile ilgili bilgilerin 
incelenmesinden; çoğunluğun 26 ile 40 yaşları arasında, ilk okul 
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mezunu oldukları, geçici gelir getiren işlerde çalıştıkları ve düşük bir 
gelire sahip oldukları görülmüştür. 

- Eşlerin % 60'ının zararlı alışkanlıkları bulunduğu saptanmıştır. 
Kuruluşlarımızın hizmetlerinden yararlanarak ayrılan kadınlar; işe 

yerleşmeleri, eşleri ile barışmaları, öz aileleri ile olan sorunlarını 
çözümlemeleri, boşanıp öz ailelerinin yanına dönmeleri, ayrı bir eve 
yerleşmeleri ya da kendi istekleri ile kuruluşlarımızdan ayrılmaktadırlar. 

2003 yılında kuruluşlarımızdan yararlanarak ayrılan kadın sayısı 
536'dır. 

Ayrılan kadınların % 30'u bir iş sahibi olarak, % 24'ü öz ailesi ile 
sorunlarını çözümleyerek, % 12'si eşi ile barışarak, % 8'i ayrı bir eve 
yerleşerek, % 13'ü kuruluşu terk ederek, % 8'i kendi isteği ile ayrılmışlardır. 

Kadın konukevlerinde sürdürülen; kadınların kuruluşta kaldıkları 
süre içinde gelecekte kendilerine yeterli olabilecek bir iş ve meslek 
edinmelerinde gerekli önlemlerin alınması çaiışmalan, SHÇEK'in bir 
istihdam kurumu olmadığı göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında kadınların; daha kolay ve daha iyi işler 
bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik 
yaygın eğitim, işgücü eğitimi ve benzeri eğitim olanakları sağlayan 
kurum ve kuruluşlardan haberdar edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli 
görülen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanması yer 
almaktadır. 

İşe yerleşen kadınların çoğu kalacak yer sorunlarını da gidermek için 
yatılı işleri tercih etmektedirler. 

Kadınların yerleştikleri işler; yatılı çocuk ve yaşlı bakımı, yatılı 
temizlik işi, güvenlik görevlisi, kuaförde çay ve temizlik işleri, tekstil 
fabrikasında işçi, büro elemanı, sekreter, butikte ve mağazada tezgahtar, 
kasiyer, temizlik şirketi, otelde kat görevlisi, deri mağazasında aşçı, çay 
bahçesinde garson, restoranda bulaşıkçı, devlet memuru, öğretmen, 
çevirmen, pazarlama elemanı, mağazada satış elemanı, lokantada hizmetli, 
metro turizmde hostes, bölge yatılı ilk öğretmen okulunda işçi vb. işlerdir. 

Kadınların geldikleri yerleşim bölgelerine bakıldığında; en yüksek oranı 
(% 25) Marmara Bölgesi oluşturmaktadır. Bunu; % 21 İç Anadolu Bölgesi, % 
21 Ege Bölgesi, % 17 Akdeniz Bölgesi, % 5 Doğu Anadolu Bölgesi, % 5 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve % 5 oranında Karadeniz Bölgesi takip 
etmektedir. Yurtdışından gelen kadınların oranı çok düşüktür. 

550 kadının kabulünün yapıldığı 2003 yılında; kadınların büyük bir 
bölümü şehirlerden gelmiştir (% 73), İlçelerden gelenler (% 16) oranındadır. 
Köyden gelen kadınların oranı düşüktür (% 11). Ancak geçen yıllara göre 
köylerden gelen kadın sayısında artış olduğu gözlenmiştir. 

Kurumumuza bağlı kadın konukevlerinin; sosyo-kültürel yapısı uygun, 
gizliliğin sağlanabileceği il ve ilçelerde, olanaklı olduğu ölçüde il 
müdürlüklerine kolay ulaşılabilecek bir konumda açılmalarına özen 
gösterilmekte, hazırlanan ihtiyaç programına ' uygun mimari projesi 
bulunmasına rağmen, kaynaklarımızın rasyonel bir biçimde değerlendirilmesi 
ilkesi ile mahalli olanakların öncelikle kullanılması tercih edilmekte, ilin 
ihtiyacının yanı sıra bölgenin ve sosyo-kültürel yapısı kadın konukevi 
açılmasına uygun olmayan illerin müracaatçıları da göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

- 5 6 5 -



T.B.M.M. B:123 1 .7 .2005 0 : 5 

Kadın konukevlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bu çalışmalar 
kapsamında yakın bir tarihte 4 kadın konukevinin daha hizmete açılması 
sağlanacaktır. 

Şiddetin ortadan kaldırılması bugünden yarına gerçekleştirilebilecek bir 
nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, şiddet mağdurlarına destek verme ihtiyacı 
sürmekte ve kadın konukevleri/sığınakları bu destekler arasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Kurumumuzca bu kuruluşların yaygınlaştırılması, daha çok kadın 
ve çocuğa destek sağlanması için çaba harcanması gerektiği bilinmekte ve bu 
alanda diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak işbirliği 
önemsenmektedir. 

2828 sayılı Kurum Kanunumuzun 9'uncu maddesinin (g) bendi ile 
34'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanıp 8 Mayıs 2001 tarih ve 24396 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Özel 
Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın 
Konukevleri Yönetmeliği" Kurumumuz dışında açılan kadın 
konukevleri/sığınaklarının açılış ve işletilmelerine rehber of ması, hizmetten 
yararlanan kadın ve çocuklarının istismarının önlenmesi, insan onuruna 
yakışan çağdaş anlayış ve koşullara uygun düzeyde hizmet sunumunun 
sağlanması amacıyla hazırlanmış olup, bu alandaki özverili çalışmaların 
desteklenmesi, işbirliği ve dayanışmanın öne çıkarılarak uygulanması 
öngörülmektedir. 

Bu Yönetmelik Uyarınca İzmir Belediyesine, ait bir kadın sığınma evi 
hizmete açılmıştır. 

Kadın istismanna karşı mücadele eden kadın grupları ve kamu kurum 
ve kuruluşları arasında kalıcı bir iletişim ve bilgi ağı kurma, ortak politikalar 
oluşturma amaçlı faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Kadının 
Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıfları, sivil toplum kuruluşlarına ait kadın danışma ve dayanışma 
merkezleri, hukuki danışmanlık hizmetleri veren barolar, kadın istihdamına 
destek veren kamu ve sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin kadın sorunları 
araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapılmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet; her yıl ulusal düzeyde kutlanan "8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, kitle 
iletişim araçlarındaki programlarda, konferans, sempozyum, söyleşi, açık 
oturum vb. toplantılarda, şenlikler ve yemekli dayanışma gecelerinde konu 
edilmekte ve kınanmaktadır. Tüm il müdürlüklerimizce kutlama komiteleri 
oluşturularak yapılan etkinlikler kapsamında, kadın girişimcilerin toplumsal ve 
ekonomik hayata katılarak üretime ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını, 
gelir elde etmelerini sağlamak, sosyal ilişkilerini, özgüvenlerini getiştirmelerine 
destek vermek amacıyla el emeklerinin değerlendirilmesine yönelik kermesler, 
kadının günlük yaşamını, üslendiği rolleri, aile ve toplumdaki yerini yansıtan 
fotoğraf, resim, kitap sergileri, tiyatro, film, dia gösterileri ve toplu nikah 
törenleri ve medya kanalıyla halkı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Ayrıca İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerindeki il müdürleri dahil, görevli 
meslek elemanları ile kadın konukevleri, aile danışma merkezleri ve toplum 
merkezlerinde görevli meslek elemanlarının; istismar mağduru kadına yönelik 
hizmetler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı bulmaları, konunun 
uzmanları tarafından kadının toplumdaki yeri, yaşanan sorunlar, kadın ve 
çocukların yasal hakları ve bu haklarının nasıl kullanılacağı, kadın bakış açısı 
ve istismara uğrayan kadına yönelik hizmetler konusunda bilgilenmelerine 
vatandaşlık ve çocuk hakları eğitici eğitimine katılmaları gerçekleştirilerek, bu 
eğitimlerin hizmetin niteliğine olumlu biçimde yansıması sağlanmıştır. 
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TOPLUM MERKEZLERİ 

Türkiye'de hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı pek 
çok sorun yaşanmaktadır: Bu sorunların başında, yoksulluk, gecekondulaşma, 
aile ilişkilerinde ve toplumsal değerlerde çözülme, uyum sorunları, işsizlik, 
eğitimsizlik, kentin kaynaklarına ulaşamama, madde bağımlılığı, suça yönelme 
vb. gelmektedir. 

Bu sorunlar, bireylerin ve grupların kaderinden, eksikliğinden ya da 
yanlış davranışlarından kaynaklanmadığı gibi çözümü de bireylere ve gruplara 
bırakılmayacak kadar önemlidir ve sosyal devletin yükümtülüğü olarak 
görülmektedir. Sorunun çok yönlü olması bireylerin ve grupların bu sorunların 
üstesinden yalnız başlarına gelmelerini engellemektedir. Bu nedenle, yardımcı 
olacak meslek elemanlarına ve kuruluşlara gereksinim vardır. Eğer bu türlü 
temel sorunlar zamanında müdahale edilip çözümü yönünde çalışılmazsa çok 
daha önemli boyutlara ulaşması kaçınılmazdır. 

Hedef kitlenin en kolay ulaşabileceği ve hizmet alabileceği 
kuruluşlar olan toplum merkezleri birey ve grupların sorunlarının 
çözümünde çok önemli bir işlev üstlenmektedir. 

Toplum Merkezlerince hizmet verilen yoğun göç alan, gecekondu ve 
kalkınmada öncelikli bölgelerde, halkın aktif katılımı temelinde çeşitli hizmetler 
sunulmaktadır. 

Birey, grup ve ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve 
bireylerin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmeleri amacıyla, koruyucu-
önleyici, eğitimci-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler, insana 
yatırım düşüncesiyle, halkın istek ve gereksinimleri doğrultusunda 
planlanmaktadır. 

Toplum merkezlerinde, yoksulluktan ve hızlı kentleşmeden en çok 
etkilenen gruplar olan çocuk, genç ve kadınlar, öncelikli hizmet grubu 
olarak düşünülmektedir. Çünkü bu gruplar toplumun bugününü ve yarınını 
etkileme gücüne sahip bir kitledir. Bu grupların bijgi, beceri, eğitim, insiyatif 
gücü gibi niteliklerin arttırılması, ortaya çıkma olasılığı olan pek çok sorunun 
önlenmesi anlamına gelmektedir. Gecekondu bölgeleri hızlı nüfus artışının 
olduğu bölgeler olarak genç bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle çocuk ve gençlerin 
öncelikli ele alınması önemlidir. Yoksulluk içinde ve dezavantajlı koşullarda 
yaşayan çocukların her yönde gelişimi risk altındadır. Çocuklara ve en yakın 
ilişkide olan ve onları yönlendiren annelere götürülen hizmetlerin; içinde 
bulunduktan sorunların çözümünde, güçlendirilmelerinde, toplum hayatına 
katılımında ve haklarını öğrenmelerinde etkili olacak biçimde ve onlarla birlikte 
planlanması gerekmektedir. 

Bu sorunların çözümü, pek çok mesleği, kamu kurum ve kuruluşunu, 
üniversiteleri, uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirmekte, 
işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışılması, çalışmanın etkinliğini yükseltmektedir. 
Toplum Merkezlerinden pek çok sivil toplum örgütü ye üniversitelerle işbirliği 
aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir. 

Bu nedenle halen; Belediyeler, Milli Eğitim bakanlığı Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı, Kadının insan Hakları Projesi Yeni Çözümler Vakfı, Türk Kadınlar Birliği, 
İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı, 
Rotary Kulübü, Soroptimistler Derneği, Türkiye Kızılay derneği. Üniversiteler 
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ve uluslar arası kuruluşlar gibi çeşitli sektörlerle yapılan protokoller 
çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak hizmetler sürdürülmektedir. 

Toplum merkezlerinde hizmetlerin belirlenmesinden uygulanmasına ve 
sonuçlanmasına kadar her aşamasında bölge halkının katkı ve katılımları 
sağlanmaktadır. 

SHÇEK'in; çağdaş sosyal hizmet politikaları bağlamında kurum odaklı 
hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite 
edici hizmetleri de yerine getirmek ve hizmet verdiği bölgede, toplum 
kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamak ve 
kentsefealanda yaşam biçimlerinde izlenen farklılaşmayı azaltmak amacıyla 
1993 yılından bu yana çeşitli illerimizde hizmete açtığı toplum 
merkezlerinde; uygulanan program ve projeler aracılığıyla; hizmet verdiği 
bölge halkının bilgi ve bilinç düzeyi artırılarak özellikle kadının aile ve 
toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hale getirilmesi, 
sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması ve ev 
ekonomisi konularında bilgilendirilmesi, kadın, çocuk, gençlere 
vatandaşlık haklarından başlayarak insan haklarının ve çocuk haktan 
sözleşmesi kapsamında çocuk haklarının ve bu hakların nasıl 
kullanılacağının öğretilmesi, çeşitli konularda rehberlik yapılması, sosyal 
kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek hak katılımının 
sağlanması gerçekleştirilmektedir. 

Toplum merkezlerinde, halkın sorunlarının farkına varıp, birlikte çözüm 
yolları araştırarak birbirlerini anlama ve hoşgörülü olma gibi tutum ve 
davranışları gelişmekte, organizasyon, işbirliği ve iş bölümü deneyimi 
kazanmaları sağlanmakta, ayrıca liderlerin de bu süreç içerisinde ortaya 
çıkartılması ve değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. 

Toplum Merkezlerinde; 
- Hizmet bölgesindeki halkın kente uyumlarının sağlanmasına ve kentle 

bütünleşmesine yönelik program ve projeler hazırlanır, 
- Hizmetlerin birbirini tamamlar, destekler ve sürdürülebilir nitelikte olması 

sağlanır, 
- Her toplumun veya toplumdaki farklı grupların birbirlerinden ayrı ve çok 

değişik sorunları ve beklentileri vardır. Bu nedenle, her toplum 
merkezindeki çalışmalar birbirinden farklıdır, 

- Toplum merkezlerinde, toplum kaynaklarının harekete geçirilmesi, halk 
katılımının sağlanması da dahil mesleki bilgi, beceri, teknik ve 
yöntemler kullanılarak toplum organizasyonu ve kalkınmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. 
Halen 32 İldeki 61 Toplum merkezimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Toplum Merkezlerimizde, 1993 yılından 2004 yılı sonuna kadar yaklaşık 301 
bin kişiye hizmet sunulmuştur. 

AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ 

Sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak ailede meydana 
gelebilecek sorunların giderilmesine yönelik hizmetlerin ve programların 
geliştirilmesi, uygulamaların izlenmesi, aile bütünlüğünün korunması ve 
parçalanmış ailelerin bireylerine destek sağlamaya yönelik eğitim hizmetlerinin 
planlanması gençlerin evliliğe ye ana-baba olmaya daha sağlıklı ve bilinçli 
hazırlanmalarını sağlayacak programların geliştirilmesi, uygulanması ve 
yönlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 
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G e l i ş m e süreci iç indeki top lumlarda yaşanan sosya l v e ekonom ik 
çalkant ı lar birey v e ai leyi baskı al t ına a lmak ta ve onları çeşit l i sorunlar la karşı 
karş ıya get i rmektedi r . T o p l u m yaşamın ın değ işmes i , a i le yaşamın ın 
değ i şmes ine , a i lenin ana-baba ve çocuk lardan o luşan çek i rdek ai leye 
d ö n ü ş m e s i n e , hatta t ek ebeveynl i ai leler in yayg ın laşmas ına yol açmışt ı r . 

Top lumdak i bu hızlı değ işmey le bir l ikte t o p l u m u m u z d a g iderek 
güç lenen mut lu v e huzur lu y a ş a m a bilinci insanlar ımızı sorunlar ını ç ö z m e 
konusunda yen i arayış lara yöne l tmekte , dolayısıy la yen i h izmet beklent i ler i 
g ü n d e m e ge lmekted i r . B u d u r u m ai leye yönel ik des tek ça l ışmalar ının 
ku rumsa l düzeyde yürütü lmes in i gerek l i kı lmış o lup , Gene l Müdü r l üğümüz A i le 
D a n ı ş m a Merkez ler i aracı l ığıyla ai lenin güç lend i r i lmes ine yönel ik pol i t ikaların 
gel iş t i r i lmesi ça l ışmalar ına hız kazandırmışt ı r . 

Bu bağ lamda Ai le Dan ışma Merkez ler i , 2001 y ı l ından i t ibaren Anta lya , 
İzmir (2), Konya , Burdur , Balıkesir , İsparta, Mers in , T rabzon , Kocae l i , B a t m a n . 
V a n , S inop , A d a n a , Anka ra , S a m s u n , ordu, G i resun , Zongu ldak , Ya lova , Ki l is, 
S ivas , uşak , Rize, Tunce l i , Ma la tya v e Karabük i t ler inde o l m a k üzere t o p l a m 
27 l l 'de h izmete açı lmışt ı r . 

Bu merkez ler ; a i le yaşamın ı korumak, des tek lemek v e sorun lar ın 
ç ö z ü m ü n e yard ımcı o lmak amacıy la a i le bireyler ine yönel ik koruyucu-ön ley ic i , 
eği t ic i -gel işt i r ic i , tedav i v e rehabi l l te edici h izmet ler in yanı sıra rehber l ik ve 
dan ışman l ı k h izmet ler in in de ver i ld iği merkez ler o lup , 11.09.2001 tar ih ve 102 
sayı l ı Bakan Onayı i le yürür lüğe g i ren "Ai le Dan ışma Merkez ler i Ça l ı şma 
Esas lar ı Hakk ında Yönerge" doğru l tusunda hizmet ler in i yürü tmekted i r . 

A i l e Dan ışma Merkez le r inde ; a i le hayat ının gel iş t i r i lmesi v e 
güç lend i r i lmes i yoluyla ai lenin refahı , mut lu luğu v e bü tün lüğünün sağ lanmas ı , 
uyum lu a i le i l işki ler ine katkıda bu lunu lması , ai leyi bir a rada tu tan bağlar ın 
kuvvet lend i r i lmes i , a i le üyeler in in kişi l ik ler inin sağl ık l ı b i ç imde ge l i şmes i , b i rey 
o l m a potansiyel ler in in güç lend i r i lmes i ve top lumsa l y a ş a m a uyumlar ın ın 
sağ lanmas ı , sağl ık l ı çocuk yet iş t i rme bilgi ve becer i ler in in gel iş t i r i lmesi i le a i le 
s i s teminde özgür lük , sorumlu luk v e top lumsal değer ler a ras ında bir d e n g e 
sağ lanmas ı amaç lanmaktad ı r . 

S ö z konusu merkez le rde bu amaç la ra uygun o larak; ev l i l iğe hazır l ık , 
eş ler arası uyumsuz luk , tek ebeveynl ik , ebeveyn-çocuk i l işk is inden doğan 
sorunlar , a i le içi rol ve sorumlu luk lar ın dağı l ımı , yaşl ı ve engel l i üyeler in 
bak ım ı , b o ş a n m a önces i ve sonrası yaşanan sorun lar ın g ider i lmes i vb . 
konu la rda a i len in kend i kend ine yeterl i ha le ge lmes i yönünde mes lek i 
ça l ı şma la r gel işt i r i lerek sürdürü lmektedi r . 

Ay r ıca , kadın ın top lum v e ai le içer is indeki s ta tüsünün yükse l t i lmes ine 
yöne l ik programlar ın gel iş t i r i lmesi , a i le içi ş idde t in -ön lenmes i v e 4 3 2 0 sayıl ı 
"A i len in Ko runmas ına Dai r Kanun"un gerekl i hal lerde y a ş a m a geç i r i lmesi 
konusunda ai le eği t i lerek des tek lenmek te , rehber l ik v e dan ışman l ık h izmet i 
ver i lerek ai lenin top lumsa l v e ekonomik değiş imi iç in uyumuna yard ımcı 
o lunmaktad ı r . 

Ay r ıca , i lgil i ünivers i te ler ya da t a m teşekkü l lü dev le t hastane ler i , 
konuy la ilgili sevi l top lum kuru luş lar ı , bu konuda h izmet veren k a m u ve özel 
sek tö r kuruluşları i le e ş g ü d ü m v e işbirl iği yapı larak, pane l , seminer , konferans , 
söy leş i grup lar ı gibi eği tsel des tek programlar ı düzen lenmekted i r . 

B u h izmet ler "Ai le Dan ı şma Merkezi Ça l ı şma Esaslar ı Hakk ında 
Yönerge"n in 8. maddes ine gö re sosyal ça l ı şmacı , ps iko log, çocuk ge l iş imc i , 
h e k i m ( terc ihen ai le veya top lum hek imi ) ve avukat aracı l ığı i le ver i lmektedi r . 

B u mes lek e leman la r ı a ldık lar ı f o rmasyon çerçeves inde ; ai le bireyler inin 
du rumla r ın ın ince lenmes i , ps ikolo j ik özel l ik ler inin v e sosya l i l işki lerinin 
be l i r lenmes i , ai le yapı lar ının v e sorunlar ının saptanarak, bun lara dayal ı tedav i 
p lanın ın haz ı r lanması v e uygu lanması sürec inde akt i f o larak görev 
a lmaktadır lar . 

B u uygu lama sürec i içer is inde mes lek e lemanlar ı k iş ise l ça l ı şma , g rup 
ça l ı şmas ı , ev z iyaret ler i , psikoloj ik test ler v e grup terapi ler i g ib i öze l teknik ler le 
so runun ç ö z ü m ü n e yöne l i k ça l ışmalar sürdürmektedi r . 

Halen 2 6 i lde 2 7 Ai le D a n ı ş m a Merkez i h izmet v e r m e k t e o l u p 2 0 0 4 
yılı içer is inde 1547 kişi , açı l ış lar ından bugüne kadar Ese 5288 kişi b u 
kuru luş lardan h izmet almışt ır . 

Mevcu t merkez ler in ve K u r u m u m u z d ış ında h izmete aç ı lacak 
merkez le r in s tandardını sağ lamak , işleyiş ve ça l ışma esas lar ın ı bet i r lemek 
amac ıy la hazı r lanan tas lak yönetmel ik üzer inde ça l ı şma la r sü rdürü lmek te 
o lup , Yöne tme l i k tas lağı görüş ler i a l ınmak üzere bu a landa h izmet veren özel 
kuru luş lar sivi l t op lum örgüt ler i ile ünivers i te ler in i lgi l i bö lümler ine 
gönder i lmişt i r . K u r u m u m u z u n koruyucu -önleyic i yeni bir h i zmet mode l i o l an 
A i le D a n ı ş m a Merkez ler in in ni tel iğ inin yüksel t i lmesi y e h izmet s tandard ın ın 
be l i r lenmesi amacıy la i l lerdeki merkez ler in ça l ışmalar ı iz lenerek sonuçlar ı 
değer lendi r i lmekted i r . \j 

Saygı la r ımla . \ y \ y ^ 
NimetÇOBÜKÇU 

Devlet Bakanı 
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75.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Kilis'te bir şahsın ölümüyle ilgili bazı iddialara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6523) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafindan yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla 

Hakla Ülkü 
İ z m i r Milletvekili 

Basında yer alan haberlere göre Kilis'te T e l e k o m bayiliği elinden alınıp AKP İl 
başkanının kardeşine verilen" Sefahattin Akkurt, adlı vatandaşımız ekonomik çıkmazdan 
bunalıp, 21 Mart 2005 ' te fare zebiriyle hayatına son vermiştir Selahattin Akkurt 'un babası 
Yusuf Akkurt'un verdiği bilgilere göre, ölen yurttaşımızın elinden alınan bayiliğin Kilis AKP 
İl Başkanı Hüseyin Devecİoglu'nun kardeşine ve AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın 
kayınbiraderi Uğur Çiftçi'ye verilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Telekom Bayiliğinin Selahattin Akkurt'tan alınmasının nedeni nedir? 

2 . Söz konusu Bayilik kime ya da kimlere verilmiştir? Şu anda bayiliği almış olanların 
A K f i l e ilgileri nelerdir? 

3 . Selahattin Akkurt ölmeden önce size durumu bir mektupla bildirmişjBU konuda her 
hangi bir girişimde bulundunuz mu? 

4 . Hükümetinizin ve parti örgütünüzün bu olaydaki sorumluluğu ya da etkisi n e 
olmuştur? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve Koord ina syon Kuru lu Başkan l ığ ı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / _ U 5 ö - Z'Ç0?'? ~ ~ 30 HAZİRAN2005 
K O N U : İzmi r M i l l e t v e k i l i 

Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:a)TBMM Başkanlığının 13.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6523-11714/34491 
sayılı yazısı. 

b)Başbakanhğın 16.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-451-5/2872 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasını tensip 
ettikleri 7/6523-11714 sayılı yazılı soru önergesinde sorulan, Kilis Telekom bayiliğinin iptaline 
ilişkin inceleme başlatılmış olup, sonuçtan ayrıca bilgi verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ayrılan ödenek miktarına, 

Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6530, 6531, 6532, 6533) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL * l 
Bursa Milletvekil i 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 
itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için aynlmtş olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Aksaray ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşianntza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatınmlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıi sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek İçin sürek» çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye geimesi için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Erzurum İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan Ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruJanmrn Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J2L 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 
coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında 
yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır, 

1. Bartıîı ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.l 1.0.APK.0.10.01.610-01/. / / ^ ' H 0 # O 3 0 HAARAN 201)5 
KONU : Bursa Milletvekili • ^ 

Sayın Kemal DEMÎREL'in 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi:TBMM Başkanlığının 13.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/6530-11660, 7/6531-11672, 7/6532-
11686 ve 7/6533-11699 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
4 Cevap formu 

imali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6530-11660 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı 
itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
CEVAP: 

TELEKOM 
Türk Telekom yatınmlanrun büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 

suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabi lmektedir. 

Bu kapsamda Nevşehir İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 156.000 YTL olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Nevşehir İlimize 2005 yılında 77.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Software Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Avanos, Gülşehir, 
Hacıbektaş ve Ürgüp Merkezlerinde Kayıtlı Posta Hizmetleri Otomasyonu ile 
Tatlarin, Karahasanh, Göreme ve Ortahisar şubelerinde otomasyonun 
yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. Nevşehir PTT Merkezi 13 Haziran 2005 
tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri Otomasyonuna açılmıştır. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malz^rae^eteçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrılan ödenek çefçevesif^^Mplanlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmekledir:^... •> \ 

HAVA YOLU: 

Nevşehir-Kapadokya Hava Limanı inşaatı tamamlanarak 15 Kasım 1998 
tarihinde iç ve dış hava trafiğine açılmıştır. 

Halen işletime açık bulunan Hava Limanına, 2005 yılında "Muhtelif 
Meydanlara İtfaiye ve Garaj Binası Yapımı" (Genel Maksatlı Garaj Binası Yapımı), 
"Meydan Hizmet Araçları Temini"(Seyyar Yükselebilir Platform, Çim Biçme 
Makinesi), "Muhtelif Teçhizat ve Enerji Temini ile Tesisi"(Taksiyolu Yönlendirme 
Panoları Temini) ile "Mevcut Havaalanları İdame ve Yenileme"(Teknik Blok ve 
Kule İkmal İnşaatı, Akaryakıt İstasyonu Yapımı) projelerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla toplam 2 Milyon 693 Bin YT4?-©denek ayrılmış olup, söz konusu işlerin 
2005 yılında tamamlanması planlanmıştır. •?. f~> . 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN '• 1.7 t 
7/6531-11672 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Aksaray ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Aksaray İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatınm harcaması 
yaklaşık 186.000 YTL olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 
Aksaray İlimize 2005 yılında 81.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 

bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Softvvare Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Ortaköy 

Merkezinde Kayıtlı Posta Hizmetleri'nin Otomasyona açılması ile Sultanhanı, 
Yeşilova, Yeşiltepe, Gülpınar, Harmandalı, Sankaraman ve Boğazköy PTT 
Şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

DEMİRYOLU 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Yatırım Programında Ankara-
Aksaray-Ulukışla Yeni Yol Yapımı Projesi etüd-proje olarak yer olmakta olup, etüd 
hizmetlerinin 2006 yılında tamamlanması programlanmıştır. 
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B U R S A MİLLETVEKİLİ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 
7 / 6 5 3 2 - 1 1 6 8 6 SAYILI YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

Erzurum i l imiz, tarihi yapısı v e sahip o lduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan i l imizin, daha iyi bir düzeye ge lmes i için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip o lduğu kaynakların daha iyi kullanımı v e gel işmesi için ülke 
ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük ö n e m taşımaktadır. 

S O R U 1- Erzurum i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik 
olarak, 2 0 0 5 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

S O R U 2 - B u yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
S O R U 3 - Ayrı lan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
S O R U 4 - Yı l sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
C E V A P : 
T E L E K O M 
Türk Te l ekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edi lmek 

suretiyle illere sevk edi lmekte olup, İl bazında yıll ık yatırım programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca , kurumsal bazda Türk Te l ekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yı l iç inde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

B u kapsamda Erzurum İlimizin 2 0 0 5 - M a y ı s sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 1 .821.200 Y T L olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler 
de program imkanları çerçeves inde karşılanacaktır. 

P T T 
Erzurum İ l imize 20O5 yıl ında 161.OOO YTL' l ık ödenek öngörülmüş 

bulunmaktadır. 
Ayrı lan ödenekle , "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğit im v e Software Donan ım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu ( e - D T R ) " Projesi kapsamında Atatürk 

Üniversitesi , Çarşı, Çat, Gar, Hınıs , Horasan, Ilıca, İspir, Karayazı, Narman, Oltu, 
Pasinler, Şenkaya, Tekman, Tortum v e Aşkale Merkezlerinde Kayıtlı Posta 
Hizmetleri Otomasyonu ile Kandilli , Araştırma, A z i z i y e , Kazımkarabekir, Kredi v e 
Yurtlar ile Otogar şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması hizmetleri 
gerçekleştirilecektir. 

"İdame v e Y e n i l e m e Projesi" kapsamında, iş letme hizmetlerinin idamesi 
veyeni lenmes i için gerekli malzeme v e teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrıca , 2 0 0 5 yıl ı Yatırım Programı haricinde 25O.O00 Y T L tahmini harcama 
ile Erzurum P T T Merkezinin P T T Bank olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. 

/ i 
Ayrı lan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yı l sonuna kadar 

tamamlanması hedeflenmektedir. 
H A V A U L A Ş I M I 
"Erzurum Havaalanı Yeni Terminal Binası" projesi kapsamında; apron, 

taksirut, ı s ı -güç merkezi , garaj, kaza-yangın merkezi v e akaryakıt tesislerinin inşaatı 
%50 gerçekleşme sev iyes inde iken 17.09.2001 tarihinde tasfiye edilmiştir. Tasf iye 
sonrası kalan işlerin tamamlanması amacıyla 07.1O.2003 tarihinde yeniden ihale 
edilen işin fiziki gerçekleşmesi 0AtS"7 seviyesindedir. Projenin 2005 yılı ödeneği 
4 . 6 1 5 . 0 0 0 Y T L olup, 1 .018.000 YTL' l ık k ısmı harcanmıştır. S ö z konusu projenin 
20O5 yı l ında tamamlanarak hizmete veri lmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca , "Meydan Hizmet Araçları Temini" (Çim, Ot biçme makines i , 
Kombine Kar Mücade le Aracı v e Rotatif) v e "Muhtel i f Teçhizat v e Enerji Temini 
i le Tesis i" (Trafo K ö ş k ü Temin v e Tesis i ) projeleri kapsamında toplam 1.0O9.682 
YTL' l ık yatırım planlanmıştır. 

D E M İ R Y O L U : 
D e m i r y o l u ulaşımı alanında Erzurum İl imize , 2 0 0 5 yı l ında Y o l Yatırımları, 

Y o l Yen i l emes i , Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları Tesislerinin B a k ı m 
Onarımı ile S inyal izasyon Elektrifikasyon Haberleşme v e Emniyet Tesisleri Tevsi i 
ve Yen i l eme yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 2 . 6 4 8 . 3 0 0 Y T L ödenek ayrılmış 
olup, ayrılan ödenek çerç.evesm'de planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6533-11699 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVABI 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 
coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri 
arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Bartın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmekted ir? 
CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programlan tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşı I anabilmektedir. 

Bu kapsamda Bartın İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 10.000 YTL olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 
Bartın İlimize 2005 yılında 48.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 

bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Software Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Amasra, Kozcağız 

ve Ulus Merkezlerinde Kayıtlı Posta Hizmetleri Otomasyonu ile Çakraz, Sanayi 
Çarşısı ve Tekkeönü şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması hizmetleri 
gerçekleştirilecektir. Bartın PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta 
Hizmetleri Otomasyonuna açılmıştır. . -

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin-föşmesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

DENİZYOLU: 

Bartın İlimizde denizyolu ulaşımı kapsamında Tarlaağzı Balıkçı Barınağı 
projesinin inşaatı devam etmektedir. 

Söz konusu Balıkçı Barınağı inşaatının 2005 yılı ödeneği 1.498.000 YTL 
olup, 724.000 YTL'l ık kısmı harcanmıştır. Projenin fiziki ^gerçekleşme durumu 
%97,93 olup, 2005 yılında bitirilerek hizmete verilecektir. *" 
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17.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Milas Anadolu Lisesinde bir öğrencinin okuduğu şiirden 
dolayı göz altına alınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6595) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

^-^3r. Ali ARSLAN , 
Muğla Milletvekili 

Milas Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen şiir gecesinde sunuculuk yapan bir 
öğrenci, şiir dinletisine katılan Milas Kaymakamı Hulusi Ooğan'm talimatıyla, şair Nâzım 
Hikmet'in şiirini okuduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

1- Düzenlenen şiir dinletisinde diğer şairlerimizin eserleri de okunmuştur. Neden 
Nazım Hikmet'in şiiri rahatsızlık yaratmış ve bu nedenle öğrencinin ifadesi alınmıştır? 

2- Milas Kaymakamı Hulusi Doğan tarafından verilen talimatla şiir okuyan 
öğrencinin ifadesi alınmıştır. Kaymakamın bu şekilde bir talimatla şiir okuyan bir kişinin 
ifadesini aldırtması görev ve yetkileri arasında mıdır? 

3- Şiir okuyan öğrencinin emniyete götürülmesi koruma amaçlı mıdır? 

4- Koruma amaçlı emniyete götürülen bir kişinin ifadesinin alınması hukuka aykırı 
değil midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/3B^ Jİ^/06/2005 

Konu :Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: T.B.M.M.B. Kan.Kar.Dai.Bşk. 13.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/11636 
sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Dr.AH ARSLAN'ın, tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/6595) ilişkin cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru önergesindeki iddia konularıyla ilgili olarak Bakanlığımca Mülkiye Müfettişi 
görevlendirilmesi sonucunda, 

Muğla İli Milas Anadolu Lisesinde okul yönetimi tarafından yıl sonu etkinlikleri 
kapsamında düzenlenmiş, Öğrenci velilerinin katılımına açık ve ilçe kaymakamının da veli 
sıfatıyla bulunduğu şiir dinletisi gecesinde, 

Gecenin sunumunu yapan öğrenci Çağdaş CENGİZ'in program sonunda, programda 
olmayan Nazım HİKMET'e ait "Vatan Haini" isimli şiirini okuduğu, ortamın şiir nedeniyle 
gerginleştiği, toplantıya katılanların lehte ve aleyhte tepkilerde bulundukları, ayrıca salonda 
bazı kişilerce sloganlar atıldığı ve kargaşa çıktığı, bilahare konunun Cumhuriyet Başsavcısına 
bildirildiği, Emniyet yetkililerince öğrencinin ifadesinin alınması sırasında konuya ilişkin 
CMUK hükümlerine riayet edildiği, öğrencinin annesi ve üç avukatınm imde sırasında 
yanında bulundukları, her aşamada Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verildiği, bilahare 
Cumhuriyet Başsavcısının şifahi talimatıyla öğrencinin serbest bırakıldığı ve ertesi gün de 
ilgili hakkında takipsizlik kararı verildiği, 

Konunun MEB Orta Öğretim Kurumlan ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin 
uygulanabileceği bir öğrencinin program dışı kendiliğinden şiir okuması şeklinde cereyan 
eden disiplinsizlik olayı olduğu, bu nedenle adı geçen kaymakama herhangi bir kusur izafe 
edilemeyeceği, 

Müfettiş raporuyla tespit edildiğinden Milas Kaymakamı Hulusi DOĞAN hakkında 
herhangi bir işlem yapmaya gerek duyulmamıştır. Jyf' 

Arz. ederim. .. ^ ^ ^ 

/AJMülkadir AKSU 
/ / Bakan 
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o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s ayg ı l a r ımla a r z e d e r i m . 0 2 . 0 6 . 2 0 0 5 

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener Rum Patrikhanesinin faaliyetlerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6628) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n İç iş ler i B a k a n ı S a y ı n AbdüBkadir A K S U t a r a f ı n d a n yaz ı l ı 

E m i n Ş İ R İ N 
İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ ' 

i s t a n b u l V a l i l i ğ i A z ı n l ı k i ş l emle r i B ü r o s u ' n u n , m ü r a c a a t ı m ü z e r i n e c e v a b e n y o l l a m ı ş 
o l d u ğ u 0 1 . 0 6 . 2 0 0 5 t a r i h v e B . 0 5 4 V L K 4 3 4 0 3 0 0 / 4 1 sayı l ı yasadan a n l a ş ı l d ı ğ ı n a g ö r e : 

F e n e r R u m O r t o d o k s Pa t r ikhanes i *nin s iyas i v e idar i i ş le r le iş t igal e t m e m e k k o ş u l u y l a 
v e R o m O r t o d o k s v a t a n d a ş l a r ı m ı z a r u h a n i h i z m e t v e r m e k a m a c ı y l a ü l k e m i z d e 
k a l m a s ı n a m u t a b ı k ka l ınd ığ ı , 
2 4 . 0 S . 2 0 0 5 S a l ı g ü n ü , 0 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0 saa t le r i a r a s ında , p a t r i k h a n e i b a d e t h a n e s i o l a n A y a 
Y o r g i K i l i s e s i i ç i n d e d in i i s t i şa re le r yap ı ld ığ ı , k o n u y l a i lgil i F e n e r R u m 
P a t r i k h a n e s i ' n d e n Va l i l iğe g e l e n y a z ı d a n an laş ı ld ığ ına g ö r e top lan t ın ın " d î n i k a i d e l e r e 
d a y a n a n k i l i s e h u k u k u n a g ö r e yapıldığı* ' v e top lan t ın ın s a d e c e i s t i şa re m a h i y e t i n d e 
o l m a d ı ğ ı , b i l a k i s top lan t ı s o n u c u K u d ü s P a t r i ğ î ' n i n t a n ı n m a m a s ı g ib i y a l n ı z d i n i değ i l , 
i da r i v e s i y a s i b i r k a r a r a ldıklar ı d a o r t a y a ç ıkmış t ı r . 

i s t a n b u l V a l i l i ğ i A z ı n l ı k i ş l emler i B ü r o s u , a y r ı c a Fa t i h K a y m a k a m l ı ğ ı n a b u k o n u i l e 
i lg i l i , İ ç i ş le r i B a k a n l ı ğ ı v e y a Va l i l i k M a k a m l a r ı n c a b i r g ö r e v tarif i v e r i l m e d i ğ i n i d e 
b e l i r t m i ş t i r . 

S o r u l a r : 

1- F e n e r R u m O r t o d o k s P a t r i k h a n e s i ' n i n s ta tüsü v e faa l iye t le r in in s a d e c e R u m O r t o d o k s 
v a t a n d a ş l a r ı m ı z a r u h a n i h i z m e t v e r m e k o l d u ğ u v e P a t r i k h a n e n i n r u h a n i h i z m e t d ı ş ı n d a 
h i ç b i r i ş l e u ğ r a ş m a y a c a ğ ı , s iyas i , idar i v e h u k u k i i ş ler le i ş t iga l e t m e y e c e ğ i k o n u s u n d a 
I s t anBul V a l i l i ğ i v e Fatih. K a y m a k a m l ı ğ ı n a aç ık g ö r e v tar i f ler i v e t a l i m a t l a r v e r i l m i ş 
m i d i r ? 

2 - 2 4 . 0 S . 2 0 0 5 g ü n ü P a t r i k h a n e K a t e d r a l i n d e y a p ı l m ı ş o l a n top lan t ın ın , p a t r i k h a n e n i n 
k e n d i y a z ı s ı n a g ö r e " d i n i ka ide l e r e d a y a n a n k i l i se h u k u k u " n a g ö r e y a p ı l d ı ğ ı , y a n i b i r 
ş e r ' i m a h k e m e h ü v i y e t i n d e o l d u ğ u k a b u l ed i ld iğ ine g ö r e , b ö y l e b i r h u s u s u n kes in l i k l e 
t e k e r r ü r e t m e m e s i v e p a t r i k h a n e n i n faal iyet ler inin L o z a n B a r ı ş K o n f e r a n s ı s ın ı r lar ı 
ç e r ç e v e s i n d e k a l m a s ı için Bakan l ı ğ ın ı zca n e g ib i t edb i r l e r a l ı n a c a k t ı r ? A l m a n 
t e d b i r l e r i n u y g u l a n m a m a s ı h a l i n d e idar i v e h u k u k i yo l l a r a b a ş v u r u l a c a k v e m ü e y y i d e 
u y g u l a n a c a k m ı d ı r ? 

3 - L o z a n A n t l a ş m a s ı s ı r a s ında Y u n a n i s t a n i le T ü r k i y e a r a s ı n d a y a p ı l m ı ş o l a n m ü b a d e l e 
s o n u c u i s t a n b u l hudu t l a r ı ve B o z c a a d a d ı ş ı n d a T ü r k i y e ' d e h i çb i r R u m O r t o d o k s 
k a l m a m ı ş o l d u ğ u n a gö re , a y n ı z a m a n d a P a t r i k h a n e n i n s a d e c e . T ü r k i y e ' d e k i R u m 
O r t o d o k s T ü r k v a t a n d a ş l a r ı n a r u h a n i h i zme t v e r m e k a m a c ı y l a . T ü r k i y e ' d e k a l m a s ı n a 
m ü s a a d e e d i l d i ğ i n e g ö r e , F e n e r R u m O r t o d o k s Pa t r iğ in in v e P a t r i k h a n e m e n s u p l a r ı n ı n 
İ s t a n b u l d ı ş ı n d a h i çb i r k i l i sede d in tu r i zmin i ge l i ş t i rme a m a c ı i l e b i le o l s a , a y i n v e y a 
d i n i t ö r e n y a p m a l a r ı n a m ü s a a d e e d i l m e m e s i i ç in B a k a n l ı ğ ı n ı z n e y a p m a k t a d ı r ? D i n 
t u r i z m i n i g e l i ş t i r m e ves i l e s i i l e P a t r i ğ e i s t a n b u l d ı ş ı n d a g ü n ü b i r l i k b i l e o l s a a y i n v e 
t ö r e n i z n i v e r i l m e s i L o z a n ' ı n v e m ü b a d e l e n i n h ü k ü m l e r i n i v e ç e r ç e v e s i n i k e s i n o l a r a k 
z e d e l e m e z m i ? 

4 - F e n e r R u m O r t o d o k s P a t r i ğ i n i n kend i s ine b iç t iğ i , T ü r k i y e ' n i n t a n ı m a d ı ğ ı 
" e k ü m e n i k l i k " s t a t ü s ü n ü r aha t l ı k l a ic ra e d e b i l m e s i , b u n a p a r a l e l o l a r a k d a L o z a n ' ı n 
d e l i r t m e m i ş o b u a s ı n ı t e m i n e n Pa t r iğ in v e P a t r i k h a n e n i n kend i , r ı za la r ı i l e y u r t d ı ş ı n a 
t a ş ı n m a l a r ı k o n u s u n d a b i r t e ş e b b ü s t e b u l u n u l a c a k m ı d ı r ? 

T.C. 
İ Ç İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

İl ler idares i Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

Sayı 
K o n u 

İlgi 

: B .OS.O. İLİ-00 .6OOO1.617.2-4 i2 l^T 
: Yaz ı l ı S o r u Öne rges i 

\3P/Cİc ı 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
:13 .06 .2005 tar ih v e KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.0.1O.OO.02-11741 sayılı yaz ın ız . 

i lg i y a z ı n ı z e k i n d e gönder i len is tanbul Mil le tveki l i E m i n Ş İ R İ N ta ra f ından , 02.O6.2O05 
tarihli Fene r R u m Pa t r ikhanes in in faaliyetleri hakk ındak i 7 /6628 sayıl ı yazı l ı soru önerges i 
incelenmiş t i r . 

Soru ' öne rges indek i husus lar la ilgili o larak muhte l i f z a m a n l a r d a , Bakan l ığ ımıza 
verd iğ in iz yazı l ı so ru önerge le r ine ver i len cevap la ra i lave ed i l ecek h e r h a n g i b i r bilgi 
b u l u n m a m a k t a d ı r . 

Bi lg i v e ge reğ in i a r z eder im. 
dttlkadir AKSU 

Bakan 

- 5 8 0 -



T.B.M.M. B : 123 1 .7 .2005 0 : 5 

19- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, diyabet hastalarının bölgesel dağılımına ve 
bu hastalıkla mücadele çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6635) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'run 98. ve T.BM.M îçtüzügü'nün 96. vd. 

maddelerine göre Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. / ' 

01.05.2005 
'yV Feridun F. BALOĞLU 

r / / ' Antalya Milletvekili 

1- Dünya'da ve ülkemizde en yaygın biçimde görülen seker hastalığı 
(Diyabet) İle ilgili içinde bulunulan şartların saptanması ve hastalığın 
yaratacağı tahribatın önlenmesi için ulusal bir sağlık planımız var mıdır? 

2- Ülkemizde tespit edilmiş diyabet hastası sayısı kaçtır? Diyabet 
hastalarının bölgesel dağılımı nedir? 

3- Türkiye'de diyabet hastalarının sorunları İle doğrudan ilgilenmeyi 
amaçlayan kaç adet hastane ve sağlık kurumu bulunmaktadır? Bu hastane 
ve kurumlar hangi bölgelerdedir? 

4- Diyabet hastalarının dayanışmasını sağlamak amacı ile kurulmuş 
derneklerin sayısı kaçtır? Bakanlığınız bu derneklerle hangi, düzeyde işbirliği 
yapmaktadır? Bu dernekler hangi illerimizde kurulmuştur? ; 

5- Diyabet hastalığı konusunda, keain tedavi yöntemlerinin araştırıldığı 
(örneğin adacık nakli) ve tartışıldığı bir ortamda, Bakanlığınız bilimsel bir 
araştırma için ödenek ayıracak mıdır? Bu konudaki bilimsel çabalara destek 
olunacak mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genci Müdürlüğü 

0H7.05* 12910 
Sayı : BIOOTHG010007 « ı . w » . « -
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MLCLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

İl.(iİ : 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6f>3.v] I 772 .M< ! 
sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGUJ tarafından "Diyanet hastalığın; 
ilişkin" verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılman Yazılı Soru önergesi"niı 
tevabi ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dİ. Bfccep AfflDAĞ 

KKLLK : 
l'.'k-1 : Önerge eevabı 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOÖLU tarafından verilen 
"Diyabet Hastalığına ilişkin" 

7/6635 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 
SORU 1 : Dünyada ve ülkemizde en yaygın biçimde görülen şeker hastalığı (diyabet) 

ile ilgili içinde bulunulan şartların saptanması ve hastalığın yaratacağı tahribatın önlenmesi 
için ulusal bir sağlık planımız var mıdır? 

CEVAP 1 : Ülkemizde diyabet hastalığına ilişkin ulusal düzeydeki faaliyetler. I w:? 
yılında T.C. Hükümetinin, uluslararası diyabet programının başlatılmasında ilk adım kabul 
edilen ve 1989 yılında yayınlanan Sı. Vineent Deklarasyonunu imzalamasını takiben 
başlamıştır. 1994 yılında Bakanlığımıza ve Üniversitelere bağlı kurum ve kuruluşlar, koıunla 
ilgili çalışan dernek ve vakıfların katılımı ile (Jlusal Diyabet Kontrol Programı 
oluşturulmuştur. 

SORU 2 : Ülkemizde tespit edilmiş diyabet hastası sayısı kaçtır? Diyabet hastalarının 
bölgesel dağılımı nedir? 

CKVAP 2 : Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2000 yılı itibari ile ülkemi/de 
2.920.000 diyabet hastası bulunmaktadır. Araştırmalar nüfusumuzun % 7*sinin diyabetli 
okluğunu göstermektedir. Bilinen hasta sayısına yakın sayıda kişinin de diyabetli olduğu 
ancak hastalığının farkında olmadığı tahmin edilmektedir. Kırsal bölgelere göre kentsel 
bölgelerde diyabet görülme sıklığı üç kal artmaktadır. 

SORU 3 : Türkiye'de diyabet hastalarının sorunları ile doğrudan ilgilenmeyi amaçlayım 
kaç adet hastane ve sağlık kurumu bulunmaktadır? Bu hastane ve kurumlar hane; 
bölgelerdedir? 

CEVAP 3 : Diyabetli hastaların takip ve tedavileri, ülkemizde bulunan SOM "i Sağlık 
Bakanlığına bağlı olmak üzere 1205 hastanenin genel dahiliye. 47 adet eğilim ve araştırımı 
hastanesinin ve 53 üniversite hastanesinin endokrinoloji ve metabolizma bölümleri taral'ııulaı: 
yürütülmekledir. Ayrıca kamu. vakıf ve özel diyabet merkezleri tüm bölgelerde yaygın olarak 
İıi/mct vermektedir. 

SORU 4 : Diyabet hastalarının dayanışmasını sağlamak amaeı ile kurulmuş derneklerin 
sayısı kaçtır? Bakanlığımız bu derneklerle hangi düzeyde işbirliği yapmakladır? Bu dernekler 
hangi illerimizde kurulmuştur? 

CKVAP 4 : Derneklerin kuruluş işlemleri, faaliyetleri ve denetimleri İçişleri 
Bakanlığı'nın görev kapsamındadır ve Bakanlığımız ilgili konularda oluşturulan kornişonda 
inceleme ve soruşturma yaparak İçişleri Bakanlığına görüş vermekledir. Diyabet hastalarına 
yönelik faaliyet gösteren 47 derneğin listesi bulundukları iller ekte sunulmaktadır. Sağlık 
Hakanlığı diyabetle ilgili çalışmaları yürütürken üniversitelerin yanı sıra sivil toplum örgütleri 
ile de işbirliği yapmaktadır. 2004 yılında diyabet merkezlerinin koordinasyonunun 
sağlanması, sorunların ortaya konması ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla bir 
organizasyon oluşturulmuştur ve çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

SORU 5 : Diyabet hastalığı konusunda kesin tedavi yöntemlerinin araştırıldığı (örneğin 
adacık nakli) ve tartışıldığı bir ortamda Bakanlığınız bilimsel bir araştırma için Ödenek 
ayıracak mıdır? Bu konudaki bilimsel çabalara destek olunacak mıdır? 

CKVAP 5 : Gerek adacık nakli gerekse diğer bilimsel çalışmalar Bakanlığımı/ 
tarafından dikkatle izlenmektedir ve desteklenmektedir. Henüz araştırma safhasında olan hu 
çalışmaların sonuçlanması ve yararlılıklarının kanıtlanması halinde gereken düzenlemeler 
yapılacaktır. 209 sayılı kanunda yapılan ve 27.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle 
bilimsel araştırmalara kaynak sağlama imkanı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Bakanlığımı/ 
TÜBİTAK ile işbirliği yaparak Ar-Ge projeleri için aynlan kaynaktan yararlanmak ii/eıv 
araştırmacıları desteklemekte ve yönlendirmektedir. 
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\jK MERKEZİ 
t, ııkurova Diyabetik Çocuk ve Adelösanlar Demeği ADANA 
UK abetle Güzel Yaşam Derneği-Adana Şubesi ADANA 
Ankara Diyabet Derneği ANKARA 
< ıcııy Diyabetliler Derneği ANKARA 
(,'ocıık \e Adelösan Diyabetliler Dcrneği-Antalya Şubesi AN J'A!.YA 
Batı Akdeniz Endokrinoloji Diyabet ve Beslenme Derneği ANTALYA 
I (ırkiye Diyabet Cemiyeti Dcrneği-Balıkesir Şubesi BALIKESİR 
link Diyabet Cemiyeti Bursa Şubesi BURSA 
Çanakkale Diyabet Derneği ÇANAKKALE 
I >K aholle Yaşam Derneği El.AZ1G 
Çocuk ve Adelösan Diyabetikler Derneği FRZURl .'M 
I >K abetle Güzel Yaşam Derneği İskenderun Şubesi HATAY 
l )i\ a bet Obe/ite ve Beslenme Derneği İSTANBUL 
Di\ a bel Araştırma ve Uygulamaları Derneği İSTANBUL 
Çocuk \ e Adelösan Diyabetikler Demeği İSTANBUL 
I )i> abet I lenışiroliği Derneği İSTANBUL 
I >i) abetle Güzel Yaşam Derneği İSTANBUL 
l ;j.e DKabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği İZMİR 
I ürk Diyabel Cemi)eti Kocaeli Şubesi KOCAELİ 
DKabetle (Ki/el Yaşam Derneği K.maraş Şubesi KAHRAMANM 
. Di\ abetle Güzel Yaşam Derneği-Bodrum Şubesi MUĞLA 
1 >K abetle Güzel Yaşam Demeği Fethiye Şubesi MUĞLA 
Unu DKabetliter Derneği SAKARYA 
D i) a bet. Obcz, D i ya 1 i z v e Kron i k H asi a 11 k I ar De rneği D U ZC L 
Düzce Diyabet ve Melabolik Sendrom Derneği DÜZCL 
DK abetli Güzel Yaşam Derneği Adıyaman Şubesi ADİYAMAN 
I ürkiye Diyabet Cemiyeti Çorum Şubesi ÇORUM 
l'ürk Diyabet Cemiyeti Denizli Şubesi DENİZLİ 
I )K abet Cemiyeti D.G.A.Şb. GAZİANTEP 
! )K abetle Cîiizel Yaşam Derneği- Gaziantep Şb GAZİ AN IHI* 
1 )i\abetle Güzel Yaşam Derneği- Antakya Şubesi HATAY 
l ürk Diyabet Cemiyeti İsparta Şubesi İSPARTA 
l>parta 1 lamidiabal Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği İSPARTA 
Türk DKahet Cemiyeti Mersin Şubesi MERSİN 
I ürk DKabet Cemiyeti Derneği İSTANBUL 
Dıyıbcıle (iüzel Yaşam Derneği-Kadıköy Şubesi İSTANBUL 
l )i\abetle Güzel Yaşam Derneği İSTANBUL 

t Vrraltpaşu Tıp Fakültesi Diyabet ve Obezite Araştırma Derneği İSTANBUL 
t ürk Diyabet Derneği-İzmir Şubesi İZMİR 
Türk Diyabet Cemiyeti Kayseri Şubesi KAYSERİ 
Türk Diyabet Derneği Kırklareli Şubesi KIRKLARELİ 
1 ürk DK nbet Cemiyeti Konya Şubesi KONYA 
Anadolu Di) abet ve Beslenme Derneği KONYA 
I ürk Di\abet Cemi)eli Marmaris Şubesi MUĞLA 
I ürk Diyabet Cemiyeti Derneği Samsun Şubesi SAMSUN 
Diyabetle Güzel Yaşam Derneği Samsun Şubesi SAMSUN 
I ürk Diyabet Derneği Uşak Şubesi UŞAK 
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20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki personel sayısına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/6771) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı İtibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu jle 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağıtımı nasıldır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı 
K o n u 

,30/06/2005 : B.02.0.005/£>3»/H-6«S 

: S o r u Ö n e r g e s i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

l ig i : Türkiye Büyük Millet Meclis i Başkanlığının 23.06.2005 tarihli v e A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-
7 /6771-11926 /35007 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından tevcih edilen 7/6771 esas sayılı yazılı 
soru önergesi i le ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşlarından alman cevabi yazılar ekte 
gönderi Imektedi r. 

Bilgilerinize arz ederim. » 

E K L E R 
Cevabi Yazı ı Beş i r A T A L A Y 

Dev le t B a k a n ı 
T.C. 

B A Ş B A K A N L I K 
Dev le t İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

S A Y İ : B . 0 2 . 1 D t E . 0 . 6 5 . 0 0 . 0 3 / 9 0 6 - İ X * 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Sayın Beş ir A T A L A Y ) 

J2-3Ü06/200S 

K O N U : Soru Önergesi 

İ l g i :23 /06 /2005 tarih v e B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / 0 3 1 / 1 1 9 8 sayılı 7 /6771 sayılı yazılı soru önergesi . 

Türkiye B ü y ü k Millet Mecl is i Başkanlığı 'na Bursa Milletvekili Sayın Kemal D E M İ R E L 
tarafından Saytn D e v l e t Bakanı Beş ir A T A L A Y ' a tevc ih edilen 7 / 6 7 7 1 esas sayılı yazılı soru 
önerges inde istenilen bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Doç. Dr. Ömer DEMİR 
Enstitü Başkanı 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
1- Doküman 
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1. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAKİ 2002 YIU SONU İTİBARİYLE MEVCUT PERSONEL SAYİSİ 

KADROLU PERSONEL GECJCİ PERSONEL 

1238 1082 

İŞÇİ 

87 

MERKEZ 

TAŞRA 
KADROLU PERSONEL 

398 

GEÇİCİ PERSONEL 

736 

TOPLAM 

2407 

TOPLAM 

1134 

2. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANUĞINDAKİ 200$ MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE MEVCUT PERSONEL SAYİSİ 

MERKEZ 

KADROLU PERSONEL 

1005 

GEÇİCİ PERSONEL 

303 
M 

70 

T O P U M 

1378 

TAŞRA 

KADROLU PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL TOPLAM 

434 835 1269 

3. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAKİ 2002 YIU SONU İLE 2005 YILI MAYIS AYI SONU ARASINDA 
EMEKLİYE AYRİLAN PERSONELİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI 

2002 YIU 
2003 YIU 
2004 YIU 

31/05/2005 TARİHİ İTİBARİYLE 

28 
78 
91 
27 

- 5 8 5 -



T.B.M.M. B:123 1.7.2005 0 : 5 

Sayı :B.02.1.TtK.0.71.00.00/MO3~UU^ - ^ « Ö * ' 2B HAZ 2005 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Beşir ATALAY) 

İlgi : Devlet Bakanlığının 23.06.2005 tarih ve 031/1198 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 08.06.2005 tarih ve 7/6771 esas sayılı soru 
önergesi incelenmiş olup, cevaben Başkanlığımızda; 

1. 2002 yıh sonu itibariyle mevcut personel sayısı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 
tabi (88) personel ve S06 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi (5) sözleşmeli personel olmak 
üzere toplam (93), 

2. 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle mevcut personel sayısı; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'na tabi (105) personel ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi (23) sözleşmeli 
personel olmak üzere toplam (128)'dir. 

3. 2005 yılında (2) personel emekliye ayrılmış olup, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında 
emekliye ayrılan personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

İD AN 
T.C. ;/ B&kan 

BAŞBAKANLIK 
Basm-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Sayı .-B.02.1.BYE.0.71-610- &(t «21^/06/2005 

Konu: 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Beşir ATALAY) 

tlgi : a) Bakanlıklarının 23.06.2005 tarihli ve B.02.0.005/031/1198 sayılı yazılan. 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin, 23.06.2005 

tarihli ve A.01.0.GNS-0.10.00.02-7/6771-11926/35007 sayılı yazılan ve eki. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından tevcih edilen 7/6771 esas 
sayılı yazılı soru önergesine Makamlarınca verilecek cevapta yararlanılabilecek hususlar 
aşağıda sunulmuştur. Şöyle ki; 

1- Genel Müdürlüğümüzün 2002 yılı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı 339'dur. 

2- 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla, Kurumumuzda 305 memur bulunmaktadır. 

3- Genel Müdürlüğümüzde 2003 yılında 13, 2004 yılında 13 ve 2005 yılında 9 
personel istekleri üzerine emekliye ayrılmıştır. 

Arz ederim. 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.0.SYF/ ^^P^-% 
KONU : 2!3/ . .b /2005 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Beşir AT ALAY) 

İlgi: 23.06.2005 tarih ve 1198 sayılı yazınız. 

İlgi yazı konusu Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in 7/6771 esas 
no' lu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

c.o^ 
E K L E R : ^ M e v l t t t BİLİCİ T T > 
1- Yazı Genel Müdür 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.0.SYF/ 
KONU : ..../.....2005 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL 'İN 7/6771 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2002 sonu yılı itibariyle mevcut 
personel sayısı 55 kişidir. 

2-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle 
mevcut personel sayısı 14 Eylül 2001 tarihinde Fon bünyesinde oluşturulan Sosyal 
Riski Azaltma Projesi kapsamında 2002 tarihinde istihdam edilen 24 sözleşmeli personel 
ile birlikte toplam 79 kişidir. 

3-2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan personel sayısı 4 
kişidir. 
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21.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamuda çalışan personelin dağılımına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6823) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet 

Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. }lf, o& - A 0 0 5 

Saygılarımla. 

cAh/6^ 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Kamuda görev yapan personelin cinsiyetlere göre dağılımı nasıldır? 
Kasım 2002 tarihinden Mayıs 2005 tarihine kadar yapılan memur 
alımlarında alman personelin % kaçı bayan memurdur? . -

2 . Kamuda görev yapan personelin öğrenim düzeylerine göre dağılımı 
nasıldır? Kasım 2002 tarihinden Mayıs 2005 tarihine kadar yapılan memur 
alımlarında alman personelin öğrenim seviyesine göre dağılımı nasıldır? 

3 . Kamuda görev yapan personelin yaşa göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.100.01 / 2 / S 6 £>//£^2005 

Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 
b)Devlet Personel Başkanlığının 30.06.2005 tarih ve B.02.1.DPB.0.100.01/12156 
sayılı yazı. 
İğdır Milletvekili Sayın Prof.Dr.Dursun AKDEMİR'in, ilgi (a) yazı ekinde yer alan yazılı 

soru önergesi hakkında Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazısı ile ilgili kurumlardan bilgi 
istenilmiş olup, istenen bilgilerin gelmesini müteakip sözlü soru önergesinin cevabı 
Makamlarınıza sunulacaktır. — " ~~~ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

588 
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Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

17.39 
969 
550 
228 

0 
0 
1 

229 
3 

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 
Ağn 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
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 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Ozmen 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. 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 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

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 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

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 
Aydın 
Avdın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydm 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Erdem 
Gedikli 
tpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanav 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbav 
Yazıcıoelu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Cavusoğlu 
Dülger 
Ekmekçioelu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Cerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Övüş 
Özakcan 
Semerci 
Avdınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 

Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
EwÜD 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atilla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atila 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

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 
ANAP 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tu 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
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 
Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükasık 
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 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 
Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 
Mehmet Kemal 

Parti 
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 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

DYP 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatav 
Hatay 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
Hatav 
Hatay 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tmastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktas 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Cav 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Şovdan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 

Adı 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
ibrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zühevir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 

Ersoy 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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tu 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
îstanbul 
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 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Arıoğlu 
Atalav 
Ataş 
Ateş 
Avdın 
Sarıbekir 
Ayva 
Bağış 
Bas 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büvûkkava 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolaun 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 

Adı 
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 
Yahva 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Bevazıt 
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 
Göksal 
Ömer Zülfü 

Parti 
CHP 
AK Parti 
ÂK 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 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bağımsız 
Bağımsız 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

* 
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İli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Simsek 
Şirin 
Tamayhgil 
Tanla 
Tonuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntas 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Avdın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Micooğullan 
Oyan 
Öktem 
Tekelioelu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabavır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Bastürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 

Adı 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yasar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriva 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfîk 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selamı 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
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 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konva 
Konya 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konya 
Konya 
Konva 
Konya 
Konva 
Konva 
Kütahva 
Kütahya 
Kütahva 
Kütahva 
Kütahya 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Gül 
özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoglu 
Sarıcam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Avar 
Bastoncu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Ansı 
Büyükakkaşlar 
Büvükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkava 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksov 
Cantimur 
Güven 
Kinav 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Anne 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Tascı 
Turgut 
Yetenç 

Adı 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
tzzet 
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 Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
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 
Sakarva 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özver 
Terzibasıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmıs 
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 
Erdoğan 
Ergenç 

Adı 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Sevfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

L Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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İli 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Avalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Avkan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Havdaroelu 
Karabıyık 
Kartal 
Kava 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik ZİYaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zevit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
tlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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tu 
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 
Sımak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 
Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
öğüt 
Akdemir 
Artan taş 
ince 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

DONEM: 22 YASAMA YILI: 3 

04 

05 

06 

07 

08 

123 UNCU BİRLEŞİM 
1 TEMMUZ 2005 CUMA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARASTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

»tes: 

E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞÂRTSIZ M İ L L B T İ N D I R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- İçtüzüğün 5 inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2005 tarihin

de tatile girmemesi ve çalışmalara devam edilerek, Genel Kurulun 1 Temmuz 2005 Cuma günü 
14.00-23.00, 2 Temmuz 2005 Cumartesi ve 3 Temmuz 2005 Pazar günleri 12.00-23.00 saatleri 
arasında çalışması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.6.2005 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 1 Temmuz 2005 Cuma, 2 Temmuz 2005 Cumartesi ve 3 Temmuz 2005 

Pazar günkü birleşimlerinde Kanun Tasan ve Tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 30.6.2005-tarihli 122 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/251) Esas Numaralı 
1.7.2005 Cuma - Saat: 11.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

1.7.2005 Cuma-Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
123 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 TEMMUZ 2005 CUMA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇİM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS 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 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özürlüler ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/1029, 2/215, 2/424, 2/437) (S. Sayısı: 969) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

3. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1036) (S. Sayısı: 930) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

4. X - Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

5. 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) 

6. X - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) 
(S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

7. 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) 

8. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı: 943) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

9. X - Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa 
ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479. Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) 
(Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

10. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa 
Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nm, Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı: 948) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

11. - İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/1031) (S. Sayısı: 921) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

12. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 
Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/501) (S. Sayısı: 942) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

13. - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

14. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; Telsiz 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/428) (S. Sayısı: 929) (Dağıtma tarihi: 8.6.2005) 

15. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 
945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

16. - Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) 

17. - Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) 
Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/820,1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890) (Dağıtma tarihi: 10.5.2005) 

18. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

19. X - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

20. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 
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26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (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) 

39. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
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Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

40. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

41. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

49. - 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) (*) 

50. - 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) (•) 

51. - 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) (*) 

52. - 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) 

53. - 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) 
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54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

63. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

64. - 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) 

65. - 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) 
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66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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 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) 

72. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

76. - 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 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 
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85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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 

- 1 1 - 123 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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) 

95. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 
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104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

110. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

111 . - 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) 

112. - 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) 

113. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

114. - 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) 

115. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - 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) 

117. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - 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 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 
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122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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 tarihî: 25.11.2004) 

126. - 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) 

127. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

132.- 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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 
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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) 

151. - 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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 
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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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

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 (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 
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169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175.- 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) 

176. - 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) 

177.- 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 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

178.- 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 
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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) 

179. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

180. - 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) 

181. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187.- 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) 
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188.- 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) 

189. - 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) 

190. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

191.- 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

195. - 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) 

196. 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) 

197. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumlan 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) 
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198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.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) 

202. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

203. 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) 

204. 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) 

205. 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) 

206. 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) 

207. - 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) 

208. - 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) 

209. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
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Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

210. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

211.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

212.X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

213. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

214. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

215. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

216. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

217. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

218. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

219. X - Türkiye Cumhuriyeti- Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

220. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

221. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

222. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

223. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 
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224. - Tokat Milletvekili Zeyid 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Mersin Milletvekili Hüseyin 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 Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - 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 (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
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Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 75l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'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 Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 77l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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243. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'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 Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - 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 Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Konya Milletvekili Halil Ürün'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 Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 
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253. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 

Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

254. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

255. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

256. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

258. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

259. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

260. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

261.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

262. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

263. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

264. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

265. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 
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266. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

267. - 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 (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

268. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

269.X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

270. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

271. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) (S. 
Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

273. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

274. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 
Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

275. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı 
San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

276. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

277. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma 
tarihi: 31.5.2005) 

278. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 2873 Sayılı Millî 
Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919) (Dağıtma tarihi: 2.6.2005) 
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279. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

280. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

281. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

282. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

283. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

284. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

285. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

286. X - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili 
Hasan Ören'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 
Milletvekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/905,1/347, 2/287,2/330, 2/353,2/507) (S. Sayısı: 933) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

287. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

289. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

290. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

291. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

292. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri* Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 
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293. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 
294. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

295. X - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile 
Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S.Sayısı: 953) (Dağıtma tarihi: 
23.6.2005) 

296. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

297. - Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) (S. Sayısı: 959) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) 

298. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Ka-nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) 

299. X - Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/540) (S. Sayısı: 961) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) 

300. - Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 
963) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

301. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

302. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas 
Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

303. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/461) (S. Sayısı: 970) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

304. - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ile Mehmet Yücesan ve 
Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Millî Eğjjjm, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/543, 2/562) (S. Sayısı: 971) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

(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: 971) 

Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ile 
Mehmet Yücesan ve Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin'in; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/543, 2/562) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek

lifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Ali Arıkan Cevdet Selvi Mehmet Vedat Yücesan 
Eskişehir Eskişehir Eskişehir 

GEREKÇE 
Osmangazi adı, Gaziosmanpaşa, Gaziantep ve Gazi Üniversiteleri, İstanbul'daki Gaziosman

paşa Semti, Bursa'daki Osmangazi ve Orhangazi semt ve ilçeleriyle çağrışım göstermektedir. Bu 
durum, yazışma ve iletişimde, öğrencilerin üniversite tercihlerinde bir takım karmaşalara yol aç
makta, posta ve ödeme evraklarının bu yerleri dolaşarak gecikmeli ulaşmasına ya da kaybolmasına 
neden olmaktadır. 

Bununla birlikte ülkemizde kurulu bulunan üniversitelerimizin hemen tamamının kurulu 
bulundukları ili ön ad olarak aldığı görülmektedir. Afyon Kocatepe, Ankara, Balıkesir, Çanakkale 
Onsekiz Mart, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Mer
sin, Muğla, Niğde, Sakarya ve Zonguldak Karaelmas üniversiteleri bunlardandır. 

Yukanda açıklanan sakıncaları gidermek amacıyla "Osmangazi Üniversitesi" adının "Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek

lifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılanmızla arz ederiz. 

Muharrem Tozçöken Fahri Keskin 
Eskişehir Eskişehir 

GEREKÇE 
Ülkemizde mevcut üniversitelerde Osmangazi veya gazi adlan birçoğunda bulunmaktadır. 

Nitekim Tokat ilinde Gaziosmanpaşa, Ankara ilinde Gazi Üniversitesi bunlann bir iki örnekleridir. 
Yine İstanbul'daki Gaziosmanpaşa, Ankara'daki Gaziosmanpaşa, Bursa'daki Osmangazi semt ve 
ilçelerine Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesinin mektup ve evraklan gitmektedir. 

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitemizin de diğer üniversitelerimizin isimlerinin başında 
bulunduğu ilin adını aldığı gibi, Osmangazi üniversitesinin başına da Eskişehir'i ilave edilerek "Es
kişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. 
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ESKİŞEHÎR MİLLETVEKİLLERİ MUHARREM TOZÇOKEN İLE FAHRİ KESKİN'İN TEKLİFİ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 

Ek-31 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Osmangazi 
Üniversitesi" ibaresi "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 971) 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 

Esas No.: 2/543, 2/562 28.6.2005 
Karar No.: 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça; 21.6.2005 tarihinde esas komisyon olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen "Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ve Meh
met Yücesan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/543)" Komisyonumuzun 28.6.2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Teklifle; "Osmangazi Üniversitesinin adının "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak 
değiştirilmesi öngörülmektedir. Osmangazi adının yaygın kullanıma sahip olması nedeniyle uy
gulamada yazışma ve iletişimde bu ismin sebep olduğu karışıklığın giderilmesi amacıyla bu Tek
lifin hazırlandığı gerekçesinde belirtilmektedir. Bu değişiklik, ülkemizde hemen hemen tüm üniver
sitelerin bulundukları ili ön ad olarak almaları geleneğine de uygun olacaktır. 

Toplantımızda öncelikle; toplantı gündemi dağıtıldıktan sonra Komisyonumuza havale edilen 
ve 2/543 esas no'lu Teklifle aynı mahiyette olan "Eskişehir Milletvekilleri Muharrem Tozçöken ile 
Fahri Keskin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/562)" ile birleştirilerek görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gerekçesi doğrultusunda benimsenen Teklifler birleştirilerek görüşülmüş ve maddeleri ile 
tümü oya sunularak Komisyonumuzca oy birliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 
Kâtip 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
Üye 

Hasan Aydın 
Giresun 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Üye 
Engin Altay 

t Sinop 

Başkanvekili 
Hikmet Özdemir 

Çankırı 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Üye 
Mustafa Gazalcı 

Denizli 
Üye 

Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Remzi Çetin 

Konya 
Üye 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

; Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 
Üye 

Mehmet Yüksektepe 
Denizli 

Üye 
Berhan Şimşek 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Üye 
Öner Ergenç 

Siirt 
Üye 

Osman Kılıç 
Sivas 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ 
MEHMET ALİ ARIKAN, CEVDET SELVİ 

İLE MEHMET YÜCESAN'IN TEKLİFİ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞ
KİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununun ek 31 inci maddesinin başlığında ve 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
"Osmangazi Üniversitesi" ibaresi "Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞ
KİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE I.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununun ek 31 inci maddesinin başlığında ve 
madde metninde yer alan "Osmangazi Üniver
sitesi" ibaresi "Eskişehir Osmangazi Üniver
sitesi" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 971) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 944) 

Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu' 
nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi; tzmir Milletvekili Kemal Anadol 
ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayüı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038,2/272,2/482) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına; (2/272) 
esas no'lu Teklif İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına; (2/482) esas no'lu Teklif Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler, İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 30.5.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-849/2476 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.5.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Belediye Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Bütün dünyada toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm 

yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. yüzyılda da devam edeceği anlaşılan bu 
değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetimi düşüncesi, yapısı ve fonksiyon
ları üzerinde derin etkiler bırakmış, neyi nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerin
de ve iş yapma yöntemlerinde tartışmalara yol açmıştır. 
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Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin demok
ratikleştirilmesi taleplerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli ol
madığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, 
sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda 
etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin 
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, 
değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî 
idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev 
ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçlan da değişimin konusu olacaktır. Bu idareler
de aşın bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturul
ması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. 

Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; 
kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması ademi merkeziyetçilikle 
de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahallî idarelere daha çok görev ve 
sorumluluk verilmesi, merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının 
geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

Dolayısıyla mahallî idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu 
idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün geçtik
çe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki 
çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hiz
metlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, 
etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim 
kılmak gerekmektedir. Sonuca, yani çıktılara odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, 
saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Mahallî idareler, temsilî demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer 
taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, 
yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime 
yansıtılmasında, mahallî idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahallî idareler, halkın katılımını 
sağlamada merkezî idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sis
temin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. 

Mahallî idareler vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkânı sağlamakta, sivil toplum örgütleri 
de dahil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkânı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için 
eğitim merkezleri işlevini görmektedir. Ayrıca, mahallî politikacılar her gün birlikte oldukları bel
de halkına karşı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. 

Ülkemizde Fransız örneğinden etkilenen ilk belediye idaresi Osmanlı taşra yönetiminin mer
keziyetçi yapısına uygun olarak İstanbul'da 1854 yılında kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde 
belediyelerle ilgili çok sayıda düzenleme çalışmaları yapılmışsa da en kapsamlı düzenleme Cum
huriyetin kuruluşundan sonra 1930 yılında çıkanlan 1580 sayılı Belediye Kanunudur. Büyükşehir 
belediyelerinin kurulmasına dair 1984 yılında çıkarılan ve yeni bir tür belediye öngören 3030 sayılı 
Kanun dikkate alınmazsa 1580 sayılı Kanun belediyelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen temel 
kanun olmuştur. Daha sonraki süreçte ise belediyeleri yeni bir temelde ele alan ve bu çerçevede 
mahalli müşterek hizmetleri yeni bir anlayışla düzenleyen yasal çalışma 5272 sayılı Belediye 
Kanunudur. Ancak bu Kanun 18.1.2005 tarihli ve E:2004/118, K:2005/8 sayılı kararla Anayasa 
Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 
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Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu hizmetlerini 
yürütme yetki ve sorumluluğuna sahip yerinden yönetim kuruluşları olarak değil, verilen görevleri 
yerine getiren ve merkezî idarenin uzantısı birimler olarak algılanmışlardır. Bu anlayış belediyenin 
yapılanmasında da kendini göstermiştir. Belediyeler başkan eksenli merkezî bir yapıda teşkilâtlan
mışlar ve bu yapı hep süregelmiştir. Bu durum merkezî idaredeki yetersizliklerin ve diğer sorunların 
mahallî idarelere aynen yansımasına da yol açmıştır. Bu nedenle zaman içinde pek çok mahallî 
nitelikli görev ve hizmet, merkezî idare kuruluşlarına aktarılırken belediyelerin niçin var olduğu 
adeta unutulmuştur. 

Bu gelişmelere karşı köklü bir değişim 5272 sayılı Belediye Kanunuyla getirilmiş bulunmak
tadır. Bu Kanun belediyeleri Anayasanın ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının gereklerine 
uygun gerçek bir yerinden yönetim kuruluşları olarak düzenlemiştir. Bu kuruluşların yetki ve 
görevleri de bu anlayış çerçevesinde ele alınmıştır. 

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen bir çok değişim ve gelişime rağmen aynı çabalar mahallî 
idareler, dolayısıyla belediye yönetimleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler 
kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuş
turulamamışlardır. Belediyelerin belde halkının kendini yönettiği özerk kurumlar olmaktan ziyade 
bayındırlık, imar ve diğer kentsel hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları 
anlayışı bu kurumların aşırı bir vesayet ve kontrol altında tutulmalarına neden olmuştur. İdari 
vesayet, belediyelerin organlan, teşkilâtı, personeli, işlemleri ve bütçesi dahil olmak üzere pek çok 
alanı kapsar duruma gelmiştir. 

1580 sayılı Kanun belediyenin organlarını; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye 
başkanı olarak düzenlemiş ve encümen için atanmışlar ve seçilmişlerden oluşan karma bir yapı ön
görmüştür. Belediye başkanı ilk dönemler meclis üyeleri arasından seçilmekte iken 1960 sonrası 
yapılan değişiklerle doğrudan seçilmeye başlamıştır. Belediyenin görevleri sayılarak belirtilmiş, ih
tiyarî ve zorunlu görevler olarak ikili bir ayrıma tâbi tutulmuştur. Ayrıca, belediye bütün görevlerini 
yaptıktan sonra belde halkının faydasına olan her türlü teşebbüste bulunacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğundan devralınanlarla birlikte 1923'de 436 olan belediye sayısı bugün 
3215'e yükselmiş bulunmaktadır. Bunlardan 16'sı büyükşehir, 65'i il merkez belediyesidir. Yüksek 
nüfus artışı, iç göç ve kalkınma çabaları Türkiye'yi hızlı ve sağlıksız bir kentleşme olgusu ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Öyle ki kentleşme, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkenin toplumsal 
yapısını etkileyen adeta en önemli sosyo-ekonomik değişim gerçeği olarak ortaya çıkmıştır. 

Belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1950'de % 27,5 iken 2000 yılın
da % 78,73'e yükselmiştir. Belediye sınırları dışında yaşayan nüfusun oransal düşüşü devam etmek
tedir. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına paralel olarak belediye sınırları içinde yaşayan 
nüfustaki artış trendinin önümüzdeki dönemde de azalarak süreceği ve yaklaşık % 85 civarında is
tikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. 

Batılı örneklerin aksine Türkiye'de belediye sayısında sürekli bir artış söz konusudur. Bu ar
tışın başlıca sebebi 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanununun belediye kurulması için öngörülmüş 
olduğu 2000 sınırının hızlı nüfus artışı karşısında yetersiz kalmasıdır. Yeni kurulan belediyelerle 
birlikte belediyelerin ortalama nüfus büyüklüğü de düşmektedir. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı 
sonuçlarına göre il ve ilçe merkez belediyeleri hariç 340 belediye kurulma sınırı olan 2000 nüfusun 
altına düşmüştür. 2000-5000 arasında nüfusa sahip belediye sayısı 1640 olup, toplam belediye 
sayısının % 5 Tini oluşturmaktadır. Bu rakamlar 5.000-10.000 arası nüfusa sahip belediye grubu için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 
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558 ve oranı % 18'dir. Belediyelerin yaklaşık % 62'sinin nüfusu 5000'in, % 80'inin nüfusu 10.000'in 
altındadır. 10.000 nüfusun altındaki 2554 belediye 9,5 milyon civarında nüfusa hizmet sunarken geriye 
kalan 645 belediye (büyükşehirler hariç) yaklaşık 44 milyon nüfûsa hizmet vermektedir. Ortalama 
belediye büyüklüğünün yaklaşık 16.700 nüfusu kapsadığı ülkemizde 50.000 nüfusun altındaki 
belediyeler için ortalama nüfus büyüklüğü 3.000'civarmdadır. Bu durum, özellikle küçük belediyeler 
göz önüne alındığında ciddi bir ölçek sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ölçek sorunu, küçük belediyeler
de kaynakların etkin ve yerinde kullanılmasını engellerken, nüfus yığılması olan büyük kentlerde hiz
mete olan aşın talebin karşılanamamasının yol açtığı bir kriz durumuna neden olmaktadır. 

Ölçek bakımından küçük belediyelerde yönetim kapasitesinin gelişmediği, bunların gelir
lerinin önemli bir kısmını cari harcamalarda kullandıkları ve hizmetlerin gerektirdiği yatırımları 
yapamadıkları, hatta temel hizmetler için bile yeterli kaynak ayıramadıkları görülmektedir. Bu 
belediyeler, nitelikli ve yetişmiş personel istihdam etmede önemli sıkıntılar yaşamaktadır. 

Günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de belediyeler, diğer mahallî idarelere göre 
daha fazla öne çıkmıştır. Bunda belediyelerin kent yönetimlerinden sorumlu ve gelişmelere daha 
duyarlı olmalarının payı büyüktür. Nüfusun çoğunluğunun hızlı bir şekilde büyük merkezlere taşın
ması, kentlerin endüstri ve kültür merkezleri olarak ortaya çıkması, belediyelerin önem kazan
masına yol açan diğer etkenlerdir. 

Belediyeler, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip 
değillerdir. Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen mahallî idarelere görevleri ile orantılı gelir 
kaynakları sağlanması hiçbir zaman mümkün olamamıştır. Mahallî idareler toplam olarak 
GSMH'nin yaklaşık % 4,4'ünü kullanmakta, bunun en az yarısı merkezî idareden aktarılan kaynak
lardan oluşmaktadır. Çağdaş demokratik ülkelerin çoğunda mahallî idarelerin toplam kamu har
camaları içindeki payı % 50'leri aşarken Türkiye'de bu oran % 20'nin altındadır. Kentleşme ve nüfus 
artışının ürettiği yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün 
değildir. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan belediyeler öz kaynak
larını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. 

Belediyelerin mevcut teşkilât ve personel yapısı kentsel hizmetleri karşılamada yetersiz kal
mıştır. Etkin olmayan, katı ve hantal teşkilât yapısı etkili ve verimli hizmet sunmanın önündeki en 
önemli engellerden biridir. Teşkilât yapısından ve mevzuattan kaynaklanan dağınıklık, bürokrasiyi 
ve verimsizliği artırmanın yanında, her alanda değişik sorunlara yol açmaktadır. Personel istih
damında detaylara kadar bütün usuller merkezî idarece belirlenmektedir. Nitelikli ve yetişmiş per
sonelin kaliteli hizmet sunma bakımından taşıdığı önem göz önüne alındığında, belediyelerin için
de bulundukları yetersizlik anlaşılacaktır. 

Sonuç olarak ülkemizde belediyeler, mahallî idare özerkliğinin gerektirdiği bağımsız karar al
ma, açıklık ve katılımı sağlama mekanizmalarına sahip olmadıklanndan demokratik nitelikleri zayıf 
olan kurumlardır. Anayasanın 127 nci maddesinde "mahallî müşterek" ihtiyaçların mahallî idareler
ce karşılanacağının hükme bağlanmasına karşılık yasal düzenlemelerde bugüne kadar bu ilkeye 
yeterince uyulduğu söylenemez. Bu nedenle, belediyelerimiz bugün yerel kamu hizmetleri alanın
da çağdaş eğilimlerin aksine genel yetkili değillerdir ve gelirleri görevlerini karşılamaktan uzaktır; 
kurumsallaşamamışlardır, yönetim kapasiteleri zayıftır, etkin ve verimli hizmet sunamamaktadır. 

Tasarıda Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilen 5272 sayılı Belediye 
Kanunuyla getirilen ilke ve esaslar korunmuş, bu Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkan ek
siklik ve noksanlıklar giderilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan Tasarının genel çerçevesi Devletin 
üniter yapısına, Anayasamızda yer alan idarenin bütünlüğü ile idarenin merkezden ve yerinden 
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yönetim esaslarına dayandırılmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ülkemizin adaylık 
sürecinde bulunduğu Avrupa Birliğinin mahallî idarelere ilişkin genel yaklaşımı da Tasanda dikkate 
alınan diğer hususlardır. 

Bu düşüncelerin bir sonucu olarak, mahallî idarelerin temel değerleri olan demokrasi, özerklik, 
katılım ve etkinlik ilkeleri Tasarıya yansıtılmaya çalışılmıştır. Yerinden yönetim ilkesinin bir gereği 
olan özerklikten (bu Tasarıda) anlaşılması gereken; mahallî idarelerin kanunlarla verilen görev ve 
hizmetleri kendi organlarının kararıyla ve kendi sorumlulukları altında yerine getirmeleridir. 
Katılım, idarelerin demokratikleştirilmesini; etkinlik ise kamu yönetiminde yaşanan değişime uy
gun olarak etkili, verimli ve hizmet odaklı bir yönetim kurulmasını ifade etmektedir. Verimlilik, et
kinlik ve yönetimin demokratikliği birbiri ile çatışan değil birbirini tamamlayan kavramlardır. 

Tasarı ile getirilen düzenlemeleri dört grupta toplamak mümkündür: 
• Belediyelerin kurulması, görev ve yetkileri, 
• Bu idarelerin organları ve teşkilâtı, 
• Belediye yönetimine ilişkin ilke ve esaslar, 
• Merkezî idare ile belediyeler arasındaki ilişkiler. 
Merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki ilişkilerden söz edildiği zaman görev, yetki ve 

kaynakların bölüşümü ile özerklik ve idarî vesayet akla gelen ilk konulardır. Tasarıda, kamu 
yönetiminin bir parçası olan belediyeler, mahallî idarelerin kuruluş ve görevleriyle yetkilerinin 
yerinden yönetim esasına uygun olarak kanunla düzenleneceğini öngören Anayasa hükmüne uygun 
şekilde ele alınmıştır. Belediye organlarının meclis, encümen ve başkandan oluşan geleneksel üçlü 
yapısı korunmuş, belediye encümeninin karar organı değil yürütme organı olması öngörülmüştür. 

Mahallî idareler alanında çağdaş eğilimlerden biri yerel nitelikli görev ve hizmetler bakımından 
bu idarelerin genel yetkili olmaları, diğeri etkinlik sağlamak amacıyla mahallî idare sayılarının azal
tılmasıdır. Görev bölüşümü dendiği zaman merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki görev 
bölüşümü ilk akla gelen konu olmakla birlikte, mahallî idarelerin kendi aralanndaki görev bölüşümü 
de büyük önem taşımaktadır. Tasarıda bazı istisnalarla belediyelerin mahallî müşterek hizmetler 
bakımından kendi sınırlan içinde genel yetkili olmalan öngörülmektedir. Genel yetkililik, kanunların 
yasaklamadığı veya başka bir kuruluşa vermediği bütün yerel hizmetler hakkında mahallî idarelerin 
görevli ve yetkili olmaları anlamına gelmektedir. Bu, ülkemizin kabul ettiği Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartının ve Anayasanın 127 nci maddesinde mahallî idarelerin görev ve yetkilerinin belirlen
mesinde ölçüt olarak belirtilen "mahallî müşterek ihtiyaç" kavramının gerekli kıldığı bir ilkedir. 

Tasarı ile özerk bir mahallî idarenin gereği olarak belediyeler üzerindeki idarî vesayet uy
gulamalarının çoğuna son verilirken idarenin bütünlüğünü ve hukuka uygunluğu sağlayacak 
mekanizmalar da öngörülmektedir. 

Belediyelerin yeniden yapılandırılmasında Tasan ile getirilen hükümlerden bir kısmı da bu 
idarelerin daha demokratik, katılımcı ve saydam hale getirilmesine ilişkindir. Vatandaşların 
yönetime katılma talebi ile kamu hizmetlerinin etkin sunulması arasında yakın bir ilişki söz 
konusudur. Tasarıda mahalle yönetiminin, mahalle halkı ile belediye arasındaki ilişkilerin geliştiril
mesinde ve sorunların belediyeye aktarılmasında önemli bir rol oynamasını sağlayacak düzen
lemeler getirilmektedir. 1580 sayılı Kanunda da yer alan hemşehri hak ve yükümlülüklerinin kap
samı ve niteliği genişletilerek hemşehriliğe daha aktif ve katılımcı bir özellik kazandırılmaktadır. 
Hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması öngörülerek 
belediye yönetimlerinin daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı benimseyecekleri düşünül
müştür. Katılıma ilişkin yeniliklerin başında belediye meclislerine ve ihtisas komisyonlarına 
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katılıma ve görüş bildirilmesine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Belediye meclisi kararlan uy
gun yollarla halka duyurulacaktır. Belediyenin desteği ile toplanacak kent konseyleri herkesin 
görüşünü açıklama imkânı bulduğu bir platform olacaktır. Konsey kararlarının belediye meclisinin 
ilk toplantısında değerlendirileceğinin öngörülmesi belediye yönetimine katılmanın başka bir 
boyutunu oluşturacaktır. Tasarının, kimi belediye hizmetlerinde gönüllülerin çalıştırılmasına imkân 
veren maddesinin de, belediyelerin yurttaş taleplerine karşı daha duyarlı olmasına ve halkla 
belediyenin yakınlaşmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bu Tasan ile öngörülen düzenlemelerin temel amaçlarından biri de belediyelerde etkili ve 
verimli bir yönetim kurmaktır. Belediyeler, temel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçek
leştirecekleri faaliyetleri kapsayacak şekilde beş yıllık stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalışma 
programlanyla, bütçelerini ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturacaklardır. Böylece 
geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir 
anlayışa sahip olacaklardır. 

Belediyeler bir kamu kuruluşu olarak mevzuat uyarınca bir çok iş ve hizmeti serbest piyasada 
gördürme imkânlanna zaten sahiptir. İmtiyaz verme veya yap-işlet-devret modeliyle bazı iş ve hiz
metleri yaptırma yanında Tasanyla yapılan düzenlemelere göre belediyeler bir çok iş ve hizmetler 
bakımından yaptırma veya işlettirme yöntemlerini kullanmaya da yetkili olacaklardır. Belediyeler 
aynca diğer kamu kurum ve kuruluşlan ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilecekler; bazı 
hizmetlerin gördürülmesinde gönüllülük yöntemlerini uygulayacaklardır. Bu alternatif hizmet sun
ma yolları sayesinde belediyelerin iş görme yöntemleri çeşitlendirilerek etkinliğin sağlanmasına 
katkıda bulunulacaktır. Performans değerlendirmesine ve stratejik yönetime uygun bir istihdam 
politikası öngörülmesi ve esnek teşkilâtlanmaya imkân verilmesi, belediyelerde etkin bir yönetim 
kurulması için Tasanyla getirilen diğer düzenlemelerdir. Hizmetlerin sunumunda verimlilik ve et
kinliği sağlamak için yerindelik ve ihtiyaca uygunluk gözetilecek ve mahallî idareler arasında 
rekabetçi bir anlayış hâkim olacaktır. 

Tasarıyla düzenlenen ve birkaç örneği yukanda belirtilen hükümlerle belediye yönetimleri 
katılımcı bir yapı kazanacak ve demokratik nitelikleri artacaktır. Ayrıca belediye yönetimi ile belde 
halkı arasında güven duygusu oluşması, halkın yerel hizmetlere sahip çıkması ve belediye 
yönetimine katılması mümkün olabilecektir. 

Tasan kanunlaştığında belediye idaresi ile belde halkı arasında sürekli işbirliği, dayanışma ve kar
şılıklı güven artacaktır. Belediyeler, idarenin bütünlüğüne uygun görev yapan; güvenilir ve öngörülebilir; 
açık ve saydam; hesap verme yükümlüğü olan; verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunan bir yapıya 
kavuşacaklar, demokratik değerlerin yaygınlaşmasına ve refahın artmasına katkıda bulunacaklardır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde, Kanunun amacının belediyelerin hukukî statüsünün düzenlenmesi; 

kuruluşu, organlan, yönetimi, görev, yetki ve sorumluluklan ile çalışma usul ve esaslannın açıklan
ması olduğunu belirtmektedir. 

Madde 2.- Kanun, belediyeleri kapsamaktadır. 
Madde 3.- Kanunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla metinde geçen bazı kavramlar 

açıklanmaktadır. 
Belediyenin tanımında geçen idarî ve malî özerklik kavramı sınırsız bir özerkliği kapsamamak

tadır. Belediyelerin, Anayasanın 127 nci maddesinde ve diğer kanunlarda öngörülen esas ve sınır
lar çerçevesinde mahallî müşterek ihtiyaçların karşılanması hususunda, karar organının alacağı 
kararla harekete geçebilen, harcama yapabilen, borçlanabilen ve her türlü hukukî ehliyete sahip bir 
kamu tüzel kişisi olduğunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. 
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İdarî ve malî özerklik, Anayasanın 123 üncü maddesinde düzenlenen idarenin bütünlüğü il
kesini ortadan kaldıracak veya zayıflatacak şekilde yorumlanamaz. Söz konusu kavramlar, mahallî 
idarelerin, mahallî müşterek ihtiyaçları karşılamak amacıyla yetkili organlarının karan ile kanunlara 
uygun olarak serbestçe karar alma, teşkilâtlanma, personel istihdamı, borçlanma ve benzeri alanlar
daki yetkilerini ifade etmektedir. 

Ayrıca, maddede belediyenin organları ile belde ve mahalle tanımları yapılmaktadır. 
Madde 4.- Belediye kurulmasında uygulanan nüfus şartı 5.000'e çıkarılmak suretiyle 

belediyelerde belirli bir ölçek büyüklüğü sağlanmaktadır. Belediyenin kuruluşunda öngörülen nüfus 
ölçeğinin büyütülmesi hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayacak 
böylece kaynak israfı da önlenecektir. 

Yeni kurulacak bir belediyenin bir başka belediyenin meskun sahalarına 5.000 metreden daha 
yakın olamayacağı hüküm altına alınarak iç içe girmiş, adeta cadde ve sokakların birbirinden ayır
dığı belediye kurulmasına son verilmektedir. Bu uygulama, vatandaşların hizmet talep edeceği 
belediye veya aksayan hizmetlerin hesabını soracağı yetkilileri doğrudan tanımasına; belediye hiz
metlerinin etkili, verimli ve ekonomik olarak, koordinasyon içerisinde yürütülmesine imkân sağ
layacaktır. Ayrıca, içme ve kullanma suyu havzalarıyla sit ve diğer koruma alanlarında belediye 
kurulması yasaklanmak suretiyle bu alanların daha etkin bir şekilde korunması amaçlanmaktadır. 

Belediye kurulmasında, usul basitleştirilmiş ve herkesin anlayabileceği şekilde yeniden belir
lenmiştir. 

Bunlara ilave olarak, doğal afetler, göç ve benzeri sebeplerle oluşturulan ve nüfusları 5000'den 
fazla olan yerleşim yerlerinde, İçişleri Bakanlığının teklifi ve müşterek kararname ile belediye 
kurulması imkânı getirilmektedir. 

Madde 5.- Belediye sınırlarının tespitindeki karmaşık ve uzun usul basitleştirilmektedir. 
Madde 6.- Belediye sınırlarının kesinleşmesi ile ilgili yeni düzenlemeyle belediye sınırları, 

belediye meclisinin kararı ve valinin onayı ile kesinleşmektedir. İlçe içindeki belediyelerin sınır
larının tespitinde kaymakamın görüşünün alınması da öngörülmektedir. 

Kesinleşen sınırların valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara tebliği ve bu durumun bir 
tutanakla tespitinin yapılması da öngörülerek muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlan
maktadır. 

Yeni sınır tespitine ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle mevcuda göre daha basit ve uy
gulanabilir nitelikler taşıyan bir sistem öngörülmüştür. 

Madde 7.- Belediye sınırlarının onaylanmasında öngörülen usul, sınır uyuşmazlıklarının çözümün
de de esas alınmak suretiyle, prosedür basit ve hızlı bir şekilde uygulanabilir hale getirilmektedir. 

Madde 8.- Bir belde, köy veya bunların kısımlarının komşu bir belde ile birleşmesine veya ay
rılmasına ilişkin usul ve esasları basitleştirilmektedir. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 5 inci maddesinde öngörülen sınır değişikliklerin
de belde halkına önceden danışılması şartına istinaden, birleşmek isteyen belde veya belde kısım
ları ile köy veya köy kısımlarında halkın oyuna başvurulması ve yapılan oylamanın sonucuna göre 
dosyanın, valilikçe ayrılma olunan ve iltihak olunacak belediyelere gönderilmesi, katılmanın, 
belediye meclisinin otuz gün içerisinde vereceği karar vermesi ve kararın olumlu olması durumun
da başka bir işleme gerek kalmaksızın gerçekleşmesi öngörülmektedir. Belediye meclislerinden biri 
veya ikisi birden talebini reddettiği takdirde katılma gerçekleşmeyecektir. Büyükşehirlerde ise 
katılım ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine büyükşehir belediye mec
lisinin kararı ile sonuçlanacaktır. İlçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü bir meclis kararı 
ile olmasına rağmen bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır. 
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Eğer iki veya daha çok belde ve köy yeni bir ad altında belediye kurulması yoluyla bir araya 
geliyorlarsa bu yeni bir belediye kurulması olup belediye kurulmasına dair işlemler yapılacaktır. Bir 
belediyenin bünyesinde birleşiyorlar ve o ad altında devam ediyorlarsa bu o belediyeye katılma 
olacaktır. 

Yapılan katılma ve ayrılmalarda esas belde nüfusunun kuruluş şartı olan 5.000'den aşağı düş
memesi öngörülmektedir. Aralanndaki uzaklık da en fazla 5000 metre olabilecektir Büyükşehir 
belediye sınırları içindeki ilçe veya ilk kademe belediyelerinden ayrılma suretiyle yeni belediye 
kurma durumunda ise ayrılman belediyenin nüfusunun 100.000'in altına düşmemesi aranacak ay
rıca yeni kurulacak belediyenin nüfusu da 50.000'den az olamayacaktır. Bu şekilde müşterek karar
name ile kurulan belediye ilk kademe belediyesi olacaktır. İlçe kurulması kanunla yapılabileceğin
den ilçe kurulmasına dair kanun aynı zamanda belediyenin nasıl olacağını da tayin edecektir. 

Ayrıca, birleşme ve ayrılmalarda idareler arasındaki personel, kadro, taşınır ve taşınmaz mal, 
hak ve borçların devrine ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yapılması konusunda sorunların belediyeler 
arasında yapılacak protokolle çözümü amaçlanmaktadır. 

Bu maddeye göre yapılacak birleşme ve katılma işlemleri müşterek kararname ile sonuç
lanacak ve işlemlerle ilgili olarak Danıştayın görüşü de alınacaktır. 

Madde 9.- Mahalle yönetimi yeniden düzenlenerek mahallenin ihtiyaçlarının tespitinde katılım
cı bir anlayış benimsenmekte, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının mahalle halkının talepleri de 
dikkate alınmak suretiyle belediyelerce imkânlar ölçüsünde karşılanması öngörülmektedir. 

Mahalle muhtarının görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak daha aktif hale getirilmesi ve 
mahalle yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Mahalle kurulmasına ilişkin usul ve esaslar basitleştirilmiştir. Mahallenin belediye meclisinin 
kararı ve valinin onayı ile kurulması sağlanmaktadır. İlçelerde mahalle kurulmasına dair işlemlerde 
kaymakamın görüşünü alması esası benimsenmiştir. 

Madde 10.- Belde adının belediye meclisi üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun karan, 
valinin görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilmesi öngörülmektedir. Buna dair karar 
Resmî Gazetede yayımlanacaktır. Belde adının değişmesi ile o belediyenin adı da değişecektir. 
Belediyenin o beldenin adını alması dolaylı olarak hükme bağlanmaktadır. 

Madde 11.- 1930 yılından beri yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanununda belediye tüzel 
kişiliğinin hangi hallerde sona ereceğine dair açık bir düzenleme bulunmamakta idi. Bu nedenle, 
nüfusu 2.000' in altına düşerek kuruluş şartlannı kaybeden bir çok belediye varlığını sürdürmüş ve 
bunun neticesinde kaynaklar verimsiz bir şekilde kullanılmış, bu belediyeler görevlerini yapmakta 
acze düşmüş, çarpık kentleşme ve gecekondulaşma ciddi boyutlara ulaşmıştır. Nüfusu 2.000'in al
tına düşen belediyelerin, usulde paralellik ilkesi gereği kuruluş işlemlerindeki usule uygun olarak 
tersine işlemle kapatılabileceği düşünülse de bu yol hükümetlerce işletilememiştir. 

Denizli ve Hatay illerimizde olduğu gibi bir çok belediye cadde ve sokaklarla birbirinden ay-
nlmış, görev ve yetkilerin kullanımı ile hizmetlerin sunumunda karmaşa yaşanmış, vatandaşlar kar
şılaştıkları sorunlarla ilgili olarak hangi belediyeye başvuracaklarını şaşırmış, imar denetimleri ve 
kaçak yapılaşma ile mücadele yeterince yapılamamış ve kentlerimiz hızla gecekondulaşmıştır. 

Bu madde ile nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliğinin, Danıştayın görüşü 
alınarak İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile sona erdirilmesi imkânı getiril
mektedir. 
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Aynca, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000'in üzerinde olan bir başka 
belediyenin sınırına 5.000 metreden daha yakın hale gelen belediye ve köylerin; genel imar düzeni 
veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, yine Danıştayın görüşü alınarak İçiş
leri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek ilgili 
belediyeye katılması öngörülmektedir. 

Madde ile, belediye kuruluşu için 4 üncü maddede öngörülen 5.000 nüfus şartıyla tutarlılık 
sağlanmakta, bununla birlikte sadece nüfusu 2.000'in altına düşen belediyelerin kapatılması ön
görülmekte, dolayısıyla nüfusu 2000-5000 arasındaki belediyelerin tüzel kişiliklerini devam ettir
melerine imkân verilmektedir. 

Madde 12.- Belediye kurulması, kurulu bir belediyeye katılma veya belediye tüzel kişiliğinin 
sona erdirilmesine dair kararların uygulanma zamanı ve seçimlerin bu yerlerin yeni durumlarına 
göre yapılması hususu düzenlenmektedir. 

Madde 13.- Hemşehri hukuku, katılımı ve açıklığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek 
hemşehrilerin belediye kararlarına katılmaları ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin yeni esaslar 
benimsenmiştir. 

Bu madde ile 1580 sayılı Kanunda düzenlenmiş geleneksel yaklaşımdan farklı olarak hemşeh
rilerin haklarının yanı sıra sorumlulukları ve ödevleri de düzenlenerek, belediyenin kanunlara 
dayanarak verdiği emirlere uyma ve belediye vergi, resim, harç ve aidatlarını ödeme yükümlülüğü 
getirilmektedir. 

Madde 14.- Anayasanın 127 nci maddesine göre mahallî idarelerin görev ve yetki alanı mahal
lî müşterek ihtiyaçlardır. Anayasanın anılan maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 
"Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde öngörülen ilkelere ve çağdaş mahal
lî idare vizyonuna uygun olarak belediyelerin görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir. 

Maddede, belediyelerin zorunlu görev ve yetkilerinden birkaçı sayıldıktan sonra belediyenin 
ekonomik durumuna ve beldenin ihtiyaçlarına göre takdire dayalı olarak yapabileceği bazı hizmet
lere de değinilmiştir. Maddenin takip eden fıkralarında ise kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum 
ve kuruluşuna verilmeyen "mahallî müşterek" nitelikteki her türlü görev ve hizmetin belediyelerce 
yapılması esası benimsenmiştir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışında, mahallî idarelerin görev ve sorumluluk alanlarına giren 
konularda çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemelerde, mahallî idarelerin yetkilerini 
kısıtlayıcı, mahallî hizmetleri zayıflatıcı ve yerinden yönetim ilkesine aykırı düzenleme 
yapılamaması esası benimsenerek merkezî hükümetin kanunlar dışındaki düzenlemelerle 
belediyelerin görevlerine müdahalesi önlenmektedir. 

Belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumlan açabileceği; Devlete ait 
her derecedeki okul binalarını yapabileceği veya bunların bakım ve onarımlan ile her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayabileceği; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabileceği ve iş
letebileceği; özürlü, yaşlı ve düşkünlerin kolayca hizmet almasını kolaylaştıran tedbirler alacağı ön
görülmektedir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı tutulmaktadır. 
Madde 15.- Kamu tüzel kişisi olarak belediyelerin sahip olduğu yetkiler ve imtiyazlar sayılmıştır. 
Madde 16.- Kamu tüzel kişisi olarak belediyelerin yararlanacağı muafiyetler belirlenmiştir. 
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Madde 17.- Belediye meclisinin, belediyenin karar organı olduğu ve üyelerinin kanunlarda ön
görülen usullere uygun olarak seçileceği; mahalle muhtarlarının kendi aralarından seçecekleri tem
silciler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversiteler ve sendikalar ile gün
demdeki konularla ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin meclis ve ihtisas komisyonu toplan
tılarına katılarak oy hakkı olmaksızın görüşlerini belirtebilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri maddeler halinde sayılarak belediyenin 
temel karar organının meclis olduğu vurgulanmaktadır. 

Madde 19.- Belediyelerde, meclis birinci ve ikinci başkan vekiliyle kâtip üyelerden oluşan mec
lis başkanlık divanının oluşumu ve seçimleri yeni esaslara bağlanmaktadır. İlk iki yıl için seçilenlerin 
görev süresi iki yıl, ikinci dönem için seçilenlerin görev süresi ise mahallî idareler seçimlerine kadar 
devam edecektir. Başkanlık divanı üyeleri meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilmektedir. 

Madde 20.- Anayasa Mahkemesince iptal edilen 5272 sayılı Belediye Kanunundan önce yürür
lükte olan 1580 sayılı Kanunda öngörülen ve yılda üç defa yapılan olağan ve belirli şartların ger
çekleşmesiyle yapılacak olağanüstü toplantı sisteminden vazgeçilerek, 5272 sayılı Kanunda olduğu 
gibi meclisin her ay olağan olarak toplanması öngörülmektedir. Yapılan değişiklik ile mahallî hiz
metlerin katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesi ve meclis denetiminin daha etkin şekilde yapıl
ması amaçlanmaktadır. 

Belediye meclislerinin her ay toplanması sebebiyle olağanüstü toplantı yapılmasına gerek kal
madığından olağanüstü toplantı sistemine son verilmektedir. 

Belediye meclisi her ayın ilk haftasında kendisi tarafından belirlenecek bir günde toplantısına 
başlayacaktır. Toplantı devamlı olacak ancak resmî tatillere rastlayan günlerde meclis kararıyla top
lantıya ara verilebilecektir. Meclis aynca yılda bir ay kendisi tarafından kararlaştırılacak ayda tatil 
yaparak toplantı yapmayabilecektir. 

Mahallî hizmetler ile ilgili olarak alınacak kararların halkın çıkarları doğrultusunda alınması ve 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygunluğu sağlama açısından meclislerin sık sık toplan
ması ve mahallî hizmetleri kendi içerisinde müzakere etmesinde fayda görülmektedir. 

Ayrıca, belediye meclisinin toplantı ve kararlarının aleni olduğu, kararların halka duyurulacağı 
öngörülmüştür. Yönetimde açıklık ilkesinin bir gereği olarak 1580 sayılı Kanunda var olan "Gizli 
toplantı" kavramı yerine de "Kapalı toplantı" kavramı getirilerek bu toplantıların başkanın veya 
üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine, toplantıya katılanlann üçte iki çoğunluğunun 
kararıyla yapılabileceği öngörülmektedir. 

Madde 21.- Belediye meclisinin gündemi, belediye başkanı tarafından düzenlenecektir. Gün
demin meclis üyelerine en az üç gün önceden bildirilmesi ve ilanı öngörülerek meclis üyelerinin 
görüşmelere etkin ve hazırlıklı olarak katılmalarına imkân verilmektedir. 

Aynca, belediye başkanı ve meclis üyelerinin meclis toplantı halindeyken yani aylık toplan
tısına başladıktan sonra toplantı sırasında gündeme ilave yapılması için öneride bulunabilecekler
dir. Meclisin karanyla öneri kabul edilebilecektir. Böylece meclis üyelerinin de söz sahibi olmalan 
sağlanarak katılımcı bir yöntem öngörülmekte ve başkan dışındaki üyelere de halkın dilek ve 
şikayetlerini meclis gündemine getirme imkânı tanınmaktadır. 

Madde 22.- Belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması ve katılan
lann çoğunluğuyla karar vermesi öngörülerek meclisin karar vermesi kolaylaştırılmaktadır. Ancak, 
meclisin bir konuda karar alabilmesi için gerekli olan sayı, üye tam sayısının dörtte birinden az 
olamayacaktır. Karar alma mekanizmasında bu şekilde bir baraj konulmak suretiyle kararlann belir
li bir katılım düzeyi ile alınması öngörülerek yönetimde meşruiyet ilkesi gözetilmektedir. 
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Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sayılacağı hükme bağ
lanarak çözümsüzlük ve meclisin kilitlenmesi önlenmektedir. Gizli oylamada eşitlik çıkması 
durumunda ise doğal olarak oylamanın tekrarlanması, yapılacak yeni oylamada da eşitliğin bozul
maması durumunda yine meclisin kilitlenmesini önlemek maksadıyla kur'a çekilerek karar veril
mesi sağlanmaktadır. 

Maddedeki "Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdir
de başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. 
Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır." hükmüyle 
meclisin karar alma sürecinin kesintisiz olarak işlemesi öngörülmüştür. 

Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engeli bulunan herhangi bir üyenin, meclis üyeleri arasın
dan tayin edeceği vekil eliyle oyunu kullanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde ile oylama usulleri de düzenlenerek oylamanın gizli, işaretle veya ad okunarak 
yapılabileceği hüküm altına alınmış, katılımı arttırmak ve üyelerin bilgi sahibi olmasını sağlamak 
maksadıyla gelecek toplantıda meclis kararlarının meclis üyelerinin bilgisine sunulması sistemi 
getirilmektedir. 

Madde 23.- Madde ile, daha önce yürürlükte bulunan 1580 sayılı Belediye Kanununda 
belediye meclisi kararlarının kesinleşmesi için öngörülen onay sistemine son verilerek yeni yöntem 
benimsenmiştir. Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarının bir daha görüşül
mesini isteyebilecek, buna gerek görmemesi durumunda karar kendiliğinden kesinleşecektir. 
Belediye başkanınca tekrar görüşülmesi istenen herhangi bir karar, belediye meclisinde üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde kesinleşmektedir. Belediye başkanı, bu şekilde 
kesinleşen kararların iptali ve yürütülmesinin durdurulması için on gün içinde idarî yargı mer
cilerine başvurabilmektedir. 

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare 
amirine gönderilecek; mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe giremeyecektir. Bu 
uygulama meclis kararlarının aleniyetini sağlamada önemli bir, işlev görecektir. Yine belediye baş
kanından ayrı olarak ilde vali ve ilçede kaymakama hukuka aykırı gördüğü meclis kararı aleyhine 
yargı merciine başvurma yetkisi verilmektedir. Yeni getirilen sistem ile belediyeler üzerinde uy
gulanan önemli vesayet uygulamalarından birisi olan meclis kararlarının mülki idare amirlerince 
onayından vazgeçilmekte sadece bu kararların anılan makamlara gönderilmesi öngörülmektedir. 

Madde ile getirilen bir başka yenilik de meclis kararlarının özetlerinin toplantıyı izleyen en geç 
yedi gün içinde halka duyurulmasıdır. Kararların halka duyurulması yoluyla ülkemizde eksikliği 
hissedilen kamuoyu denetiminin etkinleştirilmesi ve halkın yönetime katılmasının özendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Madde 24.- İhtisas komisyonları yeniden düzenlenerek bir taraftan toplumsal birikimin 
belediyelerimize yansıtılması, diğer taraftan katılımın artırılması ve bu komisyonların etkililiğini 
sağlayacak bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. İhtisas komisyonları yoluyla kararların tar
tışılarak alınması, kararların mecliste görüşülmeden önce komisyonlarda olgunlaştırılması ve ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması sağlanmaktadır. 

Komisyonların bu Tasarıda belirtilen aylık en fazla çalışma süreleri saklı kalmak üzere ne 
kadar süre için kurulacağı meclis tarafından tayin edilecek ancak bu süre bir yılı aşamayacaktır. 
Dolayısıyla en fazla bir yılda komisyon üyelerinin seçimi yenilenecek ve komisyonun varlığının 
devam edip etmeyeceğine meclis tarafından karar verilecektir. 
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Ülkemizde imara ilişkin sorunların önem ve önceliğini koruduğu gözönünde bulundurularak 
nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde imar komisyonlarının kurulması zorunlu hale getiril
mektedir. Diğer komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlı olmasına rağmen 
aynı düşünceyle imar komisyonunun çalışmaları süreye tâbi tutulmamış ve havale edilen işlerin, bir 
ay içinde sonuçlandırması öngörülerek işlerin aylarca sürüncemede kalmasının önlenmesi hedeflen
miştir. Ayrıca, komisyonların etkin ve verimli çalışmalarını temin için uzman kişilerden de fay
dalanma imkânı getirilerek kararların daha sağlıklı olarak alınması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının çalışma sisteminde olduğu gibi ihtisas komis
yonlarının görev alanına giren işlerin ilgili komisyonda görüşüldükten sonra belediye meclisinde 
karara bağlanması sistemi getirilmek suretiyle meclis üyelerinin kararlara etkin bir şekilde katılımı 
da sağlanmaktadır. 

Meclis kararlarında olduğu gibi komisyon raporlarının halka duyurulması ve isteyenlere belediye 
meclisince tespit edilecek bedel karşılığında verilmesi öngörülerek halkın denetimi amaçlanmaktadır. 

Madde 25.- Bu Kanun ile getirilen en önemli yeniliklerden biri de nüfusu 10.000'in üzerindeki 
belediyelerde, bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yap
mak üzere denetim komisyonu kurulmasıdır. Böylece, meclis üyelerinin özel idare işleriyle ilgili 
olarak daha iyi bilgi edinmeleri ve bunun sonucunda elde edilen verilerle meclisin bilgi edinme ve 
denetim yollarının daha etkili bir şekilde işletilmesi de mümkün olabilecektir. 

Komisyon belediye binası içinde belediye başkanı tarafından tayin edilen yerde çalışır ve çalış
malarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşlan personelinden de 
faydalanabilir. 

Maddedeki düzenlemeye göre Komisyon çalışmalarını 45 gün içinde tamamlayacak ve 
raporunu belediye meclis başkanlığına sunacaktır. 

Maddede ayrıca komisyon çalışmalarında faydalanılan personele ödenecek ücret düzenlen
mektedir. 

Madde 26.- Belediye meclisinin, faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, 
genel görüşme ve gensoru yoluyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanmasının şartlan düzen
lenmiş ve faaliyet raporunun reddedilmesi durumunda uygulanacak prosedür belirlenmiştir. 

Madde 27.- Belediye başkanı ve meclis üyelerinin kendileriyle veya ikinci derece dahil kan ve 
kayın hısımlanyla ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılanna katılamayacaklan hüküm altına alın
mak suretiyle meclis kararlannın objektif ve tarafsız bir şekilde alınmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 28.- Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, görevleri süresince ve görevlerinin 
sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlanndan doğrudan veya dolaylı 
olarak iş alamaması, belediye nezdinde komisyonculuk ve temsilcilik yapamaması hükme bağ
lanarak nüfuz istismarının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 29.- Belediye meclisi üyeliğinin sona erme halleri düzenlenmektedir. 
Madde 30.- Bu Tasarı ile getirilen yeniliklerden biri de belediye meclisinin feshini gerektiren 

sebeplerin sınırlandırılmasıdır. Böylece serbest seçimle oluşan belediye meclislerine rahat çalışma 
ortamının sağlanmasına öncelik verilmiştir. 

Madde 31.- Belediye meclisinin herhangi bir sebeple görevini yapamaz duruma gelmesi hâlin
de; yedek üyelerin getirilmesinden sonra meclis üye tam sayısının yandan aşağı düşmesi, Danıştay 
tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, İçişleri Bakanı tarafından geçici olarak 
görevden uzaklaştırılması hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi 
yapılıncaya kadar, meclis görevinin belediye encümeni tarafından yürütülmesi öngörülmek suretiy
le belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesine imkân sağlanmaktadır. 
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Madde 32.- Belediyenin karar organı olarak önemli görev ve sorumluluklar verilen belediye 
meclisinin üyelerine, belediye başkanı ödeneğine bağlı olarak meclis tarafından belirlenecek mik
tarda huzur hakkı verilmesi imkânı getirilmektedir. Ayrıca meclis üyelerinin hastalık izinleri ve 
mazeret izinleri konusu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 33.- Belediye encümeni, Kanunda öngörülen belediye teşkilât yapısına uygun olarak 
yeniden düzenlenmektedir. Belediye encümeni maddede belirtilen sayılarda seçilmiş meclis üyesi 
ile belediyenin atanmış amirlerinden oluşacaktır. Encümen üye sayısı il belediyelerinde ve nüfusu 
100.000'in üzerindeki belediyelerde, yedi, diğer belediyelerde beş kişiden oluşacaktır. Meclis 
üyelerine yedek öngörülmemiş olup boşalma meydana geldiği takdirde meclisçe yeni üye seçimi 
yapılacaktır. Daire amirlerinin izin, hastalık veya başka göreve atanma sebebiyle boşalma olduğu 
takdirde bu süre içinde yerlerine vekilleri bakacaktır. Yeni düzenlemeyle encümen idarî bir organ 
olarak düzenlenmekte; encümenin uzmanlık niteliği güçlendirilerek yürütmeye ilişkin daha dinamik 
bir karar alma mekanizması öngörülmektedir. Ayrıca, belediye meclisince seçilmiş üyelerin de en
cümene katılması sağlanarak katılım ilkesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 34.- Encümenin görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek yürütme organı olma niteliği 
daha netleştirilmekte ve belediye meclisine ilişkin hükümlerle tutarlılık içinde, 1580 sayılı Kanun
la öngörülen meclis yerine karar alma yetkisi tümüyle kaldırılmaktadır. Sonuç olarak karar organı 
olan meclis ile yürütme organı olan encümen arasındaki ayırım netleştirilmiştir. 

Madde 35.- Encümenin haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte top
lanması, belediye başkanının acil durumlarda encümeni toplantıya çağırması, encümenin üye tam 
sayısının çoğunluğuyla toplanması ve katılanların çoğunluğuyla karar alması, çekimser oy kul
lanılamaması, encümen gündeminin hazırlanması ve encümende belediye başkanı tarafından havale 
edilmeyen konuların görüşülememesi gibi hususlar düzenlenmiştir. Ayrıca, encümene havale edilen 
konuların bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanması zorunluluğu getirilerek sorunların sürün
cemede bırakılması önlenmektedir. 

Maddede ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca belediye encümeninin ihale komis
yonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hükmün geçerli olacağı yani çoğunlukla toplanacağı ön
görülmektedir. 

Madde 36.- Encümen üyelerinin ödenekleri katsayı sistemine bağlanarak düzenlenmektedir. 
Böylece, ödenekler konusunda da bir standart sağlanmaktadır. 

Madde 37.- Belediye idaresinin başı olarak belediye başkanının hukukî statüsü tanımlanmak
tadır. Belediye başkanlarının profesyonel spor kulüplerinde başkanlık veya yöneticilik yapması da 
engellenmek suretiyle sadece başkanlık görevine yoğunlaşmaları amaçlanmaktadır. 

Madde 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri, Tasarı ile öngörülen diğer hükümlere uy
gun olarak ayrıntılı şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 39.- Belediye başkanlarının ödenekleri konusundaki belirsizlik giderilerek başkan 
ödeneği, belediyelerin nüfus gruplarına göre katsayı sistemine bağlanarak başkanlar için günün 
şartlarına uygun adil ve dengeli bir ücret sistemi kurulmaktadır. 

Ayrıca, belediye başkanının hastalık nedeniyle veya görevli ve izinli ayrılışlarında ödeneğinin 
ödenmesi ile sosyal haklarına açıklık getirilmektedir. 

Madde 40 .- Belediye başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulun
madığı hallerde, belediye başkan vekilinin seçilmesi, yetkileri ve başkan vekili ödeneği düzenlen
mektedir. 
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Madde 41.- Yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda belediyelerimizde stratejik yönetim 
uygulanmasına geçilmesi, stratejik planlann seçimlerden hemen sonra yapılması ile gelecek 
yönelimli ve hizmetlerin sonucuna odaklı bir yönetim anlayışının oluşturulması öngörülmektedir. 

Stratejik yönetimle kentlerin geleceğinin altyapı, ulaşım, çevre gibi temel hizmetler açısından 
uzun vadeli olarak planlanması ve çalışma programlarının bu planlara göre yapılması öngörülmektedir. 

Stratejik planlann, beldede bulunan üniversitelerin, meslek odalannın ve konuyla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak hazırlanması, böylece kentlerimizin geleceği hakkında 
halkımızın da söz sahibi olması imkânı getirilmektedir. 

Madde 42.- Hizmetlerin aksamadan hızlı, verimli ve etkili yürütülmesi amacıyla yetki devri 
uygulaması kamu yönetiminde vazgeçilmez bir yöntemdir. Madde ile belediye başkanlannın, yet
kilerinden uygun gördüklerini başkan yardımcılanna ve diğer yöneticilere devretmesine imkân 
tanınmaktadır. 

Madde 43.- Madde ile belediye başkanı ve yakınlannm, belediye ile ihtilaflı olduğu durumlarda, 
belediye adına başkana karşı dava açılması ve bu davada belediyenin temsil edilmesine ilişkin husus
lar düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 5272 sayılı Belediye kanunundan önce 
yürürlükte olan 1580 sayılı Kanunun önemli bir eksiği olan belediyenin kendi başkanına veya yakın
larına karşı temsili konusundaki belirsizlik ve bunun neden olduğu sakıncalar ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde 44.- Belediye başkanlığı görevinin sona ermesiyle bunun nedenlerine ilişkin hususlar 
ve bu durumda uygulanacak usul düzenlenmektedir. 

Madde 45.- Belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması, tutuklanma ve görevden uzak
laştırma hallerinde, meclisin başkan veya başkan vekili seçmesi ve bunun usulü düzenlenmektedir. 

Başkan veya başkan vekili seçimine ilişkin olarak en fazla dört tur oylama yapılması ve dör
düncü turun sonunda başkanın seçilmesini temin edecek, mecliste kilitlenme ve gruplaşmayı ön
leyerek uzlaşmayı teşvik edecek bir seçim sistemi öngörülmektedir. 

Aynca, belediye başkam veya başkan vekili seçiminin en geç on beş gün içinde tamamlanması 
zorunlu hale getirilerek seçim yapılamadığı takdirde belediye meclisinin kendisine kanunla verilen 
görevleri yapmamasına ilişkin hükümlerin uygulanması öngörülerek başkan veya başkan vekili 
seçiminin bir an önce yapılması amaçlanmaktadır. 

Madde 46.- Madde ile belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması ve belediye meclisinin 
yeni belediye başkanını veya başkan vekilini seçememesi durumunda belediye başkanlığına, seçim 
yapılıncaya kadar büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından 
görevlendirme yapılması öngörülmektedir. Belediye başkanlığına görevlendirileceklerin ilgili kanunla 
getirilen belediye başkanı seçilme yeterliğini taşıması gerektiği de aynca hükme bağlanmaktadır. 

Madde 47.- Maddeyle mahallî idarelerin organlarının veya bu organların üyelerinin görevden 
uzaklaştırılması konusunda Anayasada öngörülen şartlara uygun ve aynntılı bir düzenleme getiril
mektedir. Görevden uzaklaştırma işleminin iki ayda bir gözden geçirilmesi ve devamında kamu 
yaran bakımından fayda görülmeyen görevden uzaklaştırma tedbirinin sona erdirilmesi zorunlu 
hale getirilmektedir. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin sona erdirilmesi hususunda, İçişleri Bakanına tanınan takdir 
yetkisi sımrlandınlarak objektif esaslara bağlanmaktadır. Yapılacak soruşturma veya kovuşturma 
sonunda görevden uzaklaştırılan belediye organlan veya bu organlann üyeleri hakkında; kovuştur
ma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat karan verilmesi, davanın genel af ile ortadan 
kaldınlması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması halinde görev
den uzaklaştırma tedbirinin kaldınlması zorunlu hale getirilmek suretiyle keyfi uygulamalann da 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
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Ülkemizin de kabul ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygunluğu sağlamak ve 
mahallî idarelerin özerkliğini korumak maksadıyla merkezî idareye tanınan görevden uzaklaştırma 
yetkisinin uygulanma şartları ve devamı süresince uyulması gereken kurallar da bu madde ile 
düzenlenmektedir. 

Bunlara ilave olarak, memurlarda olduğu gibi görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, 
görevine iade edilinceye kadar, almakta olduğu aylık ödeneğin üçte ikisinin ödenmesi ve diğer sos
yal hak ve yardımlardan faydalanması hüküm altına alınmıştır. 

Madde 48.- Belediyeler için ihtiyaçlara göre değişebilen esnek bir teşkilât yapısı öngörülerek 
mahallî hizmetlerin etkili, verimli, hızlı, saydam ve vatandaş ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde sunul
ması düşünülmüştür. 

Madde ile belediye teşkilâtının; beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve 
kültürel özellikleri ile norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulması öngörülmektedir. 
Yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinin her belediyede zorunlu olarak kurulması; 
sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları ve hukuk işleri birimleri ile ihtiyaç duyulan diğer birimlerin 
belediye meclisinin kararı ile kurulmasına imkân tanınmaktadır. 

Ayrıca, kurulmuş birimlerin kaldırılması veya başka bir birim ile birleştirilmesi hususunda 
belediye meclislerine yetki verilerek esnek ve gelişmeye açık bir teşkilât yapısının oluşturulabil
mesi öngörülmektedir. 

Madde 49.- Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında personel istihdamı kurallara bağlanarak 
norm kadroya göre yapılması öngörülmektedir. Norm kadro ilke ve standartları ise İçişleri Bakan
lığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenecektir. Belediyelerin görevli ve 
yetkili olduğu hizmetlerin memurlar, diğer kamu görevleri ve işçiler eliyle yürütülmesi; kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurların, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle 
belediyede uzun süreli olarak görevlendirilmesi imkânı getirilmektedir. 

Belediyede, norm kadroya uygun olarak uzmanlık gerektiren çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, 
hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, 
eğitim ve danışmanlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve 
programcı, ebe, hemşire, teknisyen, tekniker ve benzeri uzman ve teknik elemanların sözleşmeli 
olarak çalıştırılmasına imkân sağlanmaktadır. Bunlara ödenecek ücret miktarı, yılları bütçe kanun
larında belirlenecek ücret tavanını aşmamak üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen sınırlar 
içerisinde belediye meclisi tarafından kararlaştırılacaktır. Bu şekilde çalıştırılacaklara her ne ad al
tında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamayacak ve ücret mahiyetinde 
aynî ya da nakdi menfaat temin edilemeyecektir. 

Belediyeler ayrıca avukat, mimar, mühendis ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin az
lığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan durumlarda, tam 
zamanlı sözleşmeli personelden ayrı olarak bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da 
ayın belirli gün veya saatlerinde kısmî zamanlı olarak sözleşme ile serbest uzman çalıştırılabilecek
lerdir. Bunlara ödenecek ücret, dördüncü fıkraya göre sözleşmeli personel için belirlenen brüt üc
retin yarısını aşmamak ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere, belediye meclisi karan ile tes
pit edilecektir. Kadrolu personel veya tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırıldığı durumlarda bu 
uygulama yapılamayacaktır. 

Yıllık toplam personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerine oranlan
ması ve bu miktarın her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması sonucu bulunacak mik
tarın nüfusu on binin altında olan belediyelerde % 40'ını diğerlerinde ise % 30'unu aşmaması ilkesi 
benimsenerek personel giderlerinin artışının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 



- 1 6 -

Meclis üyeleri arasından başkan yardımcılığı kadrolarına görevlendirme yapma uygulaması da 
yeniden düzenlenerek devam ettirilmektedir. 

Madde ile ayrıca, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere, belediye çalışan
larına, başarı durumlarına göre yılda iki defa ikramiye verilmesine imkân sağlayan bir hüküm 
getirilerek belediyelerimizde nitelikli personel çalıştırılmasının özendirilebileceği düşünülmüştür. 

Madde 50.- Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin personeli, taşınır ve taşınmazları, hak, 
alacak, borç ve yükümlülüklerinin ne olacağı düzenlenmektedir. 

Madde 51.- Beldelerde, belediyelerce sunulan mahallî hizmetlere ilişkin olarak esenlik, sağ
lık, huzur ve düzeni sağlamak, belediye karar organlarınca alınan kararları, emirleri ve yasakları uy
gulamak üzere belediye zabıtası kurulması öngörülmektedir. Doğaldır ki belediye zabıtasına 
tanınan yetkiler genel asayiş ve güvenliğe ilişkin olarak alınacak tedbirleri kapsamamaktadır. 

Zabıta hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi ve bu çalışmalar için fazla mesai ücreti 
ödenmesi öngörülmektedir. 

Zabıta teşkilâtının görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, 
alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savun
ma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak 
birimlerin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir 

Madde 52.- İtfaiye hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi ve bu çalışmalar için fazla mesai 
ücreti ödenmesi öngörülmektedir. 

İtfaiye çalışanlarının; görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, 
alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savun
ma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak 
birimlerin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 53.- Deprem, su baskını, yangın ve diğer benzeri doğal afetlerden korunmak veya bun
ların zararlarını azaltmak konusunda merkezî idarenin tek basma yeterli olamayacağı kabul edil
melidir. Nitekim 17.8.1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi mahallî idarelerimizin acil 
durum yönetim kapasitelerinin artırılması ve özel idarelerle birlikte belediyelerimize yeni sorum
luluklar verilmesi gereğini açıkça ortaya koymuştur. Bu düşüncelerden hareketle belediyelerin afet 
ve acil durum planlarını yapması, bu amaçla bütçelerine ödenek koyması, gerekli ekip ve donanımı 
hazırlaması ve personelini eğitmesi zorunlu hale getirilmektedir. Madde ile belediyelerin görev 
alanı dışında meydana gelen afetlere yardım ve destek sağlaması da hükme bağlanmıştır. 

Madde 54.- Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak, halen uygulanmakta olan ve işleyiş itibariy
le etkinliği kalmayan denetim sistemi ve teknikleri değiştirilerek denetim yeniden düzenlenmektedir. 

Öngörülen yeni denetim sistemi ile idarenin ve çalışanların hatalarını bulma yönünde yoğun
laşan denetim anlayışına son verilmektedir. Yapılacak denetim faaliyetleri ile muhtemel hata alan
ları tespit edilerek belediye yönetimi ve çalışanlar hata yapmadan önce eğitilecek ve uyarılacaktır. 
Denetim daha çok gelecek yönelimli ve hizmetlerin yürütülmesindeki süreçlerin kontrolü şeklinde 
olacaktır. 

Denetim faaliyetlerinde öngörülen ikinci amaç ise, faaliyetlerin ve sonuçlarının mevzuata, 
kurumsal strateji ve başarı ölçütleriyle hedeflere; ulusal politika ve standartlara uygunluk açısından 
değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. 

Denetim raporlarının kamuoyuna açıklanması öngörülerek meclis ve kamuoyu denetimi etkin 
hale getirilmektedir. 
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Madde 55.- Denetimin kapsam ve türlerini düzenleyen bu madde ile denetimin kapsamı iş ve 
işlemlerin hukuka uygunluğu, malî kontrol ve performans ölçümü olarak belirlenmektedir. Bu üç 
unsuru içeren denetim, iç denetim ve dış denetim olarak yapılacaktır. 

İç denetim, belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler; dış denetim, Sayıştay tarafın
dan yapılacaktır. Malî iş ve işlemler üzerinde İçişleri Bakanlığınca uygulanan mevcut denetim kal
dırılmaktadır. 

Dış denetimin ikinci boyutu olan malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemler ise idarenin 
bütünlüğü ve hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenecektir. 

Denetim sonuçlarının etkin bir şekilde takibini sağlamak için denetim raporlarının meclise 
sunulması ve kamuoyuna açıklanması sistemi getirilmektedir. 

Madde 56.- Belediyelerde uygulanan bir başka denetim sistemi de faaliyet raporları yoluyla 
yapılan denetimdir. Faaliyet raporlarının hazırlanması ve içeriği 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre faaliyet 
raporu; stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans 
ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açık
layacak şekilde hazırlanacaktır. 

Hazırlanan faaliyet raporu mart ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. 
Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Madde 57.- Tasarı ile getirilen yeni bir denetim ve kontrol yöntemi de müdahale sistemidir. 
Halen merkezî idare tarafından yürütülen ve çıkarılacak kanunlarla belediyelere devredilecek olan 
hizmetlerle diğer belediye hizmetlerinin ciddi bir şekilde aksatıldığı ve bu aksamanın halkın sağlık, 
huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili 
hukuk hâkimince tespit edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığına aşağıda belirtilen müdahale yet
kisi verilmektedir. İçişleri Bakanlığı aksatılan hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek ak
samanın giderilmesini ilgili belediyeden isteyecektir. Verilen bu süreye rağmen herhangi bir olum
lu gelişme sağlanamadığı takdirde Bakanlık, belediyenin bulunduğu ilin valisini görevlendirerek 
aksayan hizmetin görülmesini isteyecek, vali öncelikle belediyenin ve ihtiyaca göre diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının imkânlarını kullanarak aksamayı ortadan kaldıracaktır. 

Bu düzenlemenin amacı, mahallî hizmetlerde meydana gelebilecek aksamalardan dolayı halkın 
hayatının zorlaşmasını önlemek, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunumunu sağlamak, hizmetlerde 
meydana gelecek aksamalar sebebiyle, merkezî idarenin harekete geçebilmesine imkân vermektir. 
Diğer taraftan müdahale, hizmetlerde meydana gelen aksamanın halkın sağlık, huzur ve esenliğini 
hayati ölçüde olumsuz etkilediğinin yetkili mahkemece tespit edilmesi şartına bağlanarak merkezî 
hükümetin siyasi sebeplerle belediyelere müdahalesi önlenmektedir. 

Madde 58.- Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanmasında bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen 
hükümlerin uygulanacağı belirtilerek ilgili kanunlara atıf yapılmaktadır. 

Madde 59.- Bu Tasarı ile birlikte mahallî idarelerin yetkili ve görevli oldukları kamu hizmet
lerinde önemli artışlar olmaktadır, Bu nedenle, Anayasanın 127 nci maddesi ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartının 9 uncu maddesinde getirilen ilkelere uygun olarak belediyelere 
sorumlulukları ile orantılı gelir sağlayacak kaynaklar sayılmaktadır. 

Bu maddede sayılan gelir kaynaklarının oran ve miktarları ise ilgili kanunlarda ayrıntılı olarak 
düzenlenmektedir. 
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Madde 60.- Madde ile belediyenin giderleri tespit edilmekte ve gider çeşitleri ayrıntılı olarak 
sayılmaktadır. Yapılan düzenleme ile idarî ve malî özerkliği zedelemeyecek derecede esneklik sağ
lanmaktadır. 

Madde 61.- Belediye bütçesi, stratejik plana, performans planına, orta ve uzun vadeli hedef
lere uygun olarak hazırlanan ve belediye hizmetleri için gerekli ödeneklerin tahsis edildiği yerleri 
gösteren önemli bir belgedir. Ayrıca, bütçe, belediyelerde meclis denetimini sağlama yollarından 
birisidir. Bütçenin görüşülmesi ve kabulü aşamasında meclis belediye yönetimini denetleme im
kânı bulmaktadır. 

Madde ile, belediye bütçesi buna uygun olarak düzenlenmektedir 
Madde 62.- Belediyenin bir yıllık faaliyetlerini ve her bir faaliyet için ne kadar ödenek tahsis 

edildiğini gösteren bütçe, belediye başkanı tarafından stratejik planlara uygun olarak hazırlanacak, 
encümen ve mecliste görüşülerek kabul edilecektir. 1580 sayılı Belediye Kanununda bütçenin 
kesinleşmesi için öngörülen kaymakam ve valinin onayına ise bu maddede yer verilmemektedir. 

Madde 63.- Belediyelerdeki harcama yetkisinin kullanım şartlan yeniden düzenlenerek hiz
metlerin daha etkili, verimli ve hızlı sunumu için bu harcama yetkisinin diğer üst yöneticilere dev
redilmesi imkânı getirilmektedir. 

Madde 64.- Kesin hesabın görüşülmesi ve karara bağlanmasının usul ve esasları belirtilmiştir. 
Madde 65.- Belediyelerde bütçe ve muhasebe sistemlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve 

esasların daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını temin maksadıyla İçişleri Bakanlığına yönetmelik 
çıkarma yetkisi verilmektedir. 

Madde 66.- Doğal afet, meclisin feshi ve yenisinin seçilememesi gibi sebeplerle bütçe 
yapılamaz veya yapılmasına rağmen kesinleşmezse, belediye hizmetlerinin aksamaması için geçen 
yıl bütçesinin devamına imkân tanınmaktadır. 

Madde 67.- Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak birden fazla yıla sarkan 
park, bahçe ve havuz bakımı; araç kiralama, temizlik ve yemek hizmetleri; bilgisayar, faks, fotokopi 
gibi teknolojik ürünlerin bakım ve onarımı gibi işlerde, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini 
izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenme imkânı getirilerek 
hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik olarak sunulması imkânı getirilmektedir. 

Madde 68.- Borçlanma ve tahvil ihracı günümüzde belediyelerin önemli gelir kaynaklarından 
biri haline gelmiştir. Demokratik gelişmeler ve refah artışı belediyelerin yapmakla görevli oldukları 
hizmetlerin miktar, nitelik ve niceliğinde önemli değişikliklere yol açmıştır. 

Belediyeler artan hizmet taleplerini vergi ve benzeri malî yükümlülükler koyarak kar
şılayamadığından kimi zaman borçlanma zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan temel alt yapı 
hizmetleri gibi büyük projeleri mevcut kaynaklarla gerçekleştirmek imkânsız olup bunun uzun 
vadeli kredilerle gerçekleştirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Ancak, belediyelerin borçlanması ve bu borçların geri ödemesinin ulusal ekonomi üzerinde 
yaratacağı etkiler ve ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarı da dikkate alınarak borçlanmanın 
bazı sınırlamalara tâbi tutulmasında zorunluluk görülmektedir. Bu tür sınırlamalara çağdaş demok
rasilerde de yaygın olarak başvurulmaktadır. 

Bu madde ile, belediyelerin dış borçlanması ve tahvil ihracı sadece yatırım programında yer 
alan projelerle sınırlandırılmakta; iç borçlanmaya karar verme yetkisi bütçe gelirine bağlanarak büt
çe gelirinin % 10'una kadar olan iç borçlanmaların meclis kararı, % 10'un üzerindeki borçlan
maların ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla vereceği kararın İçişleri Bakanlığı onayı ile 
yapılması öngörülmektedir. 
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Belediye ve bağlı kuruluşlarının iç ve dış borç stokunun ana para ve faiz tutarı, en son kesin
leşmiş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranın
da artırımı sonucu bulunacak miktarı aşması durumunda, yeni borçlanmaya izin verilmemektedir. 
Bu oran, büyükşehir belediyelerinde birbuçuk kat olarak uygulanacaktır. 

Madde 69.- Madde ile belediyelerin düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve 
ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla imarlı ve alt yapılı arsalar üretmesine; toplu konut yap
masına, satmasına ve bu amaçlarla arazi satın almasına ve kamulaştırmasına imkân tanınmaktadır. 

Ayrıca, belediyelerin üretilen arsaları bireylere ve kooperatiflere satması veya takas etmesi, 
bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapması, işletme kurması, kurulmuş 
veya kurulacak yapı ortaklıklarına katılması, üretilen arsa ve konutların satışı hususlarında önemli 
düzenlemeler getirilmektedir. 

Madde 70.- Madde ile bir taraftan belediyelerin hizmetlerini daha etkili, verimli ve ekonomik 
şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmalarına yardımcı olmak amacıyla sermaye ortaklığı kurmasına 
izin verilmekte; diğer taraftan kurulacak ortaklığın belediyenin görev alanıyla ilgili olması şartı 
getirilerek şirket kuruluşunun disiplin altına alınması ve belediyelerin haksız rekabete yol aç
malarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Doğal olarak, madde hükmü gereğince belediyelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler
den, belediyenin görev alanıyla ilgili olmayan şirketleri tasfiye etmesi veya ortaklıktan çekilmesi 
gerekecektir. 

Madde 71.- Belediyelerin özelliği bulunan su, toplu taşıma hizmetleri, toplu konut uygulaması 
gibi özel gelir ve gideri bulunan hizmetleri, İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kur
mak suretiyle yapmasına imkân getirilmektedir. 

Madde 72.- Belediyeler ile merkezî idare kuruluşları arasındaki alacak borç ilişkileri, genel
likle merkezî idare lehine düzenlenmiştir. Merkezî idare belediyelere olan borçları için faiz 
ödemediği halde, belediyelerden olan alacakları için yüksek oranlarda faiz almaktadır. Bu uygulama 
mahallî hizmetlerin aksamasına ve haksızlığa sebep olmaktadır. 

Yaşanan bu sorunu kısmen de olsa çözmek amacıyla takas ve mahsup sistemi getirilerek 
mahallî idarelerin uğradığı mağduriyet önlenmektedir. Aynca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmeliğin hazırlanmasında İçişleri Bakanlığının olumlu 
görüşünün alınması zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 73.- Sağlıksız ve hızlı kentleşme ülkemizin önemli sorunlarının başında gelmektedir. 
Kentlerimiz özellikle ülkemizin batı bölgelerinde aşırı şekilde büyümüş, fakat buna uygun sosyal 
imkânlarla donatılamamıştır. Büyük kentlerde trafik, hava kirliliği, yetersiz konut, çarpık yapılaş
ma, alt yapı hizmetleri ve benzeri sorunlar acilen çözüm beklemektedir. 

Bu düşünceden hareketle büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerin 
kentin gelişimine uygun konut alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluş
turmak; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve restore etmek amacıyla kentsel gelişim alan
ları ilan etme ve uygulayabilmelerine imkân vermek kaçınılmaz hale gelmiştir. Madde bu amaçla 
düzenlenmiştir. 

Kentsel gelişim projesi ilan edilecek yerin belediye veya belediye mücavir alan sınırları içinde 
bulunması ve en az 50.000 metrekare olması öngörülmektedir. Ayrıca, bu alanların, imar görmemiş 
alanlardan seçilmesi esas olmakla birlikte imar görmüş alanlarda da belirli şartlar dahilinde uy
gulanma imkânı bulunmaktadır. 
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Kentsel gelişim projesi uygulamalarının sürüncemede kalmaması için uygulama ile ilgili olarak 
açılacak davaların, mahkemelerde öncelikle görüşülmesi ve karara bağlanması öngörülmektedir. 

Madde 74.- Uluslararası gelişmeler ve ülkemizin Avrupa Birliği perspektifi ile birlikte 
belediyelerimizin uluslararası teşekküllere üye olması ve yabancı ülke belediyeleriyle ortak proje 
gerçekleştirebilmeleri için yeni açılımlarda bulunmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle ülke 
sınırları dışına taşan bazı çevre sorunlarının çözümü, sınır ötesi işbirliğini ve ortak projelerin uy
gulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle belediyelerin uluslararası teşekkül ve organizasyonlara katıl
ması veya kurucu üye olmasında uygulanan prosedür basitleştirilerek içişleri Bakanlığının iznine 
bağlanmaktadır. Belediyelerin yürüteceği uluslararası ilişkilerin, ülkenin ulusal dış politikası ile 
uyumunu sağlamak açısından izin zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 75.- Belediye hizmetlerinin etkili, verimli, ekonomik, hızlı ve uyum içerisinde 
yürütülebilmesi için belediyelerin diğer mahallî idareler ve merkezî idare kuruluşları ile ortak proje 
gerçekleştirebilmesi ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunma; bina, tesis, araç ve personel tah
sis etme; süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere taşınmaz mal tahsis etme imkânı getirilmektedir. 

Madde 76.- Kentte yaşayanlar arasında hemşehrilik bilinci, kent vizyonunun geliştirilmesi, 
kent hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaş
ma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirebilmek amacıyla sivil bir danışma forum ve danışma mekanizması oluşturulmasının 
yararlı olacağı düşünülmüştür. Kent konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği konusunda gösterilen 
titizlik nedeniyle maddede ayrıntılı düzenlemeden kaçınılmış ve genel ilkeler konulmuştur. 

Madde 77.- Maddede sayılan değişik sosyal hizmetlerin yapılmasında dayanışma ve katılım; 
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin sağlanması amacıyla gönüllü kişilerin bu hizmetlere 
katılmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması ve buna ilişkin hususların İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 78.- Belediyeler halen yazışmalarını valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yürütmek
te, bu durum gereksiz zaman kaybına ve hizmet sunumunda gecikmelere yol açmaktadır. Madde ile 
belediyelerin bütün kamu kuram ve kuraluşlanyla doğradan yazışma yapmasına imkân sağlanarak 
hizmetlere hız kazandınlabilecektir. 

Madde 79.- Belediye sınırlan içerisinde bulunan ve diğer kişi ve kurumların tasarrufu altında 
bulunmayan yerler belediyelerin tasarrufuna bırakılmak suretiyle mahallî hizmetlerin sunumunda 
kolaylık sağlamaktadır. Ancak, maddede sayılan yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla getirilen 
hükümler saklı tutulmaktadır. 

Madde 80.- Şehirlerarası yolcu taşıma hizmetlerinin başlangıç noktası olan ve ülkemizin sos
yal hayatında önemli bir yeri bulunan otobüs terminallerinin yapılması, işletilmesi ve şehiriçi toplu 
taşıma ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi hizmetleri de belediyelerin sorumluluğuna verilmektedir. 
Gerçek ve tüzel kişilerin şehirleraras^özel otobüs terminali kurması ve işletmesinin yanında ayrıca, 
her türlü akaryakıt ile sıvılaştınlmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyon-
lanna nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin 
verilecektir. Bu yetki büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde sadece büyükşehir belediyelerince 
kullanılacaktır. 

Madde 81.- Madde ile cadde, sokak, park, tesis ve benzeri yerlere ad verilmesi veya adlarının 
değiştirilmesiyle amblem, flama ve benzerlerinin belirlenmesi yetkisi belediyelere verilmektedir. 
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Ancak, bu yetkinin kullanılması sınırsız olmayıp, konulacak isimlerin genel ahlâka, Türk kültürüne 
ve Devletin takip ettiği dış politikaya uygun olarak kullanılması gerektiği açıktır. Diğer taraftan bu 
ad veya sembollerin konjonktüre veya başkanlara bağlı olarak sık sık değiştirilmesini de hoş kar
şılamak mümkün değildir. Bu nedenle değişiklik gerektiren meclis kararlarında ağırlıklı çoğunluk 
aranması ve ayrıca mülki idare amirinin onayının alınması da madde ile hüküm altına alınmıştır. 

Madde 82.- Avukatlık ücretinin dağıtılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmektedir. 
Madde 83.- Kanunda öngörülen parasal miktarların her yıl enflasyon oranında artmasını sağ

lamak ve para cezalarının zaman içerisinde etkisini yitirmesini önlemek amacıyla, bu miktarların, 
Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması imkânı 
getirilmektedir. 

Madde 84.- Bu Tasarı ile belediyelere verilen yetkilerin etkili bir şekilde kullanımını temin, 
hizmetlerin halkın ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak sunumunu sağlama, görev ve yetki uyuşmaz
lıklarını önleme amacıyla maddede sayılan kanunların, bu Kanuna aykırı hükümlerinin sadece 
belediyenin sorumlu olduğu görev ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla belediyeler bakımından 
uygulanmayacağı hüküm altına alınmaktadır. Eğer bir konu hem Belediye Kanununda hem de diğer 
kanunlarda düzenlenmiş ise belediyelerin sorumlu olduğu görev ve hizmetlerin bu idareler tarafın
dan yapılması hakkında bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. Başka kurum ve alanlar bakımından 
ise diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. 

Madde 85 .- Maddenin (a) bendiyle belediye başkanları ve encümen Emekli Sandığı ile iliş
kileri düzenlenmekte ve bu amaçla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
değişiklik yapılmaktadır. 

(b) bendiyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunuyla yapılan yeni düzenlemede 
belediye ve il özel idarelerinin 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olup olmadıkları tartışmasına 
son vermek ve bu idarelerin taşıt alımlarının bu Kanun kapsamında olduğunun açıkça belirtilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu idareler bakımından da Bakanlar Kurulu kararı yerine kendi meclislerinin 
karan yeterli görülmektedir. 

(c) bendiyle ise belediye kurulduktan sonra mahalli idareler genel seçimlerini beklemeden 
seçim yapılabilmesi için 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) 
bendi yeniden düzenlenmektedir. 

(d) bendiyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik 
yapılmakta ve bazı ibareler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

(e) bendiyle 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda değişiklik yapılmaktadır. 
(f) bendiyle 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır. 

5272 sayılı Belediye Kanunu Anayasa Mahkemesinin 18.1.2005 tarihli ve E.2004/118, K.2005/8 
sayılı kararıyla iptal edilmiş ve bu kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren 6 ay süre 
verilmiştir. Söz konusu karar 13 Nisan 2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup 6 aylık süre 
de bu tarihten itibaren başlayacaktır. 5272 sayılı Kanun bu süre içinde yürürlükte kalacaktır. Ancak 
bu tasarının bu süre sonundan önce kanunlaşma ihtimali yüksek olduğundan o tarihte yürürlükte 
bulunan 5272 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 

(g) bendiyle 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesi yürür
lükten kaldırılmaktadır. 
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(h) bendiyle 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin altıncı fık
rasında değişiklik yapılarak işyeri açma ve çalışma ruhsatının organize sanayi bölge idaresi tarafın
dan verilmesi ve bu ruhsata ilişkin harcın da OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il 
özel idaresi hesabına yatırılması öngörülmektedir. 

Madde 86.- Belediye başkanlarının emekliliklerinde alacakları makam ve temsil tazminatları 
düzenlenmekte ve bu amaçla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ilgili 
maddesine fıkra eklenmektedir. 

Geçici Madde 1.- Madde ile bu Kanunun 49 uncu maddesinde, personel giderleriyle ilgili 
olarak öngörülen sınırlar ve oranlar tutturuluncaya kadar, yeni personel alımı İçişleri Bakanlığının 
iznine bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2.- Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptal edilen 5272 sayılı Kanunla 
belediyeler, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamın
dan çıkarılmış ve kadro ihdas, iptal ve değişiklikleri belediye meclislerine bırakılmış bulunmak
tadır. Ancak madde ile norm kadro sisteminin belediyelerde uygulamasına başlayıncaya kadar, kad
ro ihdas ve iptal yetkisinin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü 
üzerine İçişleri Bakanlığının onayına bağlanması öngörülmektedir. 

Diğer taraftan norm kadro ilke ve standartlarının İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkan
lığı tarafından müştereken belirlenip belediyelerde uygulamasına geçilinceye kadar belediyelerin 
Bakanlar Kurulunca ihdas edilmiş mevcut kadroları norm kadro olarak kabul edilip buna göre iş
lem tesis edilecektir. 

Geçici Madde 3.- Madde ile il, ilçe ve büyükşehir ilk kademe belediyeleri hariç olmak üzere 
son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusu 2.000'in altında olan belediyelerin tüzel kişilik
lerinin ilk genel mahallî idareler seçimlerinin yapıldığı tarihte sona ererek aynı adla köye dönüşmesi 
ve seçimlerin bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılması ile bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin 
kaldırılmasından sonra yürütülecek işlemler hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk stratejik planın süresi düzenlen
mektedir. 

Geçici Madde 5.- Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
belediyelere ait şirketlerin, 31.12.2004 tarihi itibarı ile kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu 
ve özel hukuka tâbi alacaklarının takas ve mahsubu düzenlenmektedir. 

Madde 87.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 88.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun tek
lifim, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Atilla Başoğlu 

Adana 
GEREKÇE 

Ülkemizdeki yerel yönetimler, kendilerine tahsil etme yetkisi verilerek elde ettikleri gelirler 
dışında; ayrıca genel bütçe vergi gelirlerinden de pay verilmek sureti ile merkezi yönetim tarafın
dan tahsis edilen gelirlere sahiptir. Ancak söz konusu gelirleri belediyelerimizin, yurttaşlarımıza 
sunulması gereken hizmetin gerçekleştirilmesi açısından yetersiz kalmakta, birçok belediyeler de 
hizmetlerin artırılması amacıyla borçlanma yoluyla gelir elde etmeye yönelmektedirler. 

Başlangıçta gelirlerinin artması ve dolayısıyla icraatlarının da artmasına yol açan bu gelir ar
tırma yöntemi zamanla belediyelerimizin malî durumlannın içinden çıkılmaz bir hale gelmesine 
sebep olmaktadır. Önemli olan yalnızca hizmetin sunulması değil, aynı zamanda hizmetin devam 
ettirilmesidir. Kanun teklifimiz belediyelerimizin söz edildiği şekilde malî güçlüklere düşmesini ön
lemeyi ve onların yurttaşlarımıza sunacakları hizmetlerin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU'NUN TEKLİFİ 
BELEDİYE KANUNUNA VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAK
KINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ 

HAKKINDA KANUNA BİRER BEND EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 123 üncü maddesinin 1 inci 

fıkrasına 5 inci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bend eklenmiştir. 
6- Bütçe yılı için öngörülen borçlanma miktarının, önceki yıllardaki enflasyon oranlarını da 

dikkate alarak, belediyenin son beş yıllık bütçelerinin ortalamasının 3 mislini aşan kısmını tenkis 
eder. 

MADDE 2.- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin 5 in
ci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bend eklenmiştir. 

f) Bütçe yılı için öngörülen borçlanma miktarının, önceki yıllardaki enflasyon oranlarını da 
dikkate alarak, belediyenin son beş yıllık bütçelerinin ortalamalannm 3 mislini aşan kısmını tenkis 
etmeye, 

Yürütme 
MADDE 3.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
Yürürlük 
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ve 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Kemal Anadol 
İzmir 

Ali Arslan 
Muğla 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Ali Oksal 
Mersin 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

Haluk Koç 
Samsun 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Gürol Ergin 
Muğla 

Uğur Aksöz 
Adana 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
Kemal Sağ 

Adana 
At ila Emek 

Antalya 
Yakup Kepenek 

Ankara 

Ali Topuz 
İstanbul 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Harun Akın 
Zonguldak 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Mehmet Neşşar 
Denizli 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Işık 
Giresun 

Mehmet Semerci 
Aydın 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 
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GENEL GEREKÇE 
24.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 86 ncı maddesiyle 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesine, üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere eklenen fıkra ile; Sandık tarafından emekli aylığı bağlanan büyükşehir, il, ilçe ve diğer 
belediye başkanlarına makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi 
öngörülmüştür. 

Yapılan bu düzenleme; Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanan belediye başkanları ile diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı bağlanan belediye başkanları arasında adil olmayan 
bir farklılık doğmasına yol açmıştır. Böyle bir düzenleme eşitlik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. 

Eşitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesinin çok sayıdaki kararıyla aynı doğrultuda yorumlanmıştır. 
Bu kararlarda genellikle değinildiği gibi yasa önünde eşitlik, ancak niteliklerde benzerlik ve 
yasaların getirdiği kurallara uyarlık oranında söz konusu olabilir. Kimi yurttaşların başka bir kurala 
bağlı tutulmaları, haklı bir nedene dayanmakta ise; böyle bir durumda kanun önünde eşitlik ilkesine 
ters düşüldüğünden söz edilemez. Eşitlik her yönüyle aynı hukuki durumda bulunanlar arasında söz 
konusudur. Burada, makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesinin 
nedeni, belediye başkanı olmalarındandır. Bu nedenle, aylık aldıkları sosyal güvenlik kuruluşu han
gisi olursa olsun büyükşehir, il, ilçe ve diğer belediye başkanı olarak her yönüyle aynı hukuki, 
durumdadırlar, söz konusu tazminatların ödenmesinde farklı bir durumun yaratılmasının hiçbir hak
lı nedeni bulunmamaktadır. 

Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli ve yaşlılık aylığı alan belediye başkanları 
arasındaki eşitlik ilkesine aykırı ve adil olmayan farkın giderilmesi ve öte yandan fedakar, özverili 
çalışmalarda bulunmuş, görevlerini yaparken belde halkının sağlık, sıhhat ve selametini düşünmek
ten başka hiçbir endişesi olmamış belediye başkanlarının durumlarının düzeltilmesi amacıyla işbu 
yasa teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Mevcut hükümde; büyükşehir belediye başkanlarına 7 000, il belediye başkanlarına 

6 000, ilçe belediye başkanlarına 3 000, diğer belediye başkanlarına 1 500 gösterge rakamı üzerin
den, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya 
görev tazminatı ödenmesini öngörmektedir. 

Yapılan değişiklikle, ilçe belediye başkanlarının 3 000 olan gösterge rakamı 5 000'e, diğer 
belediye başkanları için 1 500 olan gösterge rakamı 3 000'e çıkarılarak düzenlemenin daha adil ve 
hakkaniyetli olması amaçlanmıştır. 

Madde 2.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı alan belediye başkan
larına da, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesinde 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı 
ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 3.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa göre yaşlılık aylığı alan belediye başkanlarına da, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 
makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya göre tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 4.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 5.- Yürütme maddesidir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ KEMAL ANADOL İLE 37 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI İLE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 1479 SAYILI ESNAF 
VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR 
KURUMU KANUNLARINA BİRER EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ 
MADDE 1.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

ek 68 inci maddesine, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 24.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı 
Kanunla eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7 000, il belediye başkan
larına 6 000, ilçe belediye başkanlarına 5 000, diğer belediye başkanlarına 3 000 gösterge rakamı 
üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak tem
sil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığın
da Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup ol
madıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır. 

MADDE 2.- 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE.- Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 
7 000, il belediye başkanlarına 6 000, ilçe belediye başkanlarına 5 000, diğer belediye başkanlarına 
3 000 gösterge rakamı üzerinden, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 
68 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil 
veya görev tazminatı ödenir. Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık sürenin 
hesabında sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin 
tamamı dikkate alınır." 

MADDE 3.- 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki Ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE.- Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7 000, 
il belediye başkanlarına 6 000, ilçe belediye başkanlarına 5 000, diğer belediye başkanlarına 3 000 
gösterge rakamı üzerinden, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 in
ci maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya 
görev tazminatı ödenir. Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık sürenin hesabın
da sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dik
kate alınır." 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 14.6.2005 
Esas No.: 1/1038, 2/272, 2/482 

Karar No.: 41 
TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 30.5.2005 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 31.5.2005 tarihinde tali komisyon 
olarak İçişleri Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilen 1/1038 esas numaralı "Belediye Kanunu Tasansı", Komisyonumuzun 
7.6.2005 ve 8.6.2005 tarihlerinde, Hükümeti temsilen İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile İçişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği, temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 
57 ve 58 inci birleşimlerde, Komisyonumuz portföyünde bulunan 2/272 ve 2/482 esas numaralı 
kanun tekliflerinin sözkonusu Tasan ile ilgili olmalan nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 35 inci maddesine göre birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmelere Tasan üzerinden 
devam edilmesine karar verilmesi suretiyle incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, belediyelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen temel kanun olan 1580 sayılı 
Kanunun hazırlandığı 1930'lu yıllardan günümüze geçen süreçte belediyeleri yeni bir temelde ele 
alan ve bu çerçevede mahalli müşterek hizmetleri yeni bir anlayışla düzenleyen yasal çalışmalar son 
İki yıldır devam etmektedir. 

5215 sayılı Belediye Kanunu 9.7.2004 tarihinde kabul edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından 5215 sayılı Kanunun 3, 14 ve geçici 4 üncü maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. Sadece yayımlanması uygun bulunmayan mad
delerin görüşülüp kabul edilmesi ile 5272 sayılı Belediye Kanunu 24.12.2004 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Müteakiben 5272 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin, 18.1.2005 tarihli ve Esas: 2004/118, 
Karar: 2005/8 sayılı karanyla şekil yönünden iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi sözkonusu 
kararında, iptal hükmünün doğuracağı hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit ve kamu yarannı ih
lal edici nitelikte gördüğünden iptal karannın, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından baş
layarak altı ay sonra yürürlüğe gireceğini belirtmiştir. Sözkonusu karar 13.4.2005 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bu çerçevede, Kanunun uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları da gözönünde bulundurularak 
Belediye Kanunu Tasansı hazırlanmıştır. 

Tasarı ile 5272 sayılı Kanundan farklı olarak; 
- Belde halkına daha sağlıklı ve huzurlu bir ortam hazırlamak için, belediyelere, gayri sıhhi iş

yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini, kentin belirli yer
lerinde veya kayıt dışında toplama yetkisi verilmesinin, 

- Büyükşehir belediyelerine tanınmış olan; servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılannı, 
bilet ücretlerini, durak yerleri ile park yerlerini tespit etmek ve işletmek veya kiraya vermek gibi 
ulaşım ve trafiğe ilişkin yetkilerin diğer belediyelere de verilmesinin, 
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- Devlet mallarının işgalinde 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun tahliye yetkisi veren hük
münün belediye malları için de getirilmesinin, 

- Belediye encümeninin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda eksiksiz toplanma 
zorunluluğu kaldırılarak, salt çoğunlukla toplanabileceğinin, 

- Nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde encümeni üye sayısının 9'dan, 7ye, diğer 
belediyelerde ise 7'den, 5'e düşürülmesinin, 

- Belediyelerin bağlı kuruluşlarının da norm kadrolarının belediye meclis kararıyla belirlen
mesinin, 

- Sözleşmeli personelin alacağı ücretin Bakanlar Kurulu yerine, Bütçe Kanununda belirlenen 
sınırı aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca tespit edilmesinin, 

- Avukat, mimar, mühendis ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu 
unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde kısmi zamanlı sözleş
meli personel çalıştırılmasına imkân tanınmasının, 

- Seçim dönemini aşmayacak şekilde personel istihdamına ilişkin hükmün kaldırılmasının, 
- Zabıta ve itfaiye teşkilatının kesintisiz çalışması sağlanarak, buradaki personelin çalışma 

süresi ve saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine 
bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde belediye tarafından 
düzenlenmesinin, 

- Belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kal
kınma planı ve stratejilerine uygunluğu yerine hukuka uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı 
tarafından denetlenmesinin, 

- Nüfusu 2000'in altında olan belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının ilk mahalli genel 
seçimde uygulanacak şekilde değiştirilmesinin, 

- Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı kuruluşlarda taşıt alımında Bakanlar Kurulu iz
ninin kaldırılarak, il genel meclisi ve belediye meclisi kararının yeterli olmasının, 

- Yeni belediye kurulması durumunda, mahalli genel seçimler beklenmeksizin seçim yapılabil
mesinin, 

- Organize Sanayi Bölgelerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında ilgili 
harçların Organize Sanayi Bölgesi tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi 
hesabına yatırılmasının, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Belediyelerin tüzelkişiliklerinin kaldırılmasında sadece nüfus ölçütünün esas alınmasının uy

gun olmadığı, tarihi, kültürel gerekçelerle bir belediyeye sahip olması gereken yerleşim yerlerinin 
de bulunduğu, 

- Nüfus ölçeği birbirinden çok farklı olan belediyelerin aynı kanuna tabi olmaması gerektiği, 
kademelendirilmiş şekilde belediyelere farklı düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı, 

- 2009 yılında hüküm doğuracak nüfusu 2000' in altına düşen belediyelerin kapatılmasına iliş
kin düzenlemenin önemli motivasyon düşüşlerine yol açacağı, 
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- Hemşehri hukuku kavramının belde halkının yönetime katılması, saydamlık, bilgi edinme 
hakkı ilkeleriyle hayata geçebileceği, katılımcı mekanizmaların oluşturulması gerektiği, stratejik 
planın hazırlanması, belediye meclisinin gündeminin belirlenmesi gibi konularda, belde halkının 
görüşlerinin alınmasının demokrasinin gelişimi açısından önemli olduğu, 

- Belediye borçlanması konusunda yapılan düzenlemelerin sözkonusu sınırlamalar çerçevesin
de dahi önemli borçlanma rakamlarına ulaşabileceği, Arjantin krizinin temel nedeninin yerel 
yönetimlerin borçlanması olduğu, 

- Belediye şirketlerinin herhangi bir izne tabi olmaksızın kurulmasının ve denetimine ilişkin 
zayıflıkların bulunmasının önemli maliyetler doğurabileceği, 

- Personel istihdamına ilişkin düzenlemelerin taşeronlaşmayı teşvik edici nitelikte olduğu, 
- Tasarının, 5272 sayılı Kanun üzerine ifade edilen Anayasaya aykırılığa ilişkin görüş ve eleş

tiriler dikkate alınmaksızın hazırlandığı, bazı maddelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
me olasılığının yüksek olduğu, 

- Yerel yönetimlerin bütçelerinden kalkınma ajanslarına yapılacak kesintilerin zaten mali 
açıdan zayıf olan belediye ve il özel idarelerini daha da güçsüzleştireceği, 

- Büyükşehirlere önemli yetkilerin devredildiği, ilçe belediyelerinin özerkliklerinin zedelen
diği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

- Yerel yönetimler reform çalışmalarının temelinde, etkin bir yönetim ve daha fazla demokrasi 
düşüncesinin yatmakta olduğu, yerel yönetimlerin demokratik, katılımcı ve saydam hale getiril
mesinin değişen dünyanın da bir gereği olduğu, 

- Yerel halkın, mahalli ihtiyaçlarının karşılanmasında daha fazla söz sahibi olmasının amaçlan
dığı, kamu hizmetlerinin görülmesinde verimliliği, tasarrufu ve kamu yarannı hedefleyen etkin 
yerel yönetimlerin oluşturulması gerektiği, 

- Ülkemizin ihtiyaç ve öncelikleri gözönünde bulundurulduğunda, belediyelerin sosyal ve 
ekonomik kalkınmada daha önemli bir noktaya taşınması gerektiğinin görüleceği, 

- Hemşehri hukukunun yanısıra kent konseylerinin yenilik olarak getirildiği, çalışma usul ve 
esaslarını belirleyen yönetmelik çalışmalarının tamamlandığı, belediye hizmetlerinde gönüllülerin 
çalıştırılmasına imkan verilmesinin katılımcılığın diğer bir boyutu olduğu, 

- Belediyelerin borçlanması konusunda ilk defa bu kadar sınırlayıcı bir düzenlemenin yapıl
dığı, 

- Kalkınma ajanslarının belediyelere önemli teknik destek sağlayacağı, işbirliği içinde yerel 
potansiyelin en iyi şekilde değerlendirileceği, 

- Büyükşehirlerin, daha önce ilçe belediyelerinin yerine getirdiği altyapı hizmetlerini yapacağı, 
böylece mali açıdan ilçe belediyelerinin üzerinde bulunan yüklerin hafiflemiş olacağı, hizmetlerin 
yürütülmesi konusunda büyükşehir belediyelerinin planlama ve koordinasyon yetkileriyle yönlen
dirici kararlar almasının önemli olduğu, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 
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Tasarının; 
- 1,2, 3 ve 4 üncü maddeleri; aynen, 
- 5 inci maddesi; belde tanımının belediyesi olan yerleşim yerini anlatması, maddede yeni 

kurulan bir belediyenin sınır tespitinin sözkonusu olması, geçmişle ilişkili durum ifade edilmesi 
nedenleriyle birinci fıkrası (a) bendinde yer alan "beldeye" ibaresinin "o yerleşim yerine" olarak 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 6 ncı maddesi aynen; 
- 7 nci maddesi; ikinci fıkrasında atıfta bulunulan Kanunun tarihinin çıkarılarak redaksiyona 

tabi tutulması suretiyle, 
- 8 inci maddesi; uygulamada tereddüte yol açmaması amacıyla, ikinci fıkrasında yer alan "il

çe ve ilk kademe belediye meclislerinin" ibaresinin "ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin" 
olarak değiştirilmesi, Türkçe karşılığının kullanılmasını teminen birinci, ikinci ve beşinci fıkraların
da yer alan "iltihak" kelimesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 9 uncu maddesi; yapılacak yardımların ayni nitelikte olacağına açıklık getirilmesi amacıyla 
dördüncü fıkrasında yer alan "bütçe imkanları ölçüsünde gerekli" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ayni" ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 10 uncu maddesi; aynen, 
- 11 inci maddesi; amacın daha iyi ifade edilmesini teminen birinci fıkrasında yer alan 

"Belediye sınırı veya meskun sahası" ibaresinin "Meskun sahası" olarak redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle, 

-12 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci" ibaresinin "4, 6, 7, 8" 
olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 13 üncü maddesi; aynen, 
- 14 üncü maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "evlendirme" ibaresinin "nikah" 

olarak, (b) bendinde yer alan "spor müsabakaları" ibaresinin "spor karşılaşmaları" olarak redak
siyona tabi tutulması, belediyelerin gıda bankacılığı yapabilmelerine imkan sağlanması amacıyla 
(b) bendinin sonuna "Gıda bankacılığı yapabilir" hükmünün eklenmesi suretiyle, 

- 15 inci maddesi; doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh ve tahakkuk 
aşamalarının bulunmaması nedeniyle birinci fıkrası (d) bendinde yer alan "tarh, tahakkuk ve" 
ibaresinin çıkarılması, Türk Medeni Kanununa uyum sağlanması amacıyla (h) bendinde yer alan 
"belediye sınırları ve mücavir alanlar" ibaresinin "belediye ve mücavir alan sınırları" olarak, "taşın
maz malları" ibaresinin "taşınmazları" olarak redaksiyona tabi tutulması, özellikle kıyı 
belediyelerinde iskele hizmetlerinin verilebilmesini teminen (j) bendinde yer alan "yat limanı ve 
mezbaha" ibaresinin "mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele" olarak değiştirilmesi, uy
gulamada tereddüte yol açmaması amacıyla (o) bendinde yer alan "veya kent dışında" ibaresinin 
çıkarılması, küçük yerleşim yerlerinin de belirtilen hizmetlere katkıda bulunmasının sağlanması 
amacıyla dördüncü fıkrasında yer alan "50.000" ibaresinin "10.000" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 16 ncı maddesi; Türk Medeni Kanununa uyum sağlanması amacıyla "taşınmaz mallan" 
ibaresinin "taşınmazları" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 17 nci maddesi; aynen, 
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-18 inci maddesi; aynı konuya ilişkin diğer kanunlarla paralellik sağlanması amacıyla (e) ben
dinde yer alan "yirmibeş" ibaresinin "otuz" olarak değiştirilmesi, hukuk terminolojisiyle ifade 
edilebilmesini teminen (h) bendinde yer alan "anlaşma ile tasfiyesine karar vermek" ibaresinin "sulh 
ile tasfiyesine, kabul ve feragate karar vermek" olarak değiştirilmesi, kanunun sayı numarasının ek
lenmesi amacıyla (i) bendinde yer alan "Türk Ticaret Kanununa" ibaresinin önüne "6762 sayılı" 
ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 19 uncu maddesi; altıncı fıkrasında yer alan "çalışma" ibaresinin "çalışması" olarak redak
siyona tabi tutulması, 

- 20, 21, 22 nci maddeleri; aynen, 
- 23 üncü maddesi; hukuka aykırı olduğu tespit edilen belediye meclisi kararlarına karşı mülki 

idare amirinin süre sının olmaksızın idari yargıya başvurabilmesini teminen beşinci fıkrasında yer 
alan "on gün içinde" ibaresinin çıkanlması suretiyle, 

- 24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri; aynen, 
- 28 inci maddesi, "veya" ibaresinin "ve" olarak redaksiyona tabi tutulması, belediye başkanı 

ve meclis üyelerinin görevinin sona ermesinden itibaren, belediye ve bağlı kuruluşlanna karşı taah
hüde giremeyecekleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacaklan sürenin kısaltılması amacıy
la "üç yıl" ibaresinin "iki yıl", "iki yıl" ibaresinin "bir yıl" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 29 uncu maddesi; aynen, 
- 30 uncu maddesi; hükmün daha iyi ifade edilmesini teminen birinci fıkrasında yer alan "bil

dirisi" ibaresinin "bildirimi", ikinci fıkrasında yer alan "bildiri" ibaresinin "bildirim" olarak redak
siyona tabi tutulması suretiyle, 

- 31 inci maddesi; aynen, 
- 32 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "20 nci, 24 üncü" ibaresinin "20,24" olarak redak

siyona tabi tutulması suretiyle, 
- 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeleri; aynen, 
- 39 uncu maddesi; belediye başkanlarının özlük haklannda iyileştirme yapılması ve nüfusu az 

olan ve bu nedenle alt grupta yer alan belediye başkanlarının alacağı aylık ödenek ile daha üst 
kademeler arasındaki farkın azaltılarak uyumlaştınlması amacıyla birinci fıkrası (a) bendinde yer 
alan "60.000" ibaresi "70.000", (b) bendinde yer alan "70.000" ibaresi "80.000", (c ) bendinde yer 
alan "90.000" ibaresi "100.000", (d) bendinde yer alan "110.000" ibaresi "115.000", (e) bendinde 
yer alan "130.000" ibaresi, "135.000", (f) bendinde yer alan "150.000" ibaresi "155.000" olarak 
değiştirilmesi, nüfusu küçük il merkezlerinde görev yapan belediye başkanlarının maaşının temsil 
ettikleri statü ile uyumlaştırılması amacıyla aynı fıkranın sonuna yeni bir cümlenin eklenmesi 
suretiyle, 

- 40 inci maddesi; aynen, 
- 41 inci maddesi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile paralellik sağlan

ması amacıyla birinci ve dördüncü fıkralannda yer alan "performans planı" ibaresinin "performans 
programı" olarak değiştirilesi ve bu değişiklik doğrultusunda madde başlığının "Stratejik plan ve 
performans programı" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 42, 43,44,45, 46, 47 ve 48 inci maddeleri; aynen, 
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- 49 uncu maddesi; belediyelerin gereksinimi olabilecek teknik personelin temini amacıyla 
üçüncü fıkrasında yer alan "uzman tabip" ibaresinden sonra gelmek üzere "kimyager, şehir ve böl
ge plancısı" ibaresinin eklenmesi, aynı fıkrada personelin seçim dönemi ile ilişkilendirilmeksizin 
yıllık sözleşme ile çahştınlabilmelerini teminen "süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz 
günü geçmemek üzere," ibaresinin çıkarılması, altıncı fıkrasında yer alan "Devlet Memurları 
Kanununun" ibaresinin önüne "657 sayılı" ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması, 
ödeneğin brüt olduğuna açıklık getirilmesini teminen yedinci fıkrasında yer alan "ödeneğin" 
ibaresinin önüne "brüt" ibaresinin eklenmesi, pozitif ayrımcılığın da bir gereği olarak özürlü per
sonel istihdamının istisna tutulmasını temin eden bir hükmün eklenmesi suretiyle, 

- 50 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "8 inci ve 11 inci" ibaresinin "8 ve 11 inci" olarak 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 51 inci maddesi; yürürlükten kalkan Türk Ceza Kanununda yer alan ifadenin değiştirilmesi 
amacıyla ikinci fıkrasında yer alan "Devlet zabıtasına" ibaresinin "kolluk kuvvetlerine" olarak, dör
düncü fıkrasında "miktar" ibaresinin "tutar" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 52 nci maddesi; ücretin tutar olarak ifade edilmesi gerektiğinden ikinci fıkrasında yer alan 
"miktar" ibaresinin "tutar" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 53, 54, 55 inci maddeleri; aynen, 
- 56 nci maddesi; "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ibaresinin önüne "5018 sayılı" 

ibaresinin eklemesi, 41 inci maddede yapılan değişiklikle paralellik sağlanması amacıyla "perfor
mans hedeflerine" ibaresinin "performans programına" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 57 nci maddesi; aynen, 
- 58 inci maddesi; "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ibaresinin önüne "5018 sayılı" 

ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- 59 ve 60 mcı maddeleri; aynen, 
- 61 inci maddesi; 41 inci maddede yapılan değişiklikle paralellik sağlanması amacıyla "per

formans planına" ibaresinin "performans programına" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- 62 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu" 

ibaresinden önce gelmek üzere "5018 sayılı" ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle, 

- 63, 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri; aynen, 
- 68 inci maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "Türk Ceza Kanununun" ibaresinin önüne "5237 

sayılı" ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- 69, 70, 71 ve 72 nci maddeleri; aynen, 
- 73 üncü maddesi; tüm belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabil

melerini teminen birinci fıkrasında yer alan "Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınır
ları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki 
belediyeler" ibaresinin "Belediye" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 74 üncü maddesi; aynen, 
- 75 inci maddesi; birinci fıkrası (d) bendinde yer alan "taşınmaz mallan" ibaresinin "taşınmaz

ları" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 



— 34 — 

- 76 ncı maddesi; üçüncü fıkrasının sonuna kent konseyinin çalışma usul ve esaslarının bir 
yönetmelik ile düzenlenmesine ilişkin hükmün eklenmesi suretiyle, 

- 77, 78, 79, 80, 81 inci maddeleri; aynen, 
- 82 nci maddesi, vekalet ücreti alacak avukatların kapsamına açıklık getirilmesi amacıyla 

"kadroya bağlı olarak çalışan avukatlara" ibaresinin "avukatlara (49 uncu maddeye göre çalıştırılan
lar dahil)" olarak değiştirilmesi ve 1389 sayılı Kanunun tarih numarasının çıkarılarak redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle, 

- 83 ve 84 üncü maddeleri; aynen, 
- 85 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluk sağlanması amacıyla 86 ncı maddesi ile 5434 

sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde yapılan değişikliğin, (2) numaralı alt bent olarak maddeye 
taşınması, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişikliğin ise (1) numaralı alt bent 
olarak numaralandırılması, Anayasa Mahkemesi Karan yürürlüğe girmediğinden madde çer
çevesinde yer alan "Anayasa Mahkemesince iptal edilen" ibaresinin çıkartılması, bu doğrultuda 
"yeniden düzenlenmiştir" ibaresinin "değiştirilmiştir" olarak değiştirilmesi, (b) bendinde Taşıt 
Kanununun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikte yanlış yazılan fıkra numarasının düzeltil
mesini teminen "üçüncü" ibaresinin "ikinci" olarak değiştirilmesi ve eklenen cümlenin redaksiyona 
tabi tutulması, 15 inci maddede yapılan değişiklikle paralellik sağlanması amacıyla (d) bendinde yer 
alan "veya kent dışında" ibaresinin çıkarılması ve Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan 
değişiklikler arasına, meclis kararlarına karşı idari yargıya gidebilmedeki on günlük süre şartının 
kaldırılmasına yönelik değişikliğin eklenmesi, (e) bendinde îl Özel İdaresi Kanununda yapılan 
değişiklikler arasına kültür ve turizm hizmetlerinin il düzeyinde yürütülebilmesi için Kanunun 6 ncı 
maddesinde yapılacak bir değişikliğin eklenmesi, aynı maddeye il özel idareleri eliyle gördürülecek 
merkezi idare yatırımlarıyla ilgili bir fıkranın ilave edilmesi ve bendin redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle, 

- 86 ncı maddesi; içerdiği düzenlemenin 85 inci maddeye taşınması nedeniyle metinden çıkar
tılması suretiyle, 

- Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri; aynen, 
- Geçici 3 üncü maddesi; 5272 sayılı Belediye Kanunu ile nüfusu 2000'in altında olup birleş

me işlemlerine prosedürlerinin devam edilebilmesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
- Geçici 4 ve Geçici 5 inci maddeleri; aynen, 
- Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 87 ve 88 inci maddeleri; 86 ve 87 nci maddeleri olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz 

olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 
Afyonkarahisar Bursa Muş 

Üye Üye Üye 
Halil Aydoğan Mehmet Zekai Özcan Osman Kaptan 
Afyonkarahisar Ankara Antalya 

(İmzada bulunamadı) 
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Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 

Üye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

0. Seyfi Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy ektedir) 
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AYRIŞIK OY 

Hükümetin TBMM'nce kabul edilen ancak Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha görüşülmesi 
için meclise iade etmiş olması nedeniyle henüz yürürlüğe girmemiş olan Kamu Yönetimi Yasası ile 
birlikte yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemeleri bir buçuk yılı aşkın bir zamandan beri 
kamuoyunun gündemindedir. Başta Anayasanın çok çeşitli maddelerine aykırı olması yanında diğer 
bazı düzenlemeleri nedeniyle tartışma yaratan bu düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanının iadesi 
kadar Anayasa Mahkemesinin iptal kararları üzerine de çok zaman yeniden TBMM'nce görüşül
müştür. Bu kapsamda Belediye Kanunu ilk olarak 09.07.2004 tarihinde 5215 sayı ile yasalaşmış an
cak Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 
yeniden görüşülmesi için meclise iade etmişti. Aynı yasa bazı değişikliklerle bu defa 07.12.2004 
tarihinde 5272 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Ancak 5272 sayılı Yasa da Anayasa Mah
kemesinin 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 18.01.2005 tarih ve E.2004/118 
K.2005/18 sayılı kararıyla şekil yönünden iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal edilenin 
yerine yeni bir yasal düzenleme yapılması için hükümete altı ay süre vermiş olması nedeniyle henüz 
yürürlüğe girmemiş olan iptal karan karşısında yeni bir yasal düzenleme yapılması zorunluluğu 
görüşülen Tasarının hazırlanma gerekçesini oluşturmaktadır. Çok büyük ölçüde 5272 sayılı Yasanın 
esas alındığı bu Tasarıyla ilgili olarak 5272 sayılı Yasanın görüşülmesi sırasında sürmüş olduğumuz 
görüşlerimizin önemli bir kısmı geçerliliğini korumaktadır. 

Görüşlerimiz aşağıdadır: 
Ulusal sınırlar içerisinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinimlerini karşılamak dev

letin temel görevidir. Bu temel görevi gerçekleştirecek devleti dar ve geniş anlamda tanımlamak 
mümkündür. Dar anlamda devlet, kamu tüzel kişilerinin yalnızca merkezi ve siyasal nitelikte olan
larını kapsar. Yerel yönetimler bu kapsam içinde yer almazlar. Geniş anlamı ile devlet, örgütlü kamu 
gücünün bütününü ya da kamu tüzel kişilerinin hepsini içerir. Yerel yönetimler bu kapsam içinde 
ele alınabilirler. Devleti diğer kurumlardan ayıran başlıca özellikleri ise devletin en geniş hacimli 
örgütlenme biçimi olması, ileri düzeyde işbölümü sonucu devletin faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve 
tüm bunları yapabilecek erke sahip olmasıdır. Devletin bu erki elinde bulundurması ise egemenlik 
kavramı ile tanımını bulur. 

Siyasal bir organizasyon olan devletin merkezi idareyi kurmasının temelinde "herhangi bir ül
kede yaşayan insanların ortak nitelikteki iç ve dış güvenlik, adalet, toplumsal refah ve kalkınmanın 
sağlanması, sosyal güvenliğin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gibi amaçlar yatar". Bu amaç
ların gerçekleştirilmesi için her ülkede yönetim görevi ve sorumluluğu ile hizmetler, merkezi 
yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki ayrı otorite ve örgüt arasında paylaştırılmıştır. 

Yönetimler arası hizmet bölüşümü deyiminden anlaşılması gereken kamusal ve yarı kamusal 
nitelikteki hizmetlerin merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasındaki dağılımıdır. Yönetim
ler arasında hizmetlerin görülebilmesi için neden ayırıma gidilmesi gerekir sorusunun yanıtı ise; et
kinlik, hizmette vatandaşa yakınlık, tarihi ve siyasal nedenler ile açıklanmaktadır. 

Bir hizmetin yerel nitelik taşıması için genelde iki ölçüt öne sürülmektedir. Bunlardan birin
cisi, hizmette "ölçek ekonomileri"dir. Yönetim birimi, ölçek ekonomilerini gerçekleştirmeye olanak 
tanıyacak ölçüde büyük tutulmalıdır. Burada ölçek ekonomisi kavramı, hizmette üretilen miktar art
tıkça, birim hizmet maliyetinin düşmesi anlamında kullanılmaktadır. Ölçek ekonomileri ile üretilen 
hizmetlerde birim maliyeti, merkezi üretim sürecinde daha düşük olabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 



- 3 7 -

İkinci kriter ise Hizmette vatandaşa yakınlık ilkesi, bir hizmetin prensip olarak vatandaşa en 
yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini ve sadece bu birim tarafından ya hiç ya da yeterin
ce etkin bir biçimde yerini getirilmeyen hizmetlerin bir üst birim tarafından üstlenilmesini gerektir
mektedir. Hizmetin vatandaşa yakınlığından hareketle en yakın idari birim tarafından yerine getiril
mesi hususunda standart yoktur. Çünkü hizmetlerin vatandaşa yakınlığı kadar ölçek sorununun da 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hizmetin özelliğine göre en yakın idare bazen köy, 
belediye olabilirken, bazen bölgesel, bazen de merkezi idare olabilmektedir. Örneğin; elektrik, iç 
güvenlik ve benzeri faaliyetlerin daha etkin, verimli ve kaliteli gerçekleştirilebilmesi için, bölgesel 
veya ülke ölçeğinde örgütlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üniter yapıya sahip olan Türkiye'de yerel yönetimlerin yerine getirdiği hizmetler 5 ana grupta 
toplanabilir. Bunlar; 

1. İmarla ilgili görevler (İmar planı, inşaat ruhsatı, kaçak inşaatlarla mücadele, kamulaştırma 
vb.) 

2. Kent hizmeti ile ilgili görevler (Çöp toplama ve yok etme, toplu taşıma, itfaiye vb.) 
3. Ekonomik nitelikli görevler (Hal ve pazar, toplu konut, ekmek fabrikası, süpermarket vb.) 
4. Sosyal ve kültürel hizmetler (Sinema-konser salonu, spor tesisi, kütüphane, kurslar, kreş) 
5. Kontrol ve denetim (Fiyat kontrolü, inşaatların denetimi, gıda ve çevre sağlığı kontrolü, ceza 

uygulama vb.) dır. 
Hizmetlerin sunumunda yönetimler arasında kesin ayırımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım tar

zı olmayabilir. Aynı hizmet türü ile yerel ve merkezi yönetim farklı gerekçelerle ilgilenebilir. Ör
neğin ilköğretim hizmetinden sağlanan faydanın bir kısmı yerel olarak kabul edilebilir. Fakat bu, 
hizmetin yerel yönetimlerce sunulması için yeterli koşul değildir. Ölçek ekonomileri ve eğitimin 
tüm ülkede eşit koşullarda sağlanması gibi nedenler ile merkezi yönetimce sunulması istenebilir. 

Yukarıda etraflıca açıklanan nedenlerle merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kesin ay
rımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım olmadığı için Anayasada merkezi idare, "kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre" genel yetkili kılınmıştır. Nitekim, Anayasanın "Merkezi İdare" başlığını taşıyan 
126 ncı maddesinde, 

"Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. (...)" denilmiştir. 

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, merkezi idarenin kuruluşu esas olarak coğrafi bakımdan 
düzenlenmiş, fakat merkezi idarenin üstleneceği kamu hizmetleri bakımından bir açıklık getiril
memiştir. Bu konuda maddede yapılan belirleme sadece "kamu hizmetlerinin gereklerine göre..." 
ifadesidir. Bunun anlamı ise açıktır yani merkezi idare genel yetkilidir. 

Merkezi idarenin görev ve yetkileri, Anayasada belirlenen temel hak ve hürriyetlerden anlaşıl
maktadır. Ancak, Anayasada örgütlenme ile ilgili düzenlemede görevler ve hizmetler sayılarak 
sınırlandırılmamıştır. Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında "Merkezi idare, mahalli 
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip
tir" denilmek suretiyle merkezi yönetimin yetkileri ayrıntıya varan bir titizlikle düzenlenirken mer
kezi yönetimin görev ve hizmetleri şunlardır şeklinde hiç bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Merkezi yönetim ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümü, bunlar arasındaki ilişkilerin 
niteliğini ve yoğunluğunu belirleyen unsurların başında gelmesi açısından ayrı bir önem taşımak-
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tadır. Kamu görevlerinin değişik düzeydeki yönetim birimleri arasında paylaştınlması, ülkelerin 
devlet felsefesine, geleneklerine ve toplumsal-ekonomik yapılarına göre belirlenmektedir. Uzun 
mahalli idareler geleneğine sahip ülkelerde, yerel birimlerin merkeze verilen, düzenleyici, üretici, 
hizmet sunucu bir dizi görevi de üstlenmiş olduğu görülmektedir. Bu nedenle merkez-yerel biçimin
de, evrensel nitelikli ayrım yapmak olanaksızdır. Daha fonksiyonel ölçütler olarak yerel nitelikli, 
yerel halka yönelik, yerel katkıya elverişli, küçük ölçekli, daha verimli olarak yapılabilecek, mali 
güçlerin olanak verdiği görevlerin, mahalli idarelere bırakılması gerektiği söylenebilir. 

Bu genel değerlendirmeden sonra Tasarının katılmadığımız veya eksik bulduğumuz mad
delerine ilişkin görüşlerimiz aşağıda sıralanmıştır. 

1. Tasarının en zayıf noktası, kaynak paylaşımını sağlayacak mekanizmaları kurmamış ol
masıdır. Kaynak paylaşımı ve yerel yönetimlerin öz kaynaklara sahip olmasının sağlanması yalnız
ca kaynakların etkin kullanımı açısından değil, bilinçli, hesap soran ve hizmet bedelini ödemeye 
hazır birey ve sivil toplum yaratılması açısından da önemlidir. 

Tasan ile birlikte mali paylaşım ve yerel yönetimler gelir kanunu tasanlannm hazırlanmamış 
olması bir eksikliktir. 

2. 5272 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin "Belde, köy veya bunlann bazı kısımlarının meskûn 
sahaları arasında 5.000 metre ve altında mesafe bulunması, birleşmiş sayılmalarına yeterlidir." şek
lindeki ikinci fıkrasının Tasan'da madde metninden çıkarılması yerindedir. 

Ancak, Tasan'nın 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da, "iltihak olunacak belde sakinlerinin 
oylanna başvurulmadan" belde sınırlarında değişiklik yapılması öngörülmüş ve bu fıkradaki düzen
leme de buna göre yapılmıştır. Diğer bir anlatımla katılımın gerçekleşmesinde, iltihak olunacak bel
de halkı (yerel topluluk), tümüyle dışlanmıştır. 

1988 yılında Türkiye tarafından imzalanan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" 1991 
yılında bazı çekinceler ile, 3723 sayılı Yasa ile onaylanmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı'nın Türkiye tarafından da benimsenen "Yerel Yönetim Sınırlannın Korunması" başlığını 
taşıyan 5 inci maddesinde, 

"Yerel yönetimlerin sınırlannda, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum 
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz" hükmünü yer verilmiştir. 

Yapılan düzenleme, iltihak olunacak belde sakinlerinin oyuna başvurulmaması öngördüğü için 
söz konusu 5 inci maddeye ve dolayısıyla Anayasanın 90 inci maddesine aykırı düşmektedir. 

3. 5272 sayılı Kanunun "Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi" başlıklı 11 inci maddesine Tasan'da 
aynen yer verilmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeyle; bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000'in üzerinde 
olan bir başka belediyenin smınna 5.000 metreden daha yakın hale gelen belediye ve köylerin; 
genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştay'ın görüşü 
alınarak İçişleri bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile tüzel kişiliklerinin sona er
dirilerek ilgili belediyeye katılması öngörülmektedir. Bu düzenleme, tüzel kişilikleri sona erdirilip 
ilgili belediyeye katılması söz konusu yerel toplulukların yani belediye ile köy halkının, katılma 
konusunda kendilerine referandum yoluyla danışılmasını öngörmediğinden usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş olan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"na aykırılık teşkil etmektedir. Diğer taraf
tan 11 inci maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yapılan düzenleme ile de; nüfusu 2000'in al
tına düşen belediyelerin, Danıştayın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek 
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kararname ile köye dönüştürülmesi öngörülmüştür. Belediye olan mahalli toplumun görüşü alın
madan yapılacak böyle bir düzenleme de, yukarıda etraflıca açıklanan nedenlerle "Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı" na ve dolayısıyla Anayasanın 90 inci maddesine aykırılık teşkil edecek
tir. Diğer taraftan Anayasanın 127 nci maddesinde mahalli idareler; il, belediye ve köy olarak gös
terilmiştir. Belediye'nin Köy'e göre daha üst bir yönetim birimi olduğu açıktır. Bu durumda 
belediyelerin, sırf nüfuslarının 2.000'in altına düşmesi nedeniyle köye dönüştürülmeleri, onların 
kazanılmış haklarının ihlali anlamına geleceğinden böyle bir dönüştürülmenin Anayasanın 2 nci 
maddesinde ifade edilen hukuk devleti anlayışı ile bağdaştırılması da mümkün değildir. 

4. Son dönemlerde "yönetişim" konusundaki bütün isteklere, gelişmelere ve çeşitli deneyim
lerin yaşanıyor olmasına karşın, Belediyeler Kanunu Tasarısının 13. maddesindeki Hemşehri 
Hukuku maddesi 1580 sayılı yasadakinden daha ileri bir düzenleme getirmemektedir. 1930 yılından 
bu yana yasal bir hak olmasına karşın etkin olarak işlemeyen hemşehri hukukunun, ancak aktif 
katılımı teşvik edecek yeni düzenlemelerle yaşama geçirilebilmesinin mümkün olabileceği açıktır. 

Hemşehrilerin etkin katılımını sağlayacak ilk önemli adımın "saydamlık" ve "bilgi edinme hak
kı" olduğu kuşkusuzdur. Yeni yetkilerle donatılan belediyelerin karar almadan ve uygulamaya geç
meden önce, mali kaynaklar ve harcamalar konusunda "hemşehrilerini" bilgilendirmesi, gereksin
melerini ve eğilimlerini saptaması da önemli bir konudur. Soyut bir hemşehri hukukunun, somut bir 
uygulama haline nasıl dönüşeceği konusunda yeterince bilgi birikimi olduğu açıktır. 

Bu çerçevede, beldenin stratejik planının hazırlanması ve yıllık programların uygulanmasından 
önce kararlardan doğrudan etkilenecek "hemşehrilerin" bilgilendirilmesi ve onların da kararlara 
katılımı sağlanabilir. Bu çerçevede, belde halkının Belediye Meclisinin gündemine katkıda bulun
ma hakkı, ya da alınan bir meclis kararına toplu itiraz hakkı gibi düzenlemeler de getirilebilir. Yine 
bazı imar yatırım ya da harcama kararları için referandum yaparak görüşlerin alınması da bu bağ
lamda düşünebilir. 

Demokratikliği sadece seçimlere indirgemediğimiz zaman belediyenin uygulamalarının hem
şehri denetiminden geçmesinin yollarının aranması önemli bir çaba olmaktadır. Kararlara katılımın 
yanı sıra, belde halkının belediye yönetimine güvensizlik duyduğu durumlarda yerel yöneticileri 
"görevden çekilmeye çağrı hakkının" ihdas edilmesi, hemşehri denetimini sağlayan bir yöntem 
olarak uygun olabilir. 

5. Tasarının 13 ve 14 üncü maddelerinde belediyelerin sosyal yardımlarına ve bunlardan yarar
lanacaklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak olması gereken anlayış belediyenin sos
yal yardımda bulunması değil sosyal hizmet sistemi içinde gerekli önlemleri alması ve etkinlikler
de bulunmasıdır. 

Türkiye'de toplumsal dışlanma ve kent yoksulluğunun önlenmesi görevini üstlenen etkin bir 
sosyal hizmet sisteminin eksikliği gün geçtikçe daha fazla hissedilmektedir. Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü'nün çok kısıtlı olanaklarla sürdürmeye çalıştığı sosyal hizmet faaliyetlerinin, sosyal 
yurttaşlık kavramını dikkate alan çağdaş bir sosyal hizmet sistemine dönüştürülmemiş olması 
büyük bir eksikliktir. Bu eksiklik son dönemlerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu, belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının, hiç de sistematik olmayan bir biçimde rastgele 
dağıttıkları "sosyal yardım" faaliyetleriyle doldurulmaya çalışılmaktadır. Yoksullukla mücadeleye 
yardım etmeye hazır görünen ve yerel nüfusla yakın ilişkisi olan belediyeler çağdaş bir sosyal hiz
met sisteminin geliştirilmesine öncülük yapabilir. 
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Bu bağlamda tasarının (Madde 13; Madde 14; Madde 38/n; Madde 60/i) sosyal yardım 
konusuna atıfta bulunulmakla birlikte sadece "sosyal yardım"dan söz etmesi önemli bir eksiklik 
olarak görülmektedir. Bu maddelerin "sosyal hizmet" olarak düzenlenmesi, çağdaş sosyal politika 
araçlarının kullanılmasına uygun bir ortamın hazırlanması açısından yararlı olacaktır. 

Toplumsal dışlanmanın önlenmesi ve yoksullukla mücadele gibi, çok önemli ve hassas 
konunun çok boyutlu bir ele alışı gerektirmesi ve sadece "ayni ya da nakdi yardım" olarak tasarlan
ması çok yetersizdir. Toplumsal dışlanmanın önlenmesi için geliştirilecek sosyal politikaların iyi 
düzenlenmiş bir "sosyal hizmet" kurumu çerçevesinde sistematik bir biçimde ele alınması gerek
lidir. Özel bir uzmanlık alanı olan sosyal hizmet ve sosyal yardım konularının hangi grupları ya da 
kişileri kapsayacağı ve bu hizmetin nasıl düzenleneceği ve ne tür projelerle yaklaşılacağı gibi 
konulara profesyonelce yaklaşılması gerekmektedir. 

Sosyal politika uygulamalarının yurttaşlık temeline dayanan bir hak olarak kabul edilmesi çağ
daş toplumların önemli unsurlarından biridir. Son dönemlerde, toplumsal dışlanma ve özellikle çok 
daha karmaşık niteliklere bürünmekte olan kentsel yoksullukla mücadele edilmesi konulan küresel 
ölçekte de tartışılan ve çözüm aranan konulardan biridir. Bu nedenle bu konunun, sadece, doğrudan 
gelir ya da ihtiyaç transferi anlamına gelen "sosyal yardınV'la sınırlanması günün koşullarına cevap 
vermekten çok uzaktır. Kaldı ki, sosyal yardımın da gerektiğinde bir yurttaşlık hakkı olarak, key
filikten uzak ve bireyin onurunu zedelemeyecek bir biçimde, hangi koşullarda, hangi sürelerde ve 
nasıl verileceği konusunun da bir uzmanlık konusu olduğu kabul edilmelidir. 

Sosyal yardımın "sadaka" zihniyetiyle dağıtılması, bu önemli konuyu kişilerin inayetine veya 
siyasi manipülasyonuna bırakacağı gibi, belediyenin kıt kaynaklarının etkin olarak kullanılmaması 
ve İyi niyetle olsa bile beklenen toplumsal kaynaşmayı sağlamaması sonucunu doğurabilecektir. 

Belediyelerdeki sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının Avrupa Sosyal Şartına uyması 
sağlanmalıdır. 

6. Tasarının 14 üncü maddesi belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Belde 
halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarının karşılanması belediyelerin görevidir. İmar planı yapma yet
ki ve görevi de bunlardandır. 

1980 sonrasında belediyelere merkezden aktarılan en önemli yetki olan imar planı yapma yet
kisi, son yirmi yıldır belediyelerin kaynak ihtiyacı olmadan kullandıkları en önemli yetkidir. Bu yet
kinin belediyelere devredilmesinin önemli sonuçlarından biri, yerel yönetimlere ilginin artması ve 
yerel politikayı canlandırmasıdır. Ancak, bu konuda yapılan araştırmalar bu ilginin, tüm hemşeh
rilerden çok, bu konuyla ilgili meslek ve iş gruplarına dönük olduğunu göstermektedir. Devredil
mesi tasarlanan yeni yetkilerin, diğer kentsel grupların da yerel yönetimlere ilgisini artıracağı tah
min edilebilir. 

Diğer taraftan, belediyelerin, neredeyse hiçbir otoriteye hesap vermeden, yirmi yıldır kullan
dıkları plan yapma yetkisinin doğurduğu olumsuz sonuçlar, artık gerçekçi olarak değerlendirilmeli 
ve bu değerlendirmeler yasal düzenlemelere yansıtılmalıdır. Tasarı bu açıdan yeni yaklaşım veya 
çözüm getirmemektedir. 

İmar planı yapımı gibi evrensel kuralları olan ve yetkin teknik bilgi gerektiren bir yetkinin ehil 
kadrolarca yapılmamasının ve üstelik popülist bir siyasal ortamda kaynak harcamadan yandaşlara 
rant dağıtan bir araç haline gelmesinin sonuçlarını doğal ve doğal olmayan afetler yaşandıkça hep 
birlikte gözlemleyebiliyoruz. 
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Yerel yönetimlerin kamuoyu önündeki güvenirliğini büyük Ölçüde zedeleyen bu yetkinin kul
lanımının kısıtlanmasının ve denetim altına alınmasının "popülist olmayan" bir politika olduğu hal
de kamuoyu tarafından büyük ölçüde destek bulacağı açıktır. Bu yetkinin kısıtlanmasına ve denetim 
altına alınmasına sadece bu kararın yetkin olarak kullanılmamasından yarar uman çevreler karşı 
çıkacaktır. Bir anlamda, yerel yönetimlere yeni bazı yetkiler verilirken plan yapma yetkinin kısıt
lanmasını, kötü planın bedelini yaşamlarıyla; kötü konutlarda ve kentsel ortamlarda yaşayarak 
ödeyen kentlilerin destekleyeceği muhtemeldir. Bugünkü konjonktürde kamuoyunun büyük ölçüde 
bu yetkinin etkin denetiminden yana olduğunu öngörmek mümkündür. 

Geri dönülmez etkileri olan bu yetkinin, eşgüdüm, yönlendirilme ve denetim mekanizması 
kurulmadan belediyelere devredilmiş olması, kentlerimizde yaşanan imar anarşisinin en önemli 
nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. 

Tümü deprem bölgesi içinde olan ve doğal afetler karşısında çaresizliği açıkça gözlemlenen 
Türkiye'de, mevcut imar planlarının, uygulamaların ve imar denetiminin tıpkı bir acil durum plan
laması gibi yeniden ele alınmasına gerek vardır. Mevcut imar plan yapım sürecinin iyileştirilmesi, 
sadece yeni alanların imara açılması yönünden değil, mevcut imarlı ve imarsız alanlardaki tüm yapı 
ve konut stokunun iyileştirilmesi açısından da bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 
Bu da ancak, yerel yönetimlerin plan yapma yetkisini kullanırken dikkate alacakları ilkeler, ana 
kararlar ve strateji bazında, köylerde imar planlamasını zorunlu kılmak koşuluyla ulusal, bölgesel 
ve il düzeyinde etkin karar-eşgüdüm ve denetim yapacak ve bir "Planlama ve Uygulama Otoritesi" 
oluşturularak çözümlenebilir. 

Tasarı, imar planlarının yapımı; kentsel arsa üretimi; mevcut imarlı ve imarsız konut stokunun 
iyileştirilmesi ve acil durum planlaması konularını, birbiriyle ilişkilendirilmeden ele almaktadır. 
Tasarı bu konuları yakın geçmişte yaşanan depremleri ve diğer doğal afetleri göz önünde tutarak ele 
almamakta ve bunların, planlama ve imar düzeniyle ilişkilerini kurmamaktadır. Bu deneyimlerin 
gerçekçi olarak değerlendirilmesi, demokratiklik-etkinlik eksenlerinin hassas dengesini gözeterek 
yepyeni bir kurumsal düzenlemeyi kendiliğinden getirecektir. 

Tasarısının 4 üncü maddesinin belediyenin kuruluşuyla ilgili "nüfus" eşiğini yükseltmesi ya da 
5 ve 11 inci maddelerle getirilen sınır düzenlemeleri, belediyelerin Madde 14'te belirtilen "imar ve 
planlaması ve uygulaması" yetkisini, geçmişe göre daha etkin ve başarılı yürütebilmesi için yeterli 
önlemler değildir. 

Son dönemlerde yaşananlar, belediye sınırlan içindeki imarlı alanların da sorunlarla dolu ol
duğunu göstermiştir. Diğer taraftan, belediye sınırları dışındaki alanlar ve özellikle esnek imar uy
gulama olanağı veren köy ve orman statüsündeki alanların da planlama ve imar açısından düzenlen
mesi ve denetlenmesi de acil bir gereksinmedir. Bu nedenle, yeni düzenlemenin belediye içi ve dışı 
tüm alanları dikkate alacak bir biçimde yapılması gereklidir. 

Özetle, yukarda sözü edilen, fiziki planlama ve imar konusunda ulusal, bölgesel ve il düzeyin
de ilke kararlan geliştiren ve bu konularda eşgüdüm, yönlendirme ve denetim yapacak bir güçlü bir 
"planlama" otoritesine gereksinim devam etmektedir. 

Ulusal ve bölgesel düzeyde, hem mevcut konut ve yerleşme stokunun sorunlarını ele alacak; 
hem de gerekirse yeni kentsel alan üretilmesini öngörecek; çevre ve yerleşme konularında genel 
kararlar üretecek, o bölge halkının da bilgilenmesini, gereksinmelerini ve katılımını sağlayacak çağ
daş bir "planlama" otoritesinin, "finansman" konusunu da dikkate alacak biçimde yeni bir anlayış
la geliştirilerek bu taslakta yer alması yararlı olacaktır. 
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Ayrıca 5272 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve Anayasaya ay
kırı olduğu düşünülen "Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 
mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır." hükmüne Tasarı'nın 
bu maddesinde aynen yer verilmiştir. 

Bu fıkra ile yapılan düzenleme ile; belediyelere, kanunlarla başka bir kamu kurum ve 
kuruluşuna verilmeyen yerel ortak nitelikteki hizmetleri yapmak ya da yaptırmak, gerekli kararlan 
almak, uygulamak ve denetlemek görevi verilmiştir. Böylece belediyeler, kamu hizmetlerinin görül
mesi yönünden "genel görevli" kılınmıştır. 

Ulusal sınırlar içerisinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinimlerini karşılamak dev
letin temel amacıdır. Bu temel amacı gerçekleştirecek devleti dar ve geniş anlamda tanımlamak 
mümkündür. Dar anlamda devlet, kamu tüzel kişilerinin yalnızca merkezi ve siyasal nitelikte olan
larını kapsar. Yerel yönetimler bu kapsam içinde yer almazlar. Geniş anlamı ile devlet, örgütlü kamu 
gücünün bütününü ya da kamu tüzel kişilerinin hepsini içerir. Yerel yönetimler bu kapsam içinde 
ele alınırlar. Devleti diğer kurumlardan ayıran başlıca özellikleri ise devletin en geniş hacimli ör
gütlenme biçimi olması, ileri düzeyde işbölümü sonucu faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve tüm bun-
lan yapabilecek erke sahip olmasıdır. Devletin bu erki elinde bulundurması ise egemenlik kavramı 
ile tanımını bulur. 

Siyasal bir organizasyon olan devletin merkezi idareyi kurmasının temelinde "herhangi bir ül
kede yaşayan insanlann ortak nitelikteki iç ve dış güvenlik, adalet, toplumsal refah ve kalkınmanın 
sağlanması, sosyal güvenliğin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gibi amaçlar yatar". Bu amaç
ların gerçekleştirilmesi için her ülkede yönetim görevi ve sorumluluğu ile hizmetler, merkezi 
yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki ayrı otorite ve örgüt arasında paylaştınlmıştır. 

Yönetimler arası hizmet bölüşümü deyiminden anlaşılması gereken kamusal ve yan kamusal 
nitelikteki hizmetlerin merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasındaki dağılımıdır. Yönetim
ler arasında hizmetlerin görülebilmesi için neden ayınma gidilmesi gerektiği ise; etkinlik, hizmette 
vatandaşa yakınlık, tarihi ve siyasal nedenler ile açıklanmaktadır. 

Bir hizmetin yerel nitelik taşıması için genelde iki ölçüt öne sürülmektedir. Bunlardan birin
cisi, hizmette "ölçek ekonomileri" dir. Yönetim birimi, ölçek ekonomilerini gerçekleştirmeye 
olanak tanıyacak ölçüde büyük tutulmalıdır. Burada ölçek ekonomisi kavramı, hizmette üretilen 
miktar arttıkça, birim hizmet maliyetinin düşmesi anlamında kullanılmaktadır. Ölçek ekonomileri 
ile üretilen hizmetlerde birim maliyeti, merkezi üretim sürecinde daha düşük olabilecektir. 

İkinci kriter ise hizmette vatandaşa yakınlık ilkesidir. Bu ilke bir hizmetin prensip olarak vatan
daşa en yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini ve sadece bu birim tarafından ya hiç ya da 
yeterince etkin bir biçimde yerini getirilmeyen hizmetlerin bir üst birim tarafından üstlenilmesini 
gerektirmektedir. Hizmetin vatandaşa yakınlığından hareketle en yakın idari birim tarafından yerine 
getirilmesi hususunda standart yoktur. Çünkü hizmetlerin vatandaşa yakınlığı kadar ölçek sorununun 
da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hizmetin özelliğine göre en yakın idari bazen köy, 
belediye olabilirken, bazen bölgesel, bazen de merkezi idare olabilmektedir. Örneğin; elektrik, iç 
güvenlik ve benzeri faaliyetlerin daha etkin, verimli ve kaliteli gerçekleştirilebilmesi için, bölgesel 
veya ülke ölçeğinde örgütlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hizmetlerin sunumunda yönetimler arasında kesin ayınmlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım tar
zı olmayabilir. Aynı hizmet türü ile yerel ve merkezi yönetim farklı gerekçelerle ilgilenebilir. Ör
neğin belli bir kamu hizmetinden sağlanan faydanın bir kısmı yerel olarak kabul edilebilir. Fakat bu, 
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hizmetin yerel yönetimlerce sunulması için yeterli koşul değildir. Ölçek ekonomileri ve söz konusu 
hizmetin tüm ülkede eşit koşullarda sağlanması gibi nedenler ile merkezi yönetimce sunulması is
tenebilir. 

Yukarıda etraflıca açıklanan nedenlerle merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kesin ay
rımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım olmadığı için Anayasada merkezi idare, "kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre" genel yetkili kılınmıştır. Nitekim, Anayasanın "Merkezi idare" başlığını taşıyan 
126 ncı maddesinde, 

"Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. (...)" denilmiştir. 

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, merkezi idarenin kuruluşu esas olarak coğrafi bakımdan 
düzenlenmiş, fakat merkezi idarenin üstleneceği kamu hizmetleri bakımından bir açıklık getiril
memiştir. Bu konuda maddede yapılan belirleme sadece "kamu hizmetlerinin gereklerine göre..." 
ifadesidir. Bunun anlamı ise açıktır yani merkezi idare genel yetkilidir. 

Merkezi idarenin görev ve yetkileri, Anayasada belirlenen temel hak ve hürriyetlerden anlaşıl
maktadır. Ancak, Anayasada örgütlenme ile ilgili düzenlemede görevler ve hizmetler sayılarak 
sınırlandınlmamıştır. Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında "Merkezi idare, mahalli 
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip
tir" denilmek suretiyle merkezi yönetimin yetkileri aynntıya varan bir titizlikle düzenlenirken mer
kezi yönetimin görev ve hizmetleri şunlardır şeklinde hiç bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Anayasanın 126 ncı maddesinde, merkezi yönetimin örgütlenmesine ilişkin ölçütler "coğrafya 
durumu, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin gerekleri" olarak sayılmıştır. Maddede, merkezi 
yönetimin görevlerini belirginleştiren ya da sınırlayan bir düzenleme yapılmamıştır. 

Buna karşın, Anayasanın 127 nci maddesinde, yerel yönetimlerin örgütlenmesi hem "coğraf
ya" hem de "konu" yönünden sınırlandırılmıştır. Maddeye göre, yerel yönetimler, ancak yöresel 
olarak örgütlenebilmekte ve yalnızca yerel ortak gereksinimlerin karşılanması yönünden görevlen-
dirilebilmektedir. 

Tasarı'mn 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan bu düzenlemenin ise Anayasanın 126 ve 
127 nci maddelerindeki ilkeleri gözardı ederek, belediyeleri "genel görevli ve yetkili" konumuna 
getirdiği açıktır. 

Söz konusu ikinci fıkrada, her ne kadar "kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna veril
meyen", "mahalli müşterek nitelikteki" görevlerden söz edilerek konu yönünden sınır getirilmiş iz
lenimi yaratılmaya çalışılmış ise de, bu ölçütler yukarıda etraflıca açıkladığımız ölçütlere uygun ol
mayan soyut ölçütler olduğundan belediyeleri "genel görevli" konumdan çıkarmaya yetmemektedir. 

Çünkü, merkezi yönetim örgütlenmesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının görevi kap
samında sayılmayan ya da genel görevli bir kamu kurum ya da kuruluşunun görev alanında yer al
makta iken, yapılacak bir yasal düzenleme ile o kurum ya da kuruluşun görev kapsamından 
çıkarılan her türlü kamusal hizmet, bu madde nedeniyle, başkaca bir yasal düzenlemeye gerek kal
maksızın belediyelerin görev alanına girecektir. 

Açıklanan nedenlerle Tasarı'mn 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının Anayasanın 126 ncı ve 
127 nci maddelerine aykırı olduğu düşünülmektedir. 
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7. Tasarının 15/i maddesinde belirtildiği üzere belediyeler borç alabilirler. Tasarının 18/d mad
desi hükmüne göre, borçlanmaya karar vermek Belediye Meclisinin yetkisindedir. İç ve Dış borç
lanmanın usul ve esasları ise, 68 inci maddede belirlenmiştir. 68 inci maddenin (e) bendinde, en son 
kesinleşmiş bütçe gelirinin, Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan 
miktarının yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanmanın belediye meclisinin karan, yüzde 10'u geçen 
miktarlar için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 
yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı'nın onayının alınması konusunda Tasanda olduğu şekilde bir ayrımın yapıl
ması yerinde değildir. Belediyeleri, görevleriyle orantılı gelire kavuşturamayan devlet, zaman 
zaman belediye borçlannı ertelemek ya da tümüyle üzerine alarak ortadan kaldırmak yolunu seç
miştir. Bu amaçla 1980 yılından önce üç kez belediyelerin borçlannın silinmesi veya ertelenmesi 
yoluna gidilmiştir. Son olarak Ekim 1991 seçimlerinin ardından kurulan hükümet, 1992 yılında 
çıkardığı 3836 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlannm Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kındaki Kanun" uyarınca belediyelerin 1 trilyon liraya yaklaşan Hazine borçlarını silmiş, bir 
bölümünü de tahkim etmiştir. 

21 Ekim 2003 Gün ve 25266 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 13 Ekim 2003 Gün ve 
2003/6286 Sayılı 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakan
lar Kurulu Kararı Eki Kararda aynen (R.G. 28.10,2003, Sa. 25273); 

"Borç kullanımı ve ödemelerinde mali prensiplerin sağlıklı bir şekilde oluşmamasının bir 
sonucu olarak; Hazine, garanti verdiği dış borçların geri ödemesinin önemli bir bölümünü üstlen
mek zorunda kalmıştır. Nitekim, 1992-2002 döneminde Hazine toplam 4.950 milyon dolar borç 
ödemesini üstlenmiştir. Hazine tarafından üstlenilen toplam miktar 2003 yılının ilk yansında 5.131 
milyon dolara ulaşmıştır. Hazine garantili dış borçlanmaya 1998 yılından itibaren bütçe kanunlarıy
la getirilen sınırlama sonrasında Hazine garantisi ile sağlanan dış kredi miktarı oldukça azalmış ve 
1998 yılında 2.442 milyon dolar olan mahalli idareler garantili dış borç stoku, 2002 yılında 1. 703 
milyon dolara, 2003 yılının birinci çeyreği itibarıyla 1.401 milyon dolara gerilemiştir. 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hüküm
leri çerçevesinde başlatılan çalışmalarla mahalli idarelerin borç geri ödemeleri konusunda olumlu 
gelişmeler sağlanmıştır. Bununla birlikte, uzlaşma sağlanamayan idarelerle, yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi konusundaki genel direnç sebebiyle, sorun çözülememiş durumdadır. Hazine Müsteşar
lığı verilerine göre, 30 Haziran 2003 tarihi itibanyla, 5.230 trilyon TL'si vadesi geçmiş olmak üzere, 
mahalli idarelerin Hazineye toplam 10.919 trilyon TL borcu bulunmaktadır. 

2004 yılında, mahalli idarelerin gelirlerinin 15.788 trilyon TL, harcamalannın 16.429 trilyon 
TL, GSMH içindeki paylannın ise sırasıyla yüzde 3,76 ve yüzde 3,91 olması öngörülmüştür. Böy
lece, mahalli idareler açığının 641 trilyon TL olması, GSMH içindeki payının da yüzde 0,15 
düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenmiştir." denilmektedir. 

Hazine Müsteşarlığının verilerine göre 30.09.2003 tarihi itibariyle Hazine'nin yerel yönetim
lerden alacaklan 11.440.662 katrilyon TL. dir. Bunun 5.915.873 katrilyon TL'si vadesi geçmiş borç
tur. Vadesi geçmiş borçların; 2.976.986 katrilyon TL'si garantili borç, 355.018 trilyon TL' si devir
li borç, 2.583.781 katrilyon TL.'si yap-işlet-devret projeleri borcudur. 5.524.879 katrilyon TL. 
tutarındaki vadesi gelmemiş borçların; 1870.948 katrilyon TL' si devirli borç, 3.513.816 katrilyon 
TL' si garantili borç, 140.115 trilyon TL' si yap-işlet-devret projeleri borcudur. Yerel yönetimler 
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yasa taşanları, belediye ve bağlı kuruluşlarının borçlanmasında çok önemli düzenlemeler yapmış
tır. Bilindiği gibi 4749 sayılı Kanun iç borçlanmaya Hazine garantisi veya kefalet verilmesini yasak
lamıştır. Yasa taşanlarında dış borçlanmanın yatırım projeleri için yapılabileceği hükme bağlanmış
tır. 4749 sayılı Kanun, dış borçlanmayı belirli kurallara bağladığından yerel yönetimlerin iç borç
lanma yoluna başvurmaları ihtimali daha yüksektir. Yerel yönetimlerin gelir kaynakları henüz net 
bir şekilde belli olmadığı için ne miktarda borç yapabileceklerini şimdiden kesin olarak söylemek 
mümkün olmamakla beraber yapılan çalışmalarda genel bütçeden yapılacak transferler hariç, 2004 
yılı belediye ve il özel idarelerinin bütçe gelirleri toplamının 14 katrilyon TL. olacağı tahmin edil
miştir. Yani, 2004 yılında yaklaşık 28 katrilyon TL. tutarında iç ve dış borç yapabileceklerdir. Büt
çeden yapılan transferler de hesaba katıldığında bu miktann 40-50 katrilyon TL'ye ulaşacağı rahat
lıkla söylenebilir. Bu rakamlar yerel yönetimlere çok büyük miktarda borç yapma yolunun açıl
dığını göstermektedir. Belediyelerin Hazine'ye olan II katrilyon TL. tutarındaki borçlarının öden
mesindeki sorunlar dikkate alındığında oluşturulan sistemin sürdürülebilir bir borç yapısına uygun 
olmadığı açıkça ortaya çıkar. 

Bu açıklamalardan, belediyelerin Hazine garantili dış borçlannda bütçe kanunlan ile getirilen 
sınırlamalara bağlı olarak artış oranında bir azalma olsa da Hazine'ye olan iç borçlarının artarak 
devam ettiği, netice itibariyle yerel yönetimlerin finansman durumunda rahatlama olmadığı anlaşıl
maktadır. Bu durum da bu konuda belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin gerekli kıldığı 
denetimin öneminin açık bir göstergesidir. 

Diğer yandan Tasarıda, belediye meclisinin kararının bakanlıkça onanmaması halinde ne gibi 
bir işlem yapılacağı belirlenmemiştir. Yürürlükteki 1580 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre, 
kararın bir hafta içinde tasdik edilmemesi halinde, belediye meclisinin tetkik istemi üzerine bir ay 
içinde Danıştay'ın vereceği kararın kesin olduğu belirtilmiştir. Tasarıda da bu paralelde bir düzen
leme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Öte yandan maddenin şu riskleri taşıdığını da dikkate almak gerekir. 
Dış Borçlanma Açısından; Kanun tasarıları yerel yönetimlerin yapacağı dış borçlanmanın 4749 

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkındaki kanun hükümlerine tabi olmak ve yatırım 
programında yer almak koşuluna bağlamıştır. 4749 sayılı kanunun ve tamamlayıcı mevzuatının 
yukarıda sayılan hükümleri incelendiğinde mevcut halleri ile mahalli idarelerin dış borçlanmasının 
oldukça sıkı kurallara tabi olduğu ve bazı sorumluluk (örneğin müteselsil sorumluluk) ve denetim 
mekanizmaları ile somut kriterlere dayalı kredi izin müessesesi ile mahalli idare dış borçlanmasına 
(garantili veya garantisiz) sınırlar getirildiği söylenebilir. 

Mevcut mevzuatın yerel yönetimlerin dış borçlanmasını sıkı kurallara tabi kılmasının başında 
bu kuruluşlann geçmişte hazine garantisi ile (esasen mahalli idarelerin uygulamada kendi başlanna 
dış kredi bulmalan oldukça güçtür) yapmış oldukları borçlanmayı kendilerinin asıl borçlu sıfatıyla 
ödemeyip garantör sıfatıyla Hazineye ödettirmeleridir. 1996 - 2003 yılları arasında Hazinenin 
mahalli idareler adına ödemek durumunda kaldığı dış borçların toplamı 5.2 milyar dolar olup bu 
yaklaşık olarak her yıl vadesi gelen garantili borçların % 60'ının Hazine tarafından ödenmesi an
lamına gelmektedir. Bu kapsamda hazinenin Belediyelerden vadesi geçmiş 6.5 katrilyon TL alacağı 
bulunmaktadır. (Hazine Şubat 2004 Borç Yönetim Raporu s.50). Buna hali hazırda vadesi gelecek 
olan 5.6 katrilyon TL'lık alacak da eklendiğinde Hazine'nin mahalli idarelerden olan alacaklarının 
ödenmediği bir ortamda 4749 sayılı Kanun ve tamamlayıcı mevzuatı çerçevesinde getirilmiş olan 
kurallarla belediyelerin kullanabilecekleri dış borçlanma imkanı oldukça kısıtlı kalacaktır. 
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Buna karşılık Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile belediyelere yeni hizmetler yetkiler 
devredilirken buna ilişkin yeterli özkaynağın temin edilememesi durumunda büyük ihtimalle 
dışarıdan borçlanma arayışına girilmesi ve bunun sonucunda 4749 sayılı yasanın disiplin sağlayan 
hükümlerinin yumuşatılması yönünde eğilimlerin yoğunlaşması bir risk unsuru olarak görülmelidir. 

İç Borçlanma Yönünden: Mahalli İdareler Kanun Tasarılarında belli kısıtlar ile bu kuruluşların 
iç borçlanmaya gitmesi hükümleri getirilmiştir. Borçlanabilmek için meclisin salt çoğunluğunun oyu 
yeterli olacaktır. Oysa borçlanma gibi önemli bir konuda salt çoğunluk yerine 2/3 çoğunluk aranması 
daha doğru olurdu. Buna karşılık 4749 sayılı kanun Hazine iç borçlanmasını ve yukarıda saydığımız 
nedenlerle mahalli idareler dahil diğer kuruluşların dış borçlanmasını düzenlerken Hazine dışı 
kuruluşların iç borçlanmasını ayrıca düzenlememiş ancak 8 inci maddesinde "Hazine kamu ve/veya 
özel kurum ve kuruluşlarının yurt içi piyasalardan yapacağı borçlanmalara garanti veya kefalet 
veremez" diyerek İç borçlanmayı dış borçlanmanın aksine hazine garantisi dışmda tutmuştur. 

Diğer taraftan merkezi hükümet adına Hazine borçlanmasının da yoğun olduğu gerçeği kar
şısında yerel yönetimlerin (ve özellikle büyükşehir belediyelerinin) ağırlıklı olarak tahvil ihracı 
suretiyle iç piyasaya girmelerinin uyumsuzluk yaratacağı gözardı edilmemelidir. Bu nedenle 
Belediyeler Kanun Tasarısının 68 inci maddesindeki İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması sürecine 
Hazine Müsteşarlığı'nın da uygun görüşünün alınması şeklinde bir ekleme yapılmasının daha uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. Hatta Hazine Müsteşarlığı kamu finansman dengesini göz önünde 
bulundurarak sınırlamalar getirmeye yetkili olmalıdır. 

Burada altı çizilmesi gereken bir diğer önemli konu da, İçişleri Bakanlığı'nın vereceği onayın 
ne şekilde oluşacağıdır. Eğer söz konusu bakanlık geleceği yükümlülük altına sokacak bu nitelikli 
kararları onaylama yetkisi ile karşı karşıya kalacaksa tıpkı denetim ve bütçe konulannda olduğu 
gibi buna göre organizasyon yapısını güçlendirmek zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. İller 
Bankasının yeniden yapılandırılması sürecinde özellikle bu tür mali ve finansal nitelikli düzen
lemelerin dikkate alınması önem taşımaktadır. Aksi takdirde düzenlemeler ile amaçlanan mali 
nitelikli konuların başka tür problemler ortaya çıkarmasına engel olunamayacaktır. 

Ayrıca, İller Bankası'ndan nakit kredisi kullanılmasıyla ilgili olarak bu tasanda veya İller Ban
kası' nın yeniden yapılandınlması çerçevesinde çıkacak olan tasanda sınırlayıcı nitelikli düzen
lemelerin yer alması gerektiği düşünülmektedir. Bu nitelikli sınırlayıcı hükümler İller Bankası'nın 
daha objektif çalışmasını da sağlayacaktır. 

Bu konuya ilişkin olarak son bir nokta da belediyelere bağlı ama ayn tüzel kişiliği olan şirket
lerin iç borçlanmayla ilgili sınırlamaya tabi olup olmayacağı konusudur. Benzer düzenlemeler söz 
konusu şirketler için de olmalıdır. Aksi durumda, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere özel
likle belediyeler bu sınırlama dışına çıkmak için çeşitli mali yöntemler (fiscal thcks) geliş
tirebileceklerdir. 

Temel yaklaşım yerel yönetimlerin borçlanmasının sermaye harcaması niteliğindeki har
camalar için söz konusu olmasıdır. Birkaç ülke uygulaması hariç cari harcamalar için yerel yönetim
lerin borçlanma yetkisi bulunmamaktadır. Bu kural yerelleşmenin en yoğun olduğu ülkeler için de 
geçerli olmaktadır. 

Borçlanma konusunda ülkelerin önemli bir kısmında borçlanma üzerinde bir üst sınır ve izin 
süreci bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı ülke örneklerine bakarsak: 

- Geçiş sürecindeki on ülkeden sadece üçünde borçlanma üzerinde çok sınırlı veya hiç olmayan 
bir kontrol bulunmaktadır (Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti), diğer ülkelerde ise kimi ül
kede oldukça sınırlayıcı olan kontroller ve izinler bulunmaktadır. 
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- Bulgaristan ve Slovenya'da yerel yönetimlerin borçlanması üzerinde getirilen yeni düzen
lemeler çerçevesinde oldukça katı kurallar ve sınırlamalar bulunmaktadır. 

- Belçika' da sermaye harcamaları için yerel yönetimler önemli bir esnekliğe sahip olmakla bir
likte cari nitelikli harcamalar için sadece kısa dönemli borçlanmalar yapabilmektedirler. 

- Danimarka'da belediyeler eğer belirlenmiş sektörlere yönelik olarak yatınm harcaması 
niteliğinde borç kullanacaklar ise izin almadan borçlanma yapabilmektedirler. Bunun dışında 
yapılacak borçlanmalar İçişleri Bakanlığı'nın onayına tabi olmaktadır. 

- İtalya' da bölgesel ve yerel idareler borçlanabilmekte ve tahvil çıkarabilmektedirler. Kanun 
ile borçlanma üzerine altın kural denilen tavan sınır getirmiştir. Borç servisi kendi gelirlerinin yüz
de 25'ini aşmamakta ve sadece sermaye harcamaları için borçlanabilmektedir. 

- İspanya' da belediyeler sadece sermaye harcamaları için belli bir yılı aşmayacak vadede borç
lanabilmektedirler. Eğer borç servisi cari gelirlerinin yüzde 25'ini aşmıyorsa Maliye Bakanlığı'nın 
onayını almalarına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, merkezi idare uygulanan makro 
ekonomik politikanın gerekleri doğrultusunda limit ve sınırlamalar koyabilmektedir. 

- İngiltere'de yerel yönetimlerin cari harcamalarını finanse etmek için borçlanmaları yasa ile 
engellenmiştir. Sadece sermaye niteliğindeki harcamaları için borçlanabilmektedirler. 

Türkiye'nin kamu borç stokunun büyüklüğü ve kamu finansman dengeleri dikkate alındığında 
yerel yönetimlere tanınan borçlanma olanağının büyüklüğü ve - sakıncaları kendiliğinden ortaya çıkar. 

8. Tasarının "Belediye meclisinin görev ve yetkileri" başlığını taşıyan 18 inci maddesinin (c) 
bendinde, "Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak" belediye meclisinin görevleri 
arasında sayılmıştır. 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanunu imar planlarını 
kademelendirerek temel ilke olarak, makro seviyedeki planların (Bölge planı ve çevre düzeni planı) 
merkezi yönetimce, alt ölçekli imar planlarının da (nazım imar planı, uygulama imar planı ve mev
zi imar planı) yerel yönetimlerce hazırlanmasını öngörmüş, belediye ve mücavir alan sınırlan için
de (istisnalar hariç) imar planı yapmak, yaptırmak ve onama yetkileri belediyelere verilmiştir. Bu 
aslında yasanın getirmiş olduğu en büyük yeniliktir. Yetkinin yerel yönetimlere verilmesi mer
keziyetçilikten uzaklaşma, yetkinin yaygınlaşması, işlerin yerinde ve ihtiyaca göre kısa sürede 
yapılması açısından ileri bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak yasa ve yönetmelikler belirtilen 
çizgide uygulanmadığından istenilen amaca uygun gerçekleştiği söylenemez. 

Özellikle yeni kurulan ve ekonomik gücü olmayan belediyelerimiz teknik eleman yönünden 
son derece yetersiz durumdadır. Büyük çoğunluğunda teknik eleman yoktur. Teknik eleman 
bulunan belediyelerin ise büyük çoğunluğu yetkilerini politik ve menfaat çıkarlan doğrultusunda 
kullanmaktadır. Yasa ve yönetmeliklere aykırı plan değişiklikleri yaparak ve kendi yandaşlarına 
çıkar sağlamakta veya kendilerine muhalif olanlann mağduriyetlerine sebep olmaktadırlar. Hak
larını idare mahkemelerinde arayanlar ise mahkemelerde dosya sayılannın çok yoğun olması 
nedeniyle yıllarca beklemek zorunda kalmakta, bu arada kentlerimizde çarpık yapılaşma süratle 
devam etmektedir. 

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının 11 inci maddesi hükmü ile, Büyükşehir 
belediyesine, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisinin verilmesi 
yerinde olmakla beraber yapılan yasa dışı uygulamalann tümüyle ortadan kaldınlması için yeterli 
değildir. Belediyelerin imar uygulamalarını denetleyecek il veya bölge kurullannın oluşturulması 
için Tasarıda gerekli düzenlemenin yapılması, yararlı olduğu gibi yerel yönetim sisteminde reforma 
giden yolda atılacak önemli adımlardan da biri olacaktır. 
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Yönetimde reform kavramı, yönetim sisteminde aksayan, gereği gibi işlemeyip verimlilik ve 
etkinliği engelleyen yöntem ve mekanizmaların saptanıp sistemden çıkarılması, bunların yerine et
kinliği ve verimliliği artıracak, aksaklıkları giderecek mekanizmaların devreye sokulmasıdır. Tasan 
böyle bir anlayışın çok uzağındadır. 

Bu bağlamda, 3194 sayılı kanun ile plan onama konusunda yetkili kılınan belediyeler ve 
valiliklerin bu yetkileri kullanabilecek biçimde reorganizasyonunun gerçekleştirilmesi zorunludur. 
Tasanda bu amaçla yapılacak düzenlemede (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plan
cıları Odası'nın görüşleri de alınarak) imar birimleri verilen yetki ve sorumluluğa uygun biçimde 
genişletilmeli, imar birimlerinin imar adası ve imar parseli ölçeğinde uygulama ve denetimi sağ
lanırken, Fen İşleri Birimleri yapı ölçeği ile sınırlandınlmalı ve bu alanda gerçekten uzmanlaşmalan 
sağlanmalıdır. 

9. Tasannın 18 inci maddesinin (i) bendi hükmüne göre, "Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret 
Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara katılmaya veya ayrıl
maya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" belediye mec
lisinin görev ve yetkileri arasındadır. Yine Tasarı'nm 69 uncu maddesi hükmüne göre, "Belediye 
kendisine verilen görev ve hizmet alanlannda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şir
ketleri kurabilir," 

Özelleştirme Uygulamalannın Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4046 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasında, 
"Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunlann kurduklan birlikler tarafından ticari amaçla 
faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye 
katılımında bulunulması, Bakanlar Kurulunun iznine tabidir" denilmiştir. 

Tasan ile yapılan düzenleme söz konusu hüküm ile çelişmektedir. Yürürlükte olan bir kanunu 
ortadan kaldırmadan, o kanunda yer alan hususlan dikkate almaksızın ve tamamen yürürlükteki 
kanunun aksine bir hüküm getirilmesi bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek bir durumdur. 
Çünkü böyle bir durum, hukuk düzeninden beklenen belirliliği engeller. 

10. Tasannın 18 inci maddesinin (j) bendi, belediyeye ait şirket(lerin) özelleştirilmesi konusun
da belediye meclislerini yetkilendirmektedir. Belediye şirketleri konusu, bir bakış açısına göre, 
yürürlükteki belediye mevzuatının en sorunlu alanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde, Belediye 
şirketlerinin a'dan z'ye düzenlendiği bir yasa hiçbir zaman çıkanlmamıştır. Tasarı bu çok önemli ek
sikliğin giderilmesi için fırsat vermekte ise de bu fırsat kullanılmamıştır. 

Günümüzdeki uygulamada, belediye meclisi kararlanndan hareketle ve kolayca karşılanan 
bazı idari koşullar yerine getirilerek, "özel hukuk tüzel kişisi" biçiminde belediye şirketleri 
kurulabilmektedir. Belediye şirketlerinin etkinlikleri tamamen özel hukuk kurallanna göre olmak
ta; şirket yöneticileri, aynı özel hukuk kişileri gibi bu kuruluşları yönetebilmektedir. Mevcut sis
temin sakıncası, özellikle şirketlerin kuruluş sözleşmesine, belediyelere "kamu hizmeti" olarak 
yasayla verilmiş görevlerin yazılmasında ortaya çıkmaktadır. Bu sayede, o etkinlik, "kamu hizmet
lerinin özel kişilere gördürülmesi" yönteminin ayrılmaz bir parçası olan "ihale" koşulu da aşılarak, 
"özel hukuk kişisi"ne gördürülen "özel-ticari" bir etkinliğe bir şirket sözleşmesi ile dönüştürülmek
tedir. Yasayla, yani "yasama işlemi" ile kurulmuş olan bir "kamu hizmeti"nin bu niteliği yine ancak 
yasayla kaldınlmak gerekir. Oysa, "idari işlem"lerle bir kamu hizmeti "fiilen" bir özel-ticari etkin
liğe dönüştürülebilmektedir. Devamında, kamu hukuku rejiminin özellikle "denetim"e ilişkin koşul 
ve kayıtlarından soyutlanmış olarak, hizmet, tamamen özel hukuk kurallarına göre yürütülebilmek
tedir. Bu durum, 1982 Anayasası'nın, özelleştirmede "kanun" arayan 47. maddesine açıkça aykırıdır. 
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Özelleştirmeye ilişkin bazı yasal düzenlemelerde belediye şirketlerinin "özelleştirilmesi"nden söz 
ediliyor olması durumu değiştirmemekte, Taşandaki Anayasa'ya aykırılığı ortadan kaldırmamak
tadır. Kamu tüzel kişisi olmayan bir özel hukuk tüzel kişisinin nasıl "özelleştirileceği" bir tarafa; 
böyle bir özelleştirme ile yasanın kamu hizmeti saymaya devam ettiği bir etkinliğin, idari işlemle 
özel hukuk kişisine, bazen "tekel" de oluşturacak biçimde "devredilmesi" ne İdare Hukukuna, ne de 
Anayasa'nın 47 nci maddesine göre olanaklıdır. 

11. Tasarının 18 inci maddesinin (o) bendi hükmüne göre "Diğer mahalli idarelerle birlik kurul
masına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek" belediye meclisinin görev ve 
yetkileri arasında sayılmıştır. Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkrasında "Mahalli idarelerin 
belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik 
kurmaları...kanunla düzenlenir" denilmiştir. Görüldüğü üzere, mahalli idarelerin birlik kurabil
meleri için "Bakanlar Kurulunun izni" Anayasal bir zorunluluktur. Belediye Meclisi, Anayasanın 
127 nci maddesi ile uyumu sağlayabilmek için ancak, birlik kurmak amacıyla Bakanlar Kurulundan 
izin istemeye karar verme yetkisiyle donatılabilir. Bu nedenle, birlik kurma konusunda belediye 
meclisine Bakanlar Kurulu iznine herhangi bir atıf yapılmadan, sanki böyle bir izne gerek yokmuş 
gibi bir anlatımla yetki verilmesi, Anayasanın 127 nci maddesine aykırıdır. Niyet bu olmasa dahi 
ifade tarzı Anayasanın 127 nci maddesi hükmünün dikkate alınmadığı izlenimini vermektedir. 

12. 5272 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine Tasan'da da aynen yer verilmiştir. Bu maddenin 
son fıkrasında "Meclisinin çalışmalarına ve katılıma ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafın
dan çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" denilmiştir. Maddede belediye meclisinin çalışmalarına 
ilişkin ilkeler konusunda her hangi bir düzenleme yer almadığından, bu konudaki usul ve esasları 
belirleyen bir yönetmelik, asli düzenleme yapmış olacaktır. Halbuki Anayasaya göre, Anayasanın 
gösterdiği ayrık haller dışında, yürütmenin asli düzenleme yetkisi yoktur; yürütme Anayasaya ve 
kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek bir yetki ve görevdir. Anayasanın 8 inci 
maddesinde ifade edilmiş olan bu ilke, yürütmenin ancak kanun ile asli olarak düzenlenmiş bir alan
da düzenleme yetkisi kullanabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Anayasanın 7 nci maddesine 
göre ise, asli düzenleme yetkisi, TBMM'nindir ve devredilemez." 

Kanunda bir hususun yönetmelikle düzenleneceğinin belirtilmesi, o hususun kanunla düzen
lenmiş olduğu anlamına gelmez. Kanunla yapılmış bir düzenlemeden söz edilebilmesi için, o 
hususun en azından temel ilkelerinin kanunda gösterilmesi gerekir. 

19 uncu maddenin son fıkrası, yukarıda belirtildiği üzere, yürütmenin kanuniliği ilkesine ay
kırı olarak, yürütmeye asli düzenleme yapmak imkanı tanıdığı için Anayasanın 8 inci maddesine; 
yasamaya ait olan asli düzenleme yetkisini yürütmeye devrettiği için Anayasanın 7 nci maddesine; 
böyle bir yetki Anayasaya dayanmadığı için Anayasanın 6 nci maddesine aykırıdır. 

13. Tasarının 20 nci maddesinde belediye meclisinin olağanüstü olarak toplanabilmesine 
olanak veren bir hüküm bulunmamaktadır. Belediye meclisinin bir ay içinde toplantı yapacağı gün 
sayısının artırılmış olması olağanüstü toplantı yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

14. Tasarının 25 inci maddesi ile Denetim Komisyonunun kurulması öngörülmektedir. 
Denetim Komisyonuna ilişkin Tasarı hükmü genel nitelikte düzenlemeler getirmekle birlikte 

son dönemde bütçesel karar sürecinde saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu artırmaya yönelik 
olarak kamu mali yönetiminde ve mali denetim sisteminde yapılan değişiklikleri içerecek şekilde 
tasarlanmamıştır. Maddenin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çer
çevesinde eksiktir. 
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Tam olarak 2006 yılından itibaren uygulamasına geçilecek olan yeni sistemde kurumsal düzey
de stratejik planlama, iç kontrol, iç denetim gibi yeni süreçler devreye girmektedir. Bu yeni süreç
lerin getireceği yeni mekanizmaların Meclis Denetim Komisyonu tarafından mutlak şekilde dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu, komisyonun çalışma sürecindeki etkinliğini artıracağı gibi yeni ön
görülen mekanizmaların doğru algılanması ve etkin bir şekilde uygulanması konusunda belirleyici 
dinamik bir faktör olacaktır. 

Günümüzde modern kamu mali yönetim ve denetim sistemlerini geleneksel uygulamalardan 
ayıran özelliklerin başında rol ve sorumlulukların açık olması ve açık olarak tanımlanmış görev ve 
yetkilere göre kurumların denetim işlevlerini yerine getirmesidir. Dolayısıyla meclis üyeleri arasın
dan gizli oyla seçilen ve konunun doğrudan uzmanı olmayan komisyon üyelerinin belediye hesap 
ve işlemlerini denetleyebilmesi için denetim de öncelikle neleri sorgulayacaklannın çerçevesinin 
çizilmesi gerekmektedir. 

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde maddenin aşağıdaki hususlarda eksik olduğu görül
mektedir. 

Sadece hesap ve işlemlerin değil stratejik planların ve uygulama sonuçlarının ayrıntılı incelen
mesi. 

Belediyeyi yükümlülük altına sokan faaliyetlerin temel inceleme ve denetleme başlıkları için
de olması ve bunlarla ilgili belediyenin başlangıç hedeflerinin uygulama sonuçları çerçevesinde sor
gulanması. Başta borçlanma ve borçların sürdürülebilirliği ile ihale ve büyük yatırım projeleri ol
mak üzere hedef ve uygulama sonuçlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde açık bir şekilde 
ortaya konması. 

Vergi ve benzeri mali yükümlülükler gibi piyasa ve vatandaş üzerinde yük yaratan kararların 
ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. 

Belediyenin hizmet sunumu çerçevesinde sahip olduğu varlıklardaki artışın ve azalışın incelen
mesi. 

Faaliyet raporları, iç denetçilerin hazırladıkları kapsamlı denetim raporları, Sayıştay'ın dış 
denetim raporları ve İçişleri Bakanlığının yetkili denetim ve kontrol birimlerinin raporları çer
çevesinde hesap ve işlemlerin denetlenmesi. 

Bunlar Meclis Denetim Komisyonunun denetim sürecinde dikkate alması ve sonuçlandırması 
gereken temel noktalar olmalı, bunların dışında komisyon kendi ilgisine göre denetimi genişlet
melidir. Ancak Meclis Denetim Komisyonu genel hükümlerde belirtilen denetim usullerinin dışın
da bunlarla çatışacak ve bu denetim sonuçlan ile ters düşecek mükerrer denetim görevleri üstlen
memelidir. 

15. Tasarının 33 üncü maddesine göre belediye encümeni seçilmiş ve atanmış üyelerden oluş
maktadır. Anayasanın 127 nci maddesi uyannca yerel yönetimler, "karar organlan seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri"dir. Belediye encümenlerinin, karar organı mı, 
yoksa yürütme organı mı olduğu, üzerinde fikir birliği sağlanamayan bir konudur. 

Anayasa Mahkemesi 22.06.1988 gün ve E: 1987/18, K: 1988/23 sayılı kararında, il daimi en
cümenini, "il kamu tüzelkişiliğinin karar organlanndan biri" olarak kabul etmiş ve il daimi en
cümeninde memurların da yer almasını sağlamaya yönelik yasal düzenlemeyi iptal etmiştir. Öte 
yandan yine Anayasa Mahkemesi, 13.06.1988 gün ve E: 1987/22, K:1988/19 sayılı karannda, 

"Anayasa gereği kuruluşlan ayn yasalarla düzenlenmiş üç ayrı yerel yönetim biriminden en öz
gün yapıyı taşıyan belediyeler, 14.4.1930 günlü, 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre kurulmuşlar-
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dır. Bu yasaya göre, belediye tüzelkişiliğinin organları, belediye meclisi, belediye encümeni ve 
belediye başkanı olup belediye meclisiyle belediye encümeni karar, belediye başkanı ise yürütme 
organıdır." denilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin anılan kararlan karşısında, belediye encümeninde memur üyelere -
hem de toplanma ve karar çoğunluğunu elde tutar sayıda- yer verilmesi, Tasarının Anayasaya uy
gun olarak hazırlanmadığını göstermektedir. 

16. Belediye Personel sistemi, günümüzde beş tipik özellik sergilemektedir. 
1. Yerel yönetimlerde esnek istihdam geçici işçilik eliyle gerçekleştirilmektedir. 
2. Şirketleşme ve taşeronlaşma, belediye-içi ve belediye-dışı istihdam sistemleri doğmasına yol 

açmıştır. 
3. Belediyelerde bürokrasinin bütünlüğü ve sürekliliği kırılmıştır. 
4. Merkezi yönetim "tahsisçilik" işlevine sıkışmıştır. 
5. Personel rejimini belirleme mekanizmaları içinde belediyelerin ve belediye çalışanlarının 

ağırlığı yoktur. 
Yerel yönetimlerde kadro ve istihdam sayılarına ulaşabilmek oldukça güç bir iştir. Özellikle 

belediyelerin bağlı kuruluş, birlik, şirket gibi giderek artan sayıda yan kuruluşlar eliyle çalışmaları, 
sayısal verilere ulaşmayı oldukça güçleştirmektedir. 

Yerel yönetimlerde memur, işçi, sözleşmeli olmak üzere üç statüde personel çalıştırılmaktadır. 
Personel rejiminde açık bir hukuksal zemini olmamakla birlikte, son on yıldan bu yana "geçici iş
çilik" olarak adlandırılan bir yeni kategori türemiş bulunmaktadır. 

İl özel idaresi, belediye ve köylerde kadro - istihdam sayılarına ulaşmak hala önemli bir sorun
dur. Konu ile ilgili iki merkezi kurum, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Dev
let Personel Başkanlığadır. Bu kurumlar personel varlığına ilişkin verilere sahip olmalarına karşın, 
bunlan düzenli ve sağlıklı biçimde erişilebilir kılınmış değillerdir. 

Belediyelerin örgütlenmesinde ortaya çıkan "holdingleşme" eğilimi, personel yapısına ilişkin 
rakamsal büyüklüklerin edinilmesini güçleştiren başlıca nedenlerden biridir. Belediyeler, personel 
sayılarını belediye ana bünyesinde çalışanlar, bağlı kuruluşlar, işletmeler ve şirketlerde istihdam 
edilenleri birleştirerek verme eğiliminde değildirler. Bilgilerin "belediye ana bünyesi" ve "belediye 
kuruluşları" temelinde toplanması gereği zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koor
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulüne ilişkin 23.6.2003 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararında; 

"Devlet Personel Rejimi Reformu: Bu çalışma, Devlette Genel Kurumsal Yapının Gözden 
Geçirilmesi ile Merkez İdare ve Yerel Yönetim Reformu çalışmaları ile uyumlu olarak, Devlet Per
sonel Rejimi reformu aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hazırlanacaktır" denilerek bu temel il
keler gösterilmiştir. Bu temel ilkelerden biri de; 

"Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu görevi yürütenlerin dışındakiler İş 
Kanununa göre çalıştırılacak, asli ve sürekli görevlerde çalışanlar tüm kamu çalışanlannın belli bir 
oranını geçemeyecek" olmasıdır. Bu temel ilke doğrultusunda gerekli belirleme yapılmış değildir. 

Tasannın norm kadro uygulamasına ilişkin düzenlemeleri bu açıdan eksiktir. 
17. Belediyelerin denetimi, "yardımcı olmak", "rehberlik etmek" amacıyla yapılacaktır. 

Denetim "mevzuata, hedeflere, performans ölçütlerine, kalite standartlarına göre" yapılacaktır. Bu 
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işlem "tarafsız analiz, ölçme, değerlendirme, sonuçlan rapor etme" işidir. Rapor, "ilgililere 
duyurulacak" tır. Tasarının 54 üncü maddesi denetimi böyle tanımlamakta "inceleme-soruşturma" 
içeriğinden söz etmemektedir; bu yönüyle sistem "teftiş sistemi" olmaktan çıkmıştır. Belediyelerin 
mali ve performans denetimi Sayıştay tarafından; diğer idari işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından 
yapılacaktır. Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasının öngördüğü idari vesayet, merkezden 
yönetimin yerel yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa ile düzenlenmesi gereken bir denetim 
yetkisidir. Bu denetim yetkisi, Tasanda olduğu üzere merkezden yönetimin elinde salt ve biçimsel 
bir denetim ve otorite aracı olarak düşünülemez. Bu yetki, aynı zamanda mahalli hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, top
lum yarannın korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaçlarına yöneliktir. Bu 
amaçlann salt idari işlemlerle sınırlı bir vesayet yetkisi ile gerçekleştirilmesi ise olanaksızdır. 

Ayrıca Tasarı idari vesayeti en az düzeye indirmiştir. İdari vesayetin azaltılarak özerkliğin 
geliştirilmesi olumludur ama bu idarelerin hesap vermekle yükümlü oldukları unutulmamalıdır. 
Yani, hesap verme sorumluluğu, özerkliğe feda edilmemelidir. Mahalli müşterek ihtiyaç olarak 
nitelendirilerek merkezi idareden alınıp, belediyelere verilen görev ve hizmetler çok büyük bir 
olasılıkla merkezi idarenin yerel yönetimlere transfer edeceği kaynaklarla yerine getirilecektir. Tah
sis edilen kaynaklarla ilgili hesap verme sorumluluğunun nasıl yerine getirileceği belli değildir. 
Merkezi idarenin yerel yönetimlerin bütçeleri ve stratejik planları üzerinde vesayet yetkisi öngörül
memiştir. Merkezi idarenin yerel yönetimlere verdiği para ve kaynakların nasıl kullanıldığım denet
leme yetkisi de yoktur. Belediyeler Kanunu Tasarısının 55 inci maddesinde düzenlenen denetim 
böyle bir yetki içermemektedir. İç denetçilerin yapacağı denetimin de Sayıştay'ın yapacağı 
denetimin de merkezi idare adına yapılmadığı açıktır. İçişleri Bakanlığı'nın mali işler dışında kalan 
diğer idari işlemleri denetlemesi ise, idari işlemlerin idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve 
stratejilerine uygunluğunu denetlemekle sınırlıdır ve bu sınırlı denetimin nasıl sonuçlanacağı belli 
değildir. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'nın veya Merkezi İdarenin ilgili kurumlannın yapacağı 
denetimin mali denetimi de kapsayacak şekilde düzeltilmesi gerekir. 

Denetim konusundaki en önemli eksikliklerden biri, yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar 
konusunda yaratılan boşluktur. Kamu Yönetimi Temel Kanunu teftiş kurullannı ortadan kaldırmış 
ve iç denetçilere soruşturma yapma yetkisi vermemiştir. Belediyeler Kanunu Tasansmda bu boşluğu 
giderecek düzenlemeler yoktur. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 77 nci maddesinde 
İçişleri Bakanlığına verilen yetki de soruşturma yapmayı içermeyen bir yetkidir. Tüm bu nedenler
le Tasan ve ilgili yasalar, yolsuzlukla mücadele perspektifine sahip değildir. Zaten genel olarak 
denetimle ilgili maddelerin düzenlenmesinde özensizlik vardır. 

18. 5272 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile yapılmış olan düzenlemeye, üçüncü fıkra hükmün
de yapılan değişikle Tasarı'nın 55 inci maddesinde de yer verilmiştir. 

5272 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî 
işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri 
Bakanlığı tarafından denetleneceği öngörülmüşken burada yapılan düzenlemede; söz konusu idari 
işlemlerin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetleneceği hükme bağlanmıştır. 
Yapılan bu düzenleme ile "hukuka uygunluk" denetiminin getirilmiş olması, merkezi yönetimin 
vesayet yetkisi çerçevesinde yerel yönetimler üzerinde gerçekleştirmesi gereken bir denetimi sağ
layacağından olumlu ve yerinde bir düzenleme olarak değerlendirilmiştir. 
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Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan, "İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır" hükmü, yürürlüğe girmeyen bir kanuna atıf
ta bulunan bir hükümdür. 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun "kısmen ve tamamen uygulanmayacak 
hükümler" başlıklı 37 nci maddesinin (j) bendindeki hükümlerle, 5018 sayılı Kanunun "bütçe uy
gulamasına ilişkin hükümleri" nin yürürlüğü 01.01.2006 tarihine ertelenirken, 5018 sayılı Kanunun 
"bütçe hazırlığına ilişkin hükümlerinin" 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe sokulması amaç
lanmıştır. 

5018 sayılı Kanunun hangi hükümlerinin bütçenin hazırlığı ile ilgili, hangi hükümlerinin büt
çenin uygulanması ile ilgili olduğu açık ve net olarak belli değildir. Örneğin, iç denetimin bazı 
hükümleri bütçenin hazırlığı ile, bazı hükümleri bütçenin uygulanması ile ilgilidir. Bazı hükümleri 
ise, harcama sonrası döneme ilişkindir. Sayıştay denetimi ise, bütçenin hazırlığı ile de, bütçenin uy
gulanması ile de ilgili değildir. 

Yürürlüğe girmemiş bir düzenlemeye dayanılarak, belediyelerde iç ve dış denetim yapacaklara 
yetki ve görev vermek, bir başka deyişle denetim yapacakların yetki ve görevlerini söz konusu 
hükümler yürürlüğe girene kadar yasal dayanaktan yoksun bırakmak yasama tekniğine uygun düş
memektedir. Bu durum hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. 

19. 5072 sayılı Kanun 57 nci maddesi ile yapılan düzenleme Tasarı'ya aynen alınmıştır. 
Yapılan düzenlemede; hizmetlerde meydana gelen aksamanın halkın sağlık, huzur ve esenliğini 

hayati ölçüde olumsuz etkilediğinin yetkili sulh hukuk mahkemesi tarafından tespit edilmesi ve 
İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı da, ilgili 
belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilmesi öngörülmüştür. 

Ancak, idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı işler idare hukukuna tabidir. Bu işlerden doğan 
uyuşmazlıklara da idari yargıda bakılır. Bu nedenle, söz konusu belirlemenin yetkili idare yargı 
hakimi tarafından yapılacağı, bu belirlemeye karşı da Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği 
şeklinde maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere idari işlemlerin yargısal denetimi, idari yargı organlarına aittir. Bu nedenle, 
yapılan düzenlemede idare mahkemeleri yerine, adli yargı mercii olan sulh hukuk ve asliye hukuk 
mahkemelerinin görevli ve yetkili kılınması doğru olmayan bir düzenleme olarak değerlendirilmiştir. 

20. Tasarının 62 nci maddesi hükmüne göre, belediye başkanı tarafından hazırlanıp eylül ayı 
başında encümene sunulan bütçe, kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine 
sunulacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 18 inci maddesinde, mali yıl
başından en az yetmiş beş gün önce TBMM'ye sunulacak olan merkezi yönetim bütçe kanun 
tasarısına mahalli idarelerin bütçe tahminlerinin de eklenmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, merkezi 
yönetim bütçe kanun tasarısının sunumuna yetiştirilebilmesi için, Tasarının 62 nci maddesindeki 
bütçe hazırlanma süresinin öne çekilmesi yerinde olacaktır. 

21. 5272 sayılı Kanunun 65 inci maddesi Tasarı'ya aynen alınmıştır. 
Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin ilkeler 

konusunda her hangi bir düzenleme maddede yer almamaktadır. Bu nedenle, bu konudaki usul ve 
esasları belirleyen bir yönetmelik, asli düzenleme yapmış olacaktır. Halbuki Anayasaya göre, 
Anayasanın gösterdiği ayrık haller dışında, yürütmenin asli düzenleme yetkisi yoktur; yürütme 
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek bir yetki ve görevdir. 
Anayasanın 8 inci maddesinde ifade edilmiş olan bu ilke, yürütmenin ancak kanun ile asli olarak 
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düzenlenmiş bir alanda düzenleme yetkisi kullanabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Anayasanın 
7 nci maddesine göre ise, asli düzenleme yetkisi, TBMM'nindir ve devredilemez. Devredildiği tak
dirde, kökenini Anayasadan almayan bir yetki olur ve Anayasanın 6 ncı maddesine aykırı düşer. 

Kanunda bir hususun yönetmelikle düzenleneceğinin belirtilmesi, o hususun kanunla düzen
lenmiş olduğu anlamına gelmez. Kanunla yapılmış bir düzenlemeden söz edilebilmesi için, o 
hususun en azından temel ilkelerinin kanunda gösterilmesi gerekir. 

22. Tasarının 5272 sayılı Kanundan aynen alınan 70 inci maddesine göre belediye kendisine 
verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir. 
Tasarının 18/i maddesi de bununla ilgilidir. Belediye bazı hizmetlerini 71 inci maddeye göre işlet
me tesisi suretiyle gerçekleştirebileceğinden ayrıca şirket kurmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ayrıca belediyelerce şirket kurulması piyasa ekonomisi kurallarına uygun düşmemekte ve 
rekabeti bozucu bir etki yaratmaktadır. 

Böyle bir düzenleme açıkça yolsuzluklara açık bir yapının oluşmasına yol açacaktır. Nitekim 
bugün yerel yönetimlerdeki BİT'ler pek çok yolsuzluğun kaynağı durumundadır. Kaldı ki bunların 
denetimi de Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde olacağından, bir kamu kaynağının kullanımı açıkça 
kamunun denetimi dışında da tutulmaktadır. 

Belediye şirketlerinin çoğunun kuruluş sözleşmesinde, belediyelere yasa ile verilen kamu hiz
metlerinin belediye şirketleri tarafından yerine getireceği yazılıdır. Belediyelerin, şirket kurarak 
görevlerini bunlar eliyle yürütmesi, bir tür dahili taşeronluk uygulamasıdır. Yasa ile belediyelere 
verilen kamu hizmetinin idari bir işlemle özel hukuk kişisine devredilmesi hukukun genel ilkelerine 
de, Anayasanın 47 nci maddesine de aykırıdır. Bir yasama işlemi ile oluşturulan herhangi bir kamu 
hizmeti, idari bir işlemle fiilen "özel hukuk kişilerine" gördürülmektedir. Bu Anayasanın özelleştir
mede Kanun arayan 47 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

Bu düzenlemenin doğal sonucu, belediyelerin bütün hizmetlerinin şirketler kurularak 
verilebilir hale getirilmesidir. Bu düzenlemenin bir başka doğal sonucu, herhangi bir sınırlama ve 
hizmetler arasında herhangi bir ayrım yapılmadan yerel tüm kamu hizmetlerinin özel hukuk hüküm
lerine tabi şirketler aracılığı ile yapılabilir hale gelmesidir. Belediyelerin "kamu gücü", "kamu 
otoritesi" kullanarak yürüttüğü asli ve sürekli kamu hizmetlerine ilişkin görevlerin bütünüyle, hiç
bir sınırlama olmadan şirketler eliyle yürütülmesi veya bu kamu hizmetlerinin idari bir işlemle özel 
hukuk kişisine devredilmesi, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 

Bir hukuk devletinde tüm yasama işlemlerinin nihai amacı kamu yarandır. Devlet erklerinin 
kamu yaran dışındaki amaçlara yönelik olarak kullanılmaları, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. 

Ortak ve yerel gereksinimleri karşılayacak kamu hizmetlerini görmek üzere oluşturulmuş yerel 
yönetimlerin, üstlendikleri kamu hizmetlerini, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurmak 
suretiyle bu şirketlere yaptırmasına imkan tanıyan bir düzenlemenin kamu yaranna olduğu 
savunulamaz. Çünkü böyle bir düzenleme kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine ve ticari amaçlı bir 
hale gelmesine yol açarak, vatandaşa parasız sunulması asıl olan bu hizmetlerin kâr amaçlı sunul
masına neden olacaktır. Bunun sonucunda da tüm vatandaşlann yararlanmasına açık olması gereken 
hizmetler, ancak bedelini ödeyenler tarafından ulaşılabilecek hizmetlere dönüşecektir. Böyle bir 
durumun kamu yararına olduğunu savunmak ise mümkün değildir. 

Yasama erkinin kamu yaranna olmayan düzenlemeler yapmak için kullanılması, Anayasanın 
2 nci maddesinde ifade edilmiş olan hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 
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23. Tasannın "Borç ve alacakların takas ve mahsubu" başlığını taşıyan 72 nci maddesi ile "Bu 
madde gereğince yapılacak mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının olumlu 
görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü 
getirilmektedir. 

Bu hüküm ile belediyenin yerel yönetimlerden veya merkezi idare kuruluşlarından olan ister 
özel hukuk ister kamu hukukundan (vergi, resim, harç) kaynaklansın tüm alacak ve borçlan için 
zorunlu bir "takas-mahsup sistemi" getirilmektedir. Böyle bir sistemin anlamı ise şudur: 
Belediyeleri, yerel yönetimler veya merkezi idare kuruluşlarından olan hiçbir alacağını nakden veya 
hesaben tahsil edemeyecekleri gibi borçlannı da bu şekilde ödemeyeceklerdir. Kaynağı ne olursa 
olsun bütün alacak ve borçlar takas-mahsup yoluyla itfa edilecektir. 

Söz konusu maddenin gerekçesinde düzenlemenin amacı; merkezi idarenin belediyeye olan 
borçları için faiz ödemediği halde, belediyeden olan alacaklan için yüksek oranda faiz alması 
nedeniyle ortaya çıkan belediye mağduriyetinin kısmen de olsa giderilmesi olarak açıklanmıştır. 
Ancak, bilindiği üzere faiz alacağı ya kanundan ya da sözleşmeden doğar. Her iki durumda da hak 
sahibinin hukuken bu alacağı tahsil yetkisine haiz olduğu açıktır. Kaldı ki, bu konuda maddede her
hangi bir düzenleme de yapılmamıştır. 

Düzenleme birikmiş borç/alacak stokunu tasfiyeye yönelik olmayıp daimidir. Bu şekliyle büt
çe prensiplerine aykırıdır. 

24. 5272 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine Tasarı'na aynen yer verilmiştir. 
Tasarı'nın 86 ncı maddesiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 

68 inci maddesinin yeniden düzenlenen dördüncü fıkra ile; Sandık tarafından emekli aylığı bağ
lanan büyükşehir, il, ilçe ve diğer belediye başkanlarına makam tazminatı, buna bağlı olarak tem
sil veya görev tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. 

Yapılan bu düzenleme; Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanan belediye başkanları ile diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı bağlanan belediye başkanları arasında adil olmayan 
bir farklılık doğmasına yol açmıştır. Böyle bir düzenleme eşitlik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. 

Eşitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesi'nin çok sayıdaki kararıyla aynı doğrultuda yorumlanmıştır. 
Bu kararlarda genellikle değinildiği gibi yasa önünde eşitlik, ancak niteliklerde benzerlik ve 
yasaların getirdiği kurallara uyarlık oranında söz konusu olabilir. Kimi yurttaşlann başka bir kurala 
bağlı tutulmaları, haklı bir nedene dayanmakta ise; böyle bir durumda kanun önünde eşitlik ilkesine 
ters düşüldüğünden söz edilemez. Eşitlik her yönüyle aynı hukuki durumda bulunanlar arasında söz 
konusudur. Burada, makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesinin 
nedeni, belediye başkanı olmalanndandır. Bu nedenle, aylık aldıklan sosyal güvenlik kuruluşu han
gisi olursa olsun büyükşehir, il, ilçe ve diğer belediye başkanı olarak her yönüyle aynı hukuki, 
durumdadırlar, söz konusu tazminatlann ödenmesinde farklı bir durumun yaratılmasının hiçbir hak
lı nedeni bulunmamaktadır. 

M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Gürol Ergin 
Trabzon İstanbul Muğla 

Kemal Kılıçdaroğlu Enis Tütüncü Bülent Baratalı 
İstanbul Tekirdağ İzmir 

Kazım Türkmen Ali Kemal Deveciler 
Ordu Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BELEDİYE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, belediyenin 

kuruluşunu, organlarını, yönetimi-ni, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun belediyeleri kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulan ve karar organı seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 

b) Belediyenin organları: Belediye mec
lisini, belediye encümenini ve belediye baş
kanını, 

c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim 
yerini, 

d) Mahalle: Belediye sınırlan içinde, ih
tiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren 
ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan 
idarî birimi, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Belediyenin Kuruluşu ve Sınırlan 
Kuruluş 
MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde 

olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. 
İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması 
zorunludur. 

İçme ve kullanma suyu havzalan ile sit ve 
diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası 
kurulu bir belediyenin sınırlanna 5.000 met
reden daha yakın olan yerleşim yerlerinde 
belediye kurulamaz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BELEDİYE KANUNU TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Tasannın 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının 
birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 
sahalannın, merkez kabul edilecek yerleşim 
yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre 
mesafede bulunması ve nüfuslan toplamının 
5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar 
meclisinin karan veya seçmenlerinin en az 
yansından bir fazlasının mahallin en büyük 
mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da 
valinin kendiliğinden buna gerek görmesi 
durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî 
seçim kurullan, onbeş gün içinde köyde veya 
köy kısımlannda kayıtlı seçmenlerin oylarını 
alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte 
İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın 
görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde 
belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 
5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim 
yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine 
müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. 

Sınırların tespiti 
MADDE 5.- Yeni kurulan bir belediyenin 

sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde 
aşağıdaki şekilde tespit edilir: 

a) Eskiden beri beldeye ait sayılan tarla, 
bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytin
lik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal 
ve plajlar belediye sının içine alınır. 

b) Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi 
belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. 
Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır 
düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir. 

c) Belediyenin sınırları içinde kalan ve es
kiden beri komşu belde veya köy halkı tarafın
dan yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kay
nak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel 
yararlanma hakları devam eder. Bu haklar için 
sınır kâğıdına şerh konulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sınırların tespiti 
MADDE 5.- Yeni kurulan bir belediyenin 

sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde 
aşağıdaki şekilde tespit edilir: 

a) Eskiden beri o yerleşim yerine ait 
sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yay
lak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler 
ile kumsal ve plajlar belediye sınırı içine alınır. 

b) Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi 
belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. 
Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır 
düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir. 

c) Belediyenin sınırları içinde kalan ve es
kiden beri komşu belde veya köy halkı tarafın
dan yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kay
nak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel 
yararlanma haklan devam eder. Bu haklar için 
sınır kâğıdına şerh konulur. 
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d) Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen 
adlan sınır kâğıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit 
tutanağına eklenir. 

Sınırların kesinleşmesi 
MADDE 6.- Belediye sınırları, belediye 

meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 
üzerine valinin onayı ile kesinlesin 

Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uy
gulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve 
durum bir tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır 
kararlan ile dayanağı olan belgelerin birer ör
neği; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il 
özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine 
gönderilir. 

Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler ol
madıkça beş yıl süre ile değiştirilemez. 

Sınır uyuşmazlıklarının çözümü 
MADDE 7.- Bir il dahilindeki beldeler 

veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması 
halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar 
meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre 
verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlen
direrek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. 
Büyükşehir belediyesi sınırlan içinde kalan il
çe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişik
liklerinde büyükşehir belediye meclisinin de 
görüşü alınır. 

İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini 
gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 10.6.1949 
tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Birleşme ve katılma 
MADDE 8.- Belde, köy veya bunların bazı 

kısımlannın bir başka beldeye katılabilmesi 
için bu yerlerin meskûn sahalannın iltihak 
olunacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 
5.000 metreden fazla olamaz. 

Bir belde veya köyün veya bunlann bazı 
kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir bel
denin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

d) Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen 
adlan sınır kâğıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit 
tutanağına eklenir. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Sınır uyuşmazlıklarının çözümü 
MADDE 7.- Bir il dahilindeki beldeler 

veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması 
halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar 
meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre 
verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlen
direrek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. 
Büyükşehir belediyesi sınırlan içinde kalan il
çe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişik
liklerinde büyükşehir belediye meclisinin de 
görüşü alınır. 

İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini 
gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birleşme ve katılma 
MADDE 8.- Belde, köy veya bunlann bazı 

kısımlannın bir başka beldeye katılabilmesi 
için bu yerlerin meskun sahalannın katılınacak 
beldenin meskun sahasına uzaklığı 5000 met
reden fazla olamaz. 

Bir belde veya köyün veya bunlann bazı 
kısımlannın meskûn sahasının, komşu bir bel
denin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu 
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sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin 
altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin 
yarısından bir fazlasının komşu beldeye katıl
mak için başvurması halinde, iltihak olunacak 
belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, 
katılmak isteyen köy veya belde veya bunların 
kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. 
Oylama sonucunun olumlu olması halinde baş
vuruya ait evrak, valilik tarafından iltihak 
olunacak belediyeye gönderilir. Belediye mec
lisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde 
başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye 
meclisinin uygun görmesi halinde katılım ger
çekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma 
işlemleri, iltihak olunacak ilçe ve ilk kademe 
belediye meclislerinin görüşü üzerine, büyük-
şehir belediye meclisinde karara bağlanır. 
Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 
ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçiş
leri Bakanlığına bildirilir. 

Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir 
beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da 
köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 
5.000'den aşağı düşmemesi gerekir. 

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde 
ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için 
belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi 
ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 
50.000'den az olmaması şarttır. 

Bu madde uyarınca gerçekleşen katıl
malarda, iltihak olunan belde ile bazı kısımları 
veya tümü iltihak olan köy veya belde arasında; 
taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borç
ların devri ve paylaşımı, aralarında düzen
lenecek protokolle belirlenir. 

Birleşme ve katılma işlemlerinde bu mad
dede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde 
hükmüne göre işlem yapılır. 

Mahalle ve yönetimi 
MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar 

heyeti tarafından yönetilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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sahalar arasındaki mesafenin S.000 metrenin 
altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin 
yansından bir fazlasının komşu beldeye katıl
mak için başvurması halinde, katılınacak belde 
sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katıl
mak isteyen köy veya belde veya bunların 
kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. 
Oylama sonucunun olumlu olması halinde baş
vuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak 
belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın 
gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru 
hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin 
uygun görmesi halinde katılım gerçekleşir. 
Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, 
katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye mec
lisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye 
meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası 
oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye 
göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına 
bildirilir. 

Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir 
beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da 
köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 
5.000'den aşağı düşmemesi gerekir. 

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde 
ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için 
belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi 
ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 
50.000'den az olmaması şarttır. 

Bu madde uyarınca gerçekleşen katıl
malarda, katılman belde ile bazı kısımları veya 
tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve 
taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve 
paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle 
belirlenir. 

Birleşme ve katılma işlemlerinde bu mad
dede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde 
hükmüne göre işlem yapılın 

Mahalle ve yönetimi 
MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar 

heyeti tarafından yönetilir. 
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Belediye sınırları içinde mahalle kurul
ması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, 
belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 
görüşü üzerine valinin onayı ile olur. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü 
katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahal
lenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini 
yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş 
bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak 
ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla 
yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ih
tiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının 
çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli 
yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahal
lelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur 
ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlanna uygun 
biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır. 

Belde adının değiştirilmesi 
MADDE 10.- Bir beldenin adı, belediye 

meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğun
luğunun karan ve valinin görüşü üzerine İçişleri 
Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Res
mî Gazetede yayımlanır. Beldenin adının değiş
mesi ile belediyenin adı da değişmiş sayılır. 

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
MADDE 11.- Belediye sının veya meskûn 

sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile 
nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin 
sınınna, 5.000 metreden daha yakın duruma 
gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel 
imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin 
gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü 
alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine 
müşterek kararname ile kaldırılarak bu 
belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldmlan 
belediyenin mahalleleri, katıldıklan belediyenin 
mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldmlan 
belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Belediye sınırlan içinde mahalle kurul
ması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, 
adlanyla sınırlannın tespiti ve değiştirilmesi, 
belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 
görüşü üzerine valinin onayı ile olur. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü 
katılımıyla ortak ihtiyaçlan belirlemek, mahal
lenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla ilişkilerini 
yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş 
bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak 
ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla 
yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ih
tiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının 
çözümü için bütçe imkanlan ölçüsünde gerekli 
ayni yardım ve desteği sağlar; kararlannda 
mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulun
durur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlanna 
uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır. 

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
MADDE 11.- Meskûn sahası, bağlı olduğu 

il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve 
üzerinde olan bir belediyenin sınınna, 5.000 
metreden daha yakın duruma gelen belediye ve 
köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya 
temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması 
durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçiş
leri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek 
kararname ile kaldınlarak bu belediyeye katılır. 
Tüzel kişiliği kaldmlan belediyenin mahal
leleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri 
hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldmlan belediye 
ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak 
ve borçları katıldıklan belediyeye intikal eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 



- 6 1 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

hak, alacak ve borçlan katıldıkları belediyeye 
intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, 
Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakan
lığının önerisi üzerine müşterek kararname ile 
köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan 
belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından 
yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz mal
ları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel 
kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçların 
karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafın
dan üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına 
bildirilir. İller Bankası bu miktarı, takip eden 
ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamının belediyelere ayrılan kısmından keserek 
ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 

Kararlarının uygulanması ve nüfus 
MADDE 12.- 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 

9 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinleş
me tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci 
gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü mad
deye göre belediye kurulan yerlerde 18.1.1984 
tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine 
göre seçim yapılır. 

8 inci maddede geçen birleşme ve katıl
malara, 9 uncu maddede geçen mahalle kal
dırılmasına, 11 inci maddede geçen belediye ve 
köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir 
beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar 
ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve 
seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre 
yapılır. 

Bu Kanunda öngörülen nüfus büyüklüğü 
için, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 
bildirilen nüfus esas alınır. 

Hemşehri hukuku 
MADDE 13.- Herkes ikamet ettiği bel

denin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye 
karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyet-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, 
Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakan
lığının önerisi üzerine müşterek kararname ile 
köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan 
belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından 
yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz mal
ları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel 
kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçların 
karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafın
dan üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına 
bildirilir. İller Bankası bu miktarı, takip eden 
ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamının belediyelere ayrılan kısmından keserek 
ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 

Kararlarının uygulanması ve nüfus 
MADDE 12.- 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu mad

delerde belirtilen kararlar kesinleşme tarihini 
takip eden yılın ocak ayının birinci gününden 
itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü maddeye göre 
belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu 
maddesine göre seçim yapılır. 

8 inci maddede geçen birleşme ve katıl
malara, 9 uncu maddede geçen mahalle kal
dınlmasına, 11 inci maddede geçen belediye ve 
köy tüzel kişiliğinin kaldınlmasına veya bir 
beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar 
ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve 
seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre 
yapılır. 

Bu Kanunda öngörülen nüfus büyüklüğü 
için, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 
bildirilen nüfus esas alınır. 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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leri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma haklan vardır. Yar
dımların insan onurunu zedelemeyecek koşul
larda sunulması zorunludur. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel 
değerlerin korunması konusunda gerekli çalış
maları yapar. Bu çalışmalarda, üniversitelerin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve 
uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler 
alınır. 

Belediye sınırlan içinde oturan, bulunan 
veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanun
lara dayanan kararlarına, emirlerine ve 
duyurulanna uymakla ve belediye vergi, resim, 
harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle 
yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklan 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek 

nitelikte olmak şartıyla; 
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi 

kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kül
tür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 
sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek 
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptınr. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i 
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi eğitim kurumlan açabilir; 
Devlete ait her derecedeki okul binalarının in
şaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yap
tırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih-
tiyaçlannı karşılayabilir; sağlıkla ilgili her tür-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek 

nitelikte olmak şartıyla; 
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi 

kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kül
tür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 
sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve 
beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliş
tirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i 
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi eğitim kurumlan açabilir; 
Devlete ait her derecedeki okul binalarının in
şaatı ile bakım ve onanmını yapabilir veya yap
tırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih
tiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her tür-
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lü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlev
lerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla 
bakım ve onanmmı yapabilir, korunması müm
kün olmayanlan aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör 
spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli des
teği sağlar, her türlü amatör spor müsabakaları 
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 
üstün basan gösteren veya derece alan spor
culara belediye meclisi karanyla ödül verebilir. 

Belediye, kanunlarla başka bir kamu 
kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müş
terek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de 
yapar veya yaptınr. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik 
sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın 
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hiz
met sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar 
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uy
gulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki 
alanı, belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin karan ile mücavir 
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve im-

tiyazlan şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki 
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda 
belirtilen cezaları vermek. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânlann ve işlev
lerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla 
bakım ve onarımını yapabilir, korunması müm
kün olmayanlan aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör 
spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli des
teği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalan 
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 
üstün basan gösteren veya derece alan spor
culara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. 
Gıda bankacılığı yapabilir. 

Belediye, kanunlarla başka bir kamu 
kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müş
terek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de 
yapar veya yaptırır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik 
sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın 
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hiz
met sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar 
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uy
gulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki 
alanı, belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir 
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu hükümleri saklıdır. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve im-

tiyazlan şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunlann belediyeye verdiği yetki 
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda 
belirtilen cezalan vermek. 
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c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile 
ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruh
satı vermek. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait 
vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının 
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim 
ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet 
karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini 
yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; iç
me, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık 
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağ
lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak 
sularını işletmek veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla 
otobüs, deniz ve su ulaşım araçlan, tünel, raylı 
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini 
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ay
rıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yap
mak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmet
lerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 
sınırlan ve mücavir alanlar içerisinde taşınmaz 
malları almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 
tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs 

terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya 
bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına 
izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 
miktan yirmibeşbin YTL'ye kadar olan dava 
konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tas
fiyesine karar vermek. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile 
ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruh
satı vermek. 

d) Özel kanunlan gereğince belediyeye ait 
vergi, resim, harç, katta ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç 
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; iç
me, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık 
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağ
lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak 
sulannı işletmek veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla 
otobüs, deniz ve su ulaşım araçlan, tünel, raylı 
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini 
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıklann toplanması, taşınması, ay-
nştınlması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yap
mak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmet
lerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz al
mak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya 
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, 
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs 

terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, 
işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve 
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 
miktan yirmibeşbin YTL'ye kadar olan dava 
konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tas
fiyesine karar vermek. 

1) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 
ve denetlemek. 
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1) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 
ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştiril
mesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men et
mek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası öden
meyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası öden
meyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 
dışı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panolan ve tanıtıcı tabelalar 
konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, 
halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş
yerlerini kentin belirli yerlerinde veya kent 
dışında toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG) depolama sahalarını; inşaat mal
zemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluş
maması için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, 
zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yer
leri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tes
pit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya 
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürüt
mek. 

(1) bendinde belirtilen gayrisıhhî mües
seselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırıl
ması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez 
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belir
tilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştiril
mesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men et
mek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası öden
meyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası öden
meyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 
dışı mallan yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar 
konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, 
halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş
yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 
hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama 
sahalannı; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve 
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belir
lemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri al
mak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, 
zaman ve güzergâhlannı belirlemek; durak yer
leri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tes
pit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya 
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürüt
mek. 

(1) bendinde belirtilen gayrisıhhî mües
seselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırıl
ması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez 
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belir
tilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı 
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
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Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı 
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiy
le yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hat
larını kiraya verme veya 67 nci maddedeki 
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 
getirebilir. 

îl sınırlan içinde büyükşehir belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırlan içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, meclis karanyla; turizm, sağlık, 
sanayi ve ticaret yatınmlannın ve eğitim kurum-
lannın su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol 
ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalannı faiz al
maksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücret
siz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun kar
şılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanıl
mamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hiz
metleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştır
ması yapabilir. 

Belediye mallanna karşı suç işleyenler Dev
let malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hüküm
leri belediye taşmmazlan hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma 
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile 
belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 
harç gelirleri haczedilemez. 

Belediyeye tanınan muafiyet 
MADDE 16.- Belediyenin kamu hiz

metine aynlan veya kamunun yararlanmasına 
açık, gelir getirmeyen taşınmaz mallan ile bun-
lann inşa ve kullammlan her türlü vergi, resim, 
harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiy
le yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hat-
lannı kiraya verme veya 67 nci maddedeki 
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 
getirebilir. 

İl sınırlan içinde büyükşehir belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen 
belediyeler, meclis karanyla; turizm, sağlık, 
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim 
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 
doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalış
malannı faiz almaksızın on yıla kadar geri 
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesis
lere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet 
ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakan
lığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedel
le amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 
tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hiz
metleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştır
ması yapabilir. 

Belediye mallanna karşı suç işleyenler 
Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi 
hükümleri belediye taşmmazlan hakkında da 
uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma 
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallan ile 
belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 
harç gelirleri haczedilemez. 

Belediyeye tanınan muafiyet 
MADDE 16.- Belediyenin kamu hiz

metine aynlan veya kamunun yararlanmasına 
açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların 
inşa ve kullammlan her türlü vergi, resim, harç, 
katılma ve katkı paylanndan muaftır. 
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ÎKİNCÎ KISIM 
Belediyenin Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediye Meclisi 

Belediye meclisi 
MADDE 17.- Belediye meclisi, belediye

nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen 
esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 

Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma 

programlarını, belediye faaliyetlerinin ve per
sonelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 
kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, büt
çede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek 
ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde 
il çevre düzeni plânını kabul etmek. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, 

takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştiril
mesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hiz
metinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve 
süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katıl
ma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin is
teğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret 
tarifesini belirlemek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 

miktarı beşbin YTL'den yirmibeşbin YTL'ye 
kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının 
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

i) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret 
Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17.- Tasarının 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma 

programlarını, belediye faaliyetlerinin ve per
sonelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 
kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, büt
çede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek 
ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde 
il çevre düzeni plânını kabul etmek. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, 

takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştiril
mesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hiz
metinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 
ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katıl
ma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin is
teğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret 
tarifesini belirlemek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 

miktarı beşbin YTL'den yirmibeşbin YTL'ye 
kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının 
sulh ile tasfiyesine, kabul ve feragate karar vermek. 

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına 
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ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve 
gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına 
karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve 
belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-
devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait 
şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 
karar vermek. 

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen 
üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seç
mek. 

1) Norm kadro çerçevesinde belediyenin 
ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 
ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönet
melikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 
benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınır
larının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini 
kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurul
masına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ay
rılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının iz
niyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 
idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapıl
masına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; 
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek 
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu 
çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 
yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar 
vermek. 

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı ver
mek. 

s) Belediye başkanıyla encümen arasın
daki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin 
götürülmesine karar vermek. 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye ar
tışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurul
masına karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve 
belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-
devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait 
şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 
karar vermek. 

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen 
üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seç
mek. 

1) Norm kadro çerçevesinde belediyenin 
ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 
ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönet
melikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 
benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınır
larının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini 
kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurul
masına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ay
rılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının iz
niyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 
idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapıl
masına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; 
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek 
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu 
çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 
yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar 
vermek. 

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı ver
mek. 

s) Belediye başkanıyla encümen arasın
daki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin 
götürülmesine karar vermek. 
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u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlan
mış belediye imar programlarını görüşerek 
kabul etmek. 

Başkanlık divanı 
MADDE 19.- Belediye meclisi, seçim 

sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün 
belediye başkanının başkanlığında kendiliğin
den toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri 
arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci 
başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl 
için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan 
sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk 
mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde 
tamamlanır. 

Meclise belediye başkanı, katılamaması 
durumunda meclis birinci başkan vekili, onun 
da katılamaması durumunda ikinci başkan 
vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet 
raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı mec
lis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması 
durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere 
yenisi seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında 
düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclisin çalışma ve katılıma ilişkin esas 
ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Meclis toplantısı 
MADDE 20.- Belediye meclisi, her ayın ilk 

haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. 
Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde 

çalışmasına ara verebilir. Belediye meçlisi her 
yıl bir ay tatil karan alabilir. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı 
süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların 
süresi en çok beş gündür. 

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının 
zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi 
vermek kaydıyla meclis başkanının belediye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlan
mış belediye imar programlarını görüşerek 
kabul etmek. 

Başkanlık divanı 
MADDE 19.- Belediye meclisi, seçim 

sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün 
belediye başkanının başkanlığında kendiliğin
den toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri 
arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci 
başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl 
için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan 
sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk 
mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde 
tamamlanır. 

Meclise belediye başkanı, katılamaması 
durumunda meclis birinci başkan vekili, onun 
da katılamaması durumunda ikinci başkan 
vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet 
raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı mec
lis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması 
durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere 
yenisi seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında 
düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas 
ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 20.- Tasarının 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı 
yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı 
mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Meclis baş
kanının veya üyelerden herhangi birinin gerek
çeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar 
verilebilir. 

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa 
geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından im
zalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve 
görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Gündem 
MADDE 21.- Belediye meclisinin gün- MADDE 21.- Tasarının 21 inci maddesi 

demi belediye başkanı tarafından belirlenerek aynen kabul edilmiştir. 
en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşit
li yöntemlerle halka duyurulur. 

Belediye başkanı ve meclis üyeleri meclis 
toplantı halindeyken belediyeye ait işlerle ilgili 
konuların gündeme alınmasını önerebilir. 
Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla 
kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 22.- Belediye meclisi, üye tam MADDE 22.- Tasarının 22 nci maddesi 

sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılan- aynen kabul edilmiştir. 
lann salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, 
karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte 
birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması 
durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf 
çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çık
ması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin 
bozulmaması durumunda meclis başkanı 
tarafından kur'a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının 
salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, 
gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün için
de toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek 
toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az 
olmayan üye sayısı ile yapılır. 

Görüşmeler sırasında başkan veya üyeler
den birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada 
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karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, 
ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy 
kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, 
tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak 
yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şek
linde olur. 

Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler 
tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda 
üyelere dağıtılır. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 
MADDE 23.- Belediye başkanı, hukuka 

aykın gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini 
de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş 
gün içinde meclise iade edebilir. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen karar
lar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye 
meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ıs
rar edilen kararlar kesinleşir. 

Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesin
leşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yar
gıya başvurabilir. 

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en 
geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî 
idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine 
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykın gördüğü 
kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya 
başvurabilir. 

Kesinleşen meclis kararlannın özetleri yedi 
gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 

İhtisas komisyonları 
MADDE 24.- Belediye meclisi, üyeleri 

arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan 
ihtisas komisyonlan kurabilir. Komisyonlann 
bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için 
kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonlan, her siyasî parti grubunun 
ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının mec
lis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 
MADDE 23.- Belediye başkanı, hukuka 

aykın gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini 
de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş 
gün içinde meclise iade edebilir. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen karar
lar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye 
meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ıs
rar edilen kararlar kesinleşir. 

Belediye başkanı, meclisin ısran ile kesin
leşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yar
gıya başvurabilir. 

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en 
geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî 
idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine 
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü 
kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir. 

Kesinleşen meclis kararlarının özetleri 
yedi gün içinde uygun araçlarla halka 
duyurulur. 

MADDE 24.- Tasarının 24 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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turulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 
üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar 
komisyonlarının kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komis
yonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise 
beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri 
sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale 
edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda 
meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis baş
kanı tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına 
giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten 
sonra belediye meclisinde karara bağlanır. 

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu 
kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, 
sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı ol
maksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına 
giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu 
toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişiler
den yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollar
la halka duyurulur ve isteyenlere meclis 
tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belir
lenecek bedel karşılığında verilir. 

Denetim komisyonu 
MADDE 25.- İl ve ilçe belediyeleri ile MADDE 25.- Tasarının 25 inci maddesi 

nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, aynen kabul edilmiştir. 
belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında 
belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile 
bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin 
denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla 
ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak 
üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komis
yon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız 
üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye 
tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından 
belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır 
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ve çalışmalarında kamu personelinden ve 
gerektiğinde diğer uzman kişilerden yarar
lanabilir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, 
belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu 
kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 
1000; kamu personeli dışındaki diğer uzman 
kişilere büyükşehir belediyelerinde 3000, diğer 
belediyelerde 2000 gösterge rakamının Devlet 
Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çar
pımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek 
üzere, belediye meclisince belirlenecek miktar
da günlük ödeme yapılır. Denetim komis
yonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün 
sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman 
kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin 
çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı 
kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi is
teyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü 
içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart 
ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili 
olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mer
cilere suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları 
MADDE 26.-Belediye meclisi, bilgi edin- MADDE 26.- Tasarının 26 ncı maddesi 

me ve denetim yetkisini faaliyet raporunu aynen kabul edilmiştir. 
değerlendirme, denetim komisyonu, soru, 
genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. 

Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge 
vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü 
veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye baş
kanı veya görevlendireceği kişi tarafından söz
lü veya yazılı olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis 
başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin iş
leriyle ilgili bir konuda genel görüşme açıl
masını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından 
kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 
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Belediye başkanınca meclise sunulan bir 
önceki yıla ait faaliyet raporundaki açık
lamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç 
çoğunluğuyla yeterli görülmezse yetersizlik 
kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis 
başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare 
amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte 
Danıştaya gönderir. 

Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun 
görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkan
lıktan düşer. 

Meclis üye tam sayısının en az üçte biri 
oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı 
hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru 
önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğun
luğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün 
geçmedikçe görüşülemez. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasın
da dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. 

Başkan ve meclis üyelerinin görüş
melere katılamayacağı durumlar 

MADDE 27.- Belediye başkanı ve meclis 
üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece 
dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile 
ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına 
katılamazlar. 

Başkan ve meclis üyelerinin yüküm
lülükleri 

MADDE 28.- Belediye başkanı görevi 
süresince veya görevinin sona ermesinden 
itibaren üç yıl süreyle, meclis üyeleri ise görev
leri süresince ve görevlerinin sona ermesinden 
itibaren iki yıl süreyle, belediye ve bağlı 
kuruluşlanna karşı doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyon
culuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliğinin sona ermesi 
MADDE 29.- Meclis üyeliği, ölüm ve is

tifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis 
üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkan-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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MADDE 27.- Tasarının 27 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve meclis üyelerinin yüküm
lülükleri 

MADDE 28.- Belediye başkanı görevi 
süresince ve görevinin sona ermesinden 
itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise 
görevleri süresince ve görevlerinin sona er
mesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve 
bağlı kuruluşlanna karşı doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komis
yonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

MADDE 29.- Tasannın 29 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 944) 



75 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

lığına verilir ve başkan tarafından meclisin bil
gisine sunulur. 

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç 
birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan top
lantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin 
düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeter
liğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildir
mesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düş
mesine karar verilir. 

Meclisin feshi 
MADDE 30.- Belediye meclisi; 
a) Kendisine kanunla verilen görevleri 

süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 
belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye 
uğratırsa, 

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi ol
mayan siyasî konularda karar alırsa, 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine 
Danıştaym kararı ile feshedilir. 

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde 
meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar 
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelen
mesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir 
ay içinde karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine 
seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

Boşalan meclisin görevinin yerine 
getirilmesi 

MADDE 31.- Belediye meclisinin; 
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis 

toplantılarının ertelenmesi, 
b) Meclis üye tam sayısının yarıdan faz

lasının tutuklanması, 
c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da 

meclis üye tam sayısının yansından aşağı düşmesi, 
d) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması, 
hallerinde, meclis çalışabilir duruma 

gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya 
kadar meclis görevi, belediye encümeninin 
memur üyeleri tarafından yürütülür. 
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Meclisin feshi 
MADDE 30.- Belediye meclisi; 
a) Kendisine kanunla verilen görevleri 

süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 
belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye 
uğratırsa, 

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi ol
mayan siyasî konularda karar alırsa, 

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine 
Danıştaym kararı ile feshedilir. 

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde 
meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar 
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelen
mesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir 
ay içinde karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine 
seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

MADDE 31.- Tasarının 31 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Huzur ve izin hakkı 
MADDE 32.- Meclis başkan ve üyelerine, 

meclis ve komisyon toplantılanna katıldıkları 
her gün için, 39 uncu madde uyannca belediye 
başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin 
günlük tutannm üçte birini geçmemek üzere 
meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur 
hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 
20 nci, 24 üncü ve 25 inci maddelerde belirtilen 
toplantı günü sayısından fazla olamaz ve mec
lis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur 
hakkı ödenemez. 

Meclis üyeleri hastalıklan süresince izinli 
sayılır. Aynca mazeretleri durumunda, bir yıl 
içindeki toplantı süresinin yansını aşmamak 
şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin 
verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 
MADDE 33.- Belediye encümeni, beledi

ye başkanının başkanlığında; 
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in 

üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin 
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli 
oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim 
amiri ve belediye başkanının birim amirleri 
arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak 
üzere yedi kişiden, 

b) Diğer belediyelerde, belediye mec
lisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 
için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler 
birim amiri ve belediye başkanının birim amir
leri arasından bir yıl için seçeceği bir üye ol
mak üzere beş kişiden, 

oluşur. 
Belediye başkanının katılamadığı toplan

tılarda, belediye başkanının görevlendireceği 
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, en
cümene başkanlık eder. 

Encümen toplantılarına gündemdeki 
konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, 
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Huzur ve izin hakkı 
MADDE 32.- Meclis başkan ve üyelerine, 

meclis ve komisyon toplantılanna katıldıklan 
her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye 
başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin 
günlük tutannm üçte birini geçmemek üzere 
meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur 
hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 
20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı 
günü sayısından fazla olamaz ve meclis 
üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hak
kı ödenemez. 

Meclis üyeleri hastalıklan süresince izinli 
sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl 
içindeki toplantı süresinin yansını aşmamak 
şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin 
verilebilir. 

MADDE 33.- Tasarının 33üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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belediye başkanı tarafından oy hakkı olmak
sızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 

Encümenin görev ve yetkileri 
MADDE 34.- Belediye encümeninin 

görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı 

ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 
meclisine görüş bildirmek. 

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle 
ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uy
gulamak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin har
cama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 
ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezalan vermek. 
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 

miktarı beşbin YTL'ye kadar, dava konusu olan 
belediye alacaklannın anlaşma ile tasfiyesine 
karar vermek. 

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve 
tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına 
karar vermek. 

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış 
saatlerini belirlemek. 

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine 
verilen görevleri yerine getirmek. 

Encümen toplantısı 
MADDE 35.- Belediye encümeni, haftada 

birden az olmamak üzere önceden belirlenen 
gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil 
durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 

Encümen üye tam sayısının salt çoğun
luğuyla toplanır ve katılanların salt çoğun
luğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu uyannca ihale komisyonu 
olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm 
geçerlidir. Oylann eşitliği durumunda başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy 
kullanılamaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 34.- Tasannın 34 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35.- Tasannın 35 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Encümen gündemi belediye başkanı 
tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri baş
kanının uygun görüşü ile gündem maddesi tek
lif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale 
edilmeyen konular encümende görüşülemez. 

Encümene havale edilen konular bir hafta 
içinde görüşülerek karara bağlanır. 

Alman kararlar başkan ve toplantıya 
katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara 
muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar. 

Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran; 
kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın 
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşül
düğü encümen toplantılarına katılamazlar. 

Encümen üyelerine verilecek Ödenek 
MADDE 36.- Belediye encümeni başkan 

ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan 
belediyelerde 3.500, nüfusu 10.001-50.000'e 
kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-
200.000'e kadar olan belediyelerde 6.000 ve 
200.00 Tin üzerinde olan belediyelerde ise 7.500 
gösterge rakamının Devlet memurları için belir
lenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin 
memur üyelerine bu tutarların yansı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye Başkanı 

Belediye başkanı 
MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye 

idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 
temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda 
gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 

Belediye başkanı, görevinin devamı süresin
ce siyasi partilerin yönetim ve denetim organların
da görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin 
başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

Belediye başkanının görev ve yetkileri 
MADDE 38.- Belediye başkanının görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak 

belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 36.- Tasarının 36 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37.- Tasarının 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38.- Tasarının 38 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak 
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun 
olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve per
sonelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve 
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlar
la ilgili raporları meclise sunmak. 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve tören
lerde, davacı veya davalı olarak da yargı yer
lerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mal

larını idare etmek. 
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip 

ve tahsil etmek. 
g) Yetkili organların kararını almak şartıy

la sözleşme yapmak. 
h) Meclis ve encümen kararlarını uy

gulamak. 
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve 

encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 
vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işlet

melerini denetlemek. 
1) Şartsız bağışları kabul etmek. 
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve 

mutluluğu için gereken önlemleri almak. 
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ay

rılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini 
oluşturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan 
ödeneği kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve 
belediye meclisi veya belediye encümeni 
kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yet
kileri kullanmak. 

Belediye başkanının özlük hakları 
MADDE 39.- Belediye başkanına nüfusu; 
a) 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Belediye başkanının özlük hakları 
MADDE 39.- Belediye başkanına nüfusu; 
a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000, 
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b) 10.00 l'den 50.000'e kadar olan beldeler
de 70.000, 

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan bel
delerde 90.000, 

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan bel
delerde 110.000, 

e) 250.00l'den 500.000'e kadar olan bel
delerde 130.000, 

f) 500.00l'den 1.000.000'a kadar olan bel
delerde 150.000, 

g) 1.000.00l'den 2.000.000'a kadar olan 
beldelerde 190.000, 

h) 2.000.00l'den fazla olan beldelerde 
230.000, 

gösterge rakamının Devlet memurları için 
belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. 

Belediye başkanının görevli, izinli ve has
ta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. 

Belediye başkanlığı yapmış olanların, per
sonel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları 
halinde belediye başkanlığında geçen süreleri 
memuriyette geçmiş sayılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
uyarınca Devlet memurları ile bakmakla 
yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal 
hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre 
belediye başkanları ile bakmakla yükümlü 
bulundukları için de uygulanır. 

Başkan vekili 
MADDE 40.- Belediye başkanı, izin, has

talık veya başka bir sebeple görev başında bulun
madığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekâlet 
etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından 
birini başkan vekili olarak görevlendirir. 

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. 
Başkan vekiline, görev süresince başkana 

ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerin
den ödenek verilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan bel
delerde 80.000, 

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan bel
delerde 100.000, 

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan bel
delerde 115.000, 

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan bel
delerde 135.000, 

f) 500.00l'den 1.000.000'a kadar olan bel
delerde 155.000, 

g) 1.000.00l'den 2.000.000'a kadar olan 
beldelerde 190.000, 

h) 2.000.00l'den fazla olan beldelerde 
230.000, 

gösterge rakamının Devlet memurları için 
belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. 
Nüfusu 50.00l'den az olan il merkezi beldeler
de bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde 
belirtilen gösterge rakamı esas alınır. 

Belediye başkanının görevli, izinli ve has
ta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. 

Belediye başkanlığı yapmış olanların, per
sonel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları 
halinde belediye başkanlığında geçen süreleri 
memuriyette geçmiş sayılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
uyarınca Devlet memurları ile bakmakla 
yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal 
hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre 
belediye başkanları ile bakmakla yükümlü 
bulundukları için de uygulanır. 

MADDE 40.- Tasarının 40 mcı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Stratejik plân ve performans plânı 
MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî 

idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa 
bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve il
gili olduğu yıl başından önce de yıllık perfor
mans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve mes
lek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgüt
lerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye 
meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürür
lüğe girer. 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyeler
de stratejik plân yapılması zorunlu değildir. 

Stratejik plân ve performans plânı büt
çenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve 
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek 
kabul edilir. 

Yetki devri 
MADDE 42.- Belediye başkanı, görev ve 

yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü tak
dirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görev
lilerine devredebilir. 

İhtilâf hali 
MADDE 43.- Belediye başkanının ken

disinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve 
kayın hısımlarının ve evlatlıklarının, belediye 
ile ihtilaflı olduğu durumlarda dava açılması ve 
bu davada belediyenin temsili, meclis birinci 
başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci baş
kan vekili veya bunların yetkilendireceği 
kişiler tarafından yerine getirilir. 

Belediye başkanlığının sona ermesi 
MADDE 44.- Belediye başkanlığı, ölüm 

ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. 
Belediye başkanının; 
a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi 

günden fazla görevini terk etmesi ve bu 
durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından 
belirlenmesi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Stratejik plân ve performans programı 
MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî 

idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa 
bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve il
gili olduğu yıl başından önce de yıllık perfor
mans programı hazırlayıp belediye meclisine 
sunar. 

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve mes
lek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgüt
lerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye 
meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürür
lüğe girer. 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyeler
de stratejik plân yapılması zorunlu değildir. 

Stratejik plân ve performans programı büt
çenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve 
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek 
kabul edilir. 

MADDE 42.- Tasarının 42 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43.- Tasarının 43 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44.- Tasarının 44 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi, 
c) Görevini sürdürmesine engel bir has

talık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık 
kuruluşu raporuyla belgelenmesi, 

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve 
işlemlere katılması, 

hallerinden birinin meydana gelmesi 
durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu 
üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona 
erer. 

Belediye başkanlığının boşalması halin
de yapılacak işlemler 

MADDE 45.- Belediye başkanlığının her- MADDE 45.- Tasarının 45 inci maddesi 
hangi bir nedenle boşalması durumunda, vali aynen kabul edilmiştir. 
tarafından belediye meclisinin on gün içinde 
toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan 
vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikin
ci başkan vekilinin, onun da bulunmaması 
durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında top
lanarak; 

a) Belediye başkanlığının boşalması veya 
seçim dönemini aşacak biçimde kamu hiz
metinden yasaklanma cezasının verilmiş ol
ması durumunda bir başkan, 

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, 
tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak 
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası 
alması durumunda bir başkan vekili, 

seçer. 
Belediye başkanı veya başkan vekili 

belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla 
seçilir. îlk iki oylamada üye tam sayısının üçte 
iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt 
çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok 
oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. 
Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, 
belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş 
olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan 
vekili seçildikten sonra, belediye başkanlığının 
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(a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması 
durumunda bu maddeye göre belediye başkanı 
seçilir. 

Yeni seçilen belediye başkanının görev 
süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi 
ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilin
ceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuk
lanmış olan başkan göreve dönünceye kadar 
görev yapar. 

Belediye başkanı veya başkan vekili 
seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, 
meclis birinci başkan vekili, bulunmaması 
durumunda ikinci başkan vekili, onun da 
bulunmaması durumunda vali tarafından 
görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından 
yürütülür. 

Belediye başkanı veya başkan vekili 
seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlan
madığı takdirde belediye meclisinin feshine 
ilişkin hükümler uygulanır. 

Belediye başkanı görevlendirilmesi 
MADDE 46.- Belediye başkanlığının her

hangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye 
başkanı veya başkan vekili seçiminin 
yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya 
kadar, belediye başkanlığına büyükşehir ve il 
belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer 
belediyelerde vali tarafından görevlendirme 
yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye baş
kanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Organlara İlişkin Ortak Hükümler 

Görevden uzaklaştırma 
MADDE 47.- Görevleriyle ilgili bir suç 

nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuş
turma açılan belediye organları veya bu organ
ların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı 
tarafından görevden uzaklaştırılabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir 
gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulun
mayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 46.- Tasarının 46 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47.- Tasarının 47 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; 
kovuşturma açılmaması, kamu davasının düş
mesi veya beraat kararı verilmesi, davanın 
genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden 
düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm 
olunması durumunda görevden uzaklaştırma 
karan kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırılan belediye baş
kanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık 
ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde 
diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya 
devam eder. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Belediye Teşkilâtı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Belediye Teşkilâtı ve Personeli 
Belediye teşkilâtı 
MADDE 48.- Belediye teşkilâtı, norm 

kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmet
ler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. 

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, 
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile 
gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kad
ro ilke ve standartlanna uygun olarak gerek
tiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, 
hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler 
oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kal-
dınlması veya birleştirilmesi belediye mec
lisinin kararıyla olur. 

Norm kadro ve personel istihdamı 
MADDE 49.- Norm kadro ilke ve stan

dartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. 
Belediyenin ve bağlı kuruluşlannm norm kad
roları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde 
belediye meclisi kararıyla belirlenir. 

Belediye personeli, belediye başkanı 
tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü 
yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk top
lantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

Belediye ve bağlı kuruluşlannda, norm 
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veteriner-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 48.- Tasarının 48 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Norm kadro ve personel istihdamı 
MADDE 49.- Norm kadro ilke ve stan-

dartlan İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. 
Belediyenin ve bağlı kuruluşlannm norm kad-
rolan, bu ilke ve standartlar çerçevesinde 
belediye meclisi karanyla belirlenir. 

Belediye personeli, belediye başkanı 
tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü 
yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk top
lantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

Belediye ve bağlı kuruluşlannda, norm 
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veteriner-
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lik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve 
sanat, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma 
ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanların
da tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, 
mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, 
ebe, hemşire, teknisyen, tekniker gibi uzman ve 
teknik personel, süreleri seçim döneminin 
bitiminden itibaren otuz günü geçmemek 
üzere, yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu 
şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 
yürütecekleri hizmetlere ilişkin nitelikleri 
taşımaları şarttır. Sözleşmeli personel eliyle 
yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ay
rıca atama yapılamaz. 

Üçüncü fıkra uyarınca sözleşmeli olarak 
istihdam edileceklerin ücret miktarı, yılları büt
çe kanunlarında belirlenecek ücret tavanını aş
mamak üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından 
belirlenen sınırlar içerisinde belediye meclisi 
tarafından kararlaştırılır. Bu şekilde çalış
tırılacaklara her ne ad altında olursa olsun söz
leşme ücreti dışında herhangi bir ödeme 
yapılamaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nak
di menfaat temin edilemez. 

Avukat, mimar, mühendis ve veteriner 
kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı 
nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istih
damına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu 
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya 
da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmî 
zamanlı olarak sözleşme ile serbest uzman 
çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, dördün
cü fıkraya göre sözleşmeli personel için belir
lenen brüt ücretin yansını aşmamak ve çalış
tırılacak süre ile orantılı olmak üzere, belediye 
meclisi karan ile tespit edilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlannda istihdam 
edilen memurlar, belediye başkanının talebi, 
kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, 
belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici 
kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve 
sanat, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma 
ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanların
da tabip, uzman tabip, kimyager, şehir ve bölge 
plancısı, veteriner, avukat, mühendis, çözüm
leyici ve programcı, mimar, ebe, hemşire, tek
nisyen, tekniker gibi uzman ve teknik personel, 
yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu şekilde 
sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, yürütecek
leri hizmetlere ilişkin nitelikleri taşımaları şart
tır. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hiz
metlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama 
yapılamaz. 

Üçüncü fıkra uyannca sözleşmeli olarak 
istihdam edileceklerin ücret miktarı, yılları büt
çe kanunlarında belirlenecek ücret tavanını aş
mamak üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından 
belirlenen sınırlar içerisinde belediye meclisi 
tarafından kararlaştırılır. Bu şekilde çalış
tırılacaklara her ne ad altında olursa olsun söz
leşme ücreti dışında herhangi bir ödeme 
yapılamaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nak
di menfaat temin edilemez. 

Avukat, mimar, mühendis ve veteriner 
kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı 
nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istih
damına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu 
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya 
da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmî 
zamanlı olarak sözleşme ile serbest uzman 
çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, dördün
cü fıkraya göre sözleşmeli personel için belir
lenen brüt ücretin yarısını aşmamak ve çalış
tırılacak süre ile orantılı olmak üzere, belediye 
meclisi kararı ile tespit edilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen memurlar, belediye başkanının talebi, 
kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, 
belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici 
kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir
ler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı 
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ler. Bu şekilde görevlendirmelerde Devlet 
Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) 
fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. 
Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen per
sonel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu per
sonelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, 
görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî 
hakları ile kurumlan tarafından karşılanması 
gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hak
lan belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları 
müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır 
ve terfi haklannı kazananlar başkaca bir işleme 
lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde 
görevlendirilenler, görevlendirme süresinin 
sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde 
yazılı olarak kurumlarına başvurmalan halinde 
en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya mük
tesebine uygun başka bir kadroya atanırlar. 

Norm kadrosunda belediye başkan yar
dımcısı bulunan belediyelerde norm kadro 
sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, 
zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e 
kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-
250.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 
250.001-500.000 arasında olan belediyelerde 
üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde 
dört belediye meclis üyesini belediye başkan 
yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde 
görevlendirilen meclis üyelerine belediye baş
kanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak 
üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek 
aylık ödenek verilir. Bu şekilde görevlendirme, 
memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi 
statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından her
hangi bir hak teşkil etmez ve belediye mec
lisinin görev süresini aşamaz. 

Belediyenin yıllık toplam personel gider
leri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belir
lenecek yeniden değerleme katsayısı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktann yüzde otuzunu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Devlet Memurlan Kanununun 68 inci mad
desinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate 
alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen 
personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu 
personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, 
görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî 
haklan ile kurumları tarafından karşılanması 
gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hak
lan belediye tarafından ödenir. İzinli olduklan 
müddet, teni ve emekliliklerinde hesaba katılır 
ve terfi haklannı kazananlar başkaca bir işleme 
lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde 
görevlendirilenler, görevlendirme süresinin 
sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde 
yazılı olarak kurumlanna başvurmalan halinde 
en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya mük
tesebine uygun başka bir kadroya atanırlar. 

Norm kadrosunda belediye başkan yar
dımcısı bulunan belediyelerde norm kadro 
sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, 
zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e 
kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-
250.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 
250.001-500.000 arasında olan belediyelerde 
üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde 
dört belediye meclis üyesini belediye başkan 
yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde 
görevlendirilen meclis üyelerine belediye baş
kanına verilen brüt ödeneğin 2/3'ünü aşmamak 
üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek 
aylık ödenek verilir. Bu şekilde görevlendirme, 
memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi 
statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından her
hangi bir hak teşkil etmez ve belediye mec
lisinin görev süresini aşamaz. Belediyelerin, 
Devlet Memurları Kanununun 53 üncü mad
desi hükmü gereğince istihdam etmek zorunda 
olduklan özürlü personel istihdamı konusunda, 
yukanda belirtilen oranlar dikkate alınmaz. 

Belediyenin yıllık toplam personel gider
leri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 
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aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan 
belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uy
gulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde bek
lenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucun
da personel giderlerinin söz konusu oranları aş
ması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda 
personel giderleri bu oranların altına ininceye 
kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni per
sonel alımı nedeniyle bu oranın aşılması 
sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluş
tuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî 
faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil 
edilir. Personelin her türlü alacakları zamanın
da ve öncelikle ödenir. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar 
hariç belediye memurlarına, basan durumlarına 
göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve 
Devlet memurlarına uygulanan aylık kat
sayının 20.000 gösterge rakamı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, 
hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, 
çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen 
kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye 
ödenebilir. 

Personel devri 
MADDE 50.- Bu Kanunun 8 inci ve 11 in

ci maddeleri uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan 
belediyelerin kadrolan ve personeli; katılma 
halinde katıldıklan belediyeye, köye dönüş
türülme halinde ilgili il özel idaresine devredilir. 
Devredilen personelden kadro ve görev unvan
lan değişmeyenler, aynı unvanlı kadrolara atan
mış sayılırlar. Devredilen personelden durum-
lanna uygun boş kadro olmayanlann veya mev
cut kadro unvanı ile atamalan yapılamayanlann 
kadro unvanlan üç ay içerisinde ilgili belediye 
meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf 
içerisinde kalmak kaydıyla değiştirilir. Bu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belir
lenecek yeniden değerleme katsayısı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu 
aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan 
belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uy
gulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde bek
lenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucun
da personel giderlerinin söz konusu oranlan aş
ması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda 
personel giderleri bu oranlann altına ininceye 
kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni per
sonel alımı nedeniyle bu oranın aşılması 
sebebiyle oluşacak kamu zaran, zararın oluş
tuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî 
faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil 
edilir. Personelin her türlü alacakları zamanın
da ve öncelikle ödenir. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar 
hariç belediye memurlanna, başarı durumlarına 
göre toplam memur sayısının yüzde onunu ye 
Devlet memurlarına uygulanan aylık kat
sayının 20.000 gösterge rakamı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktan geçmemek üzere, 
hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, 
çalıştıklan sürelerle orantılı olarak encümen 
kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye 
ödenebilir. 

Personel devri 
MADDE 50.- Bu Kanunun 8 ve 11 inci 

maddeleri uyannca tüzel kişiliği kaldırılan 
belediyelerin kadroları ve personeli; katılma 
halinde katıldıklan belediyeye, köye dönüş
türülme halinde ilgili il özel idaresine dev
redilir. Devredilen personelden kadro ve görev 
unvanları değişmeyenler, aynı unvanlı kad
rolara atanmış sayılırlar. Devredilen personel
den durumlarına uygun boş kadro olmayanların 
veya mevcut kadro unvanı ile atamaları 
yapılamayanların kadro unvanlan üç ay 
içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel 
meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıy-
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değişiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin 
durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. 
Söz konusu personel, atama işlemleri yapılın
caya kadar, devredildikleri belediye veya il özel 
idaresince ihtiyaç duyulan işlerde görevlen
dirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya 
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gös
terge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 
malî haklarını devredildikleri belediye veya il 
özel idaresinden almaya devam ederler. Dev
redilen personelden memur statüsünde görev 
yapanların, atandıkları yeni kadrolarının aylık, 
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer malî haklan toplamının net tutarının, eski 
kadrolanna bağlı olarak en son ayda almakta ol-
duklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer malî haklan toplamı net 
tutarından az olması halinde aradaki fark 
giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kal
dıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi olmak
sızın tazminat olarak ödenir. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 
sözleşmeli personelin pozisyonları, avukat un
vanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, başka bir 
işleme gerek kalmaksızın devredildikleri 
belediye veya il özel idaresi adına vize edilmiş 
sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum 

Plânlaması 
Zabıtanın görev ve yetkileri 
MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede 

esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıy
la görevli olup bu amaçla, belediye meclisi 
tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafın
dan yerine getirilmesi gereken emir ve yasak
larla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta 
öngörülen ceza ve diğer yaptınmları uygular. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

la değiştirilir. Bu değişiklikten itibaren bir ay 
içerisinde ilgililerin durumlanna uygun kad
rolara atamalan yapılır. Söz konusu personel, 
atama işlemleri yapılıncaya kadar, devredildik
leri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç 
duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar 
yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kad
rolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü 
zam ve tazminatlan ile diğer malî haklarını 
devredildikleri belediye veya il özel idaresin
den almaya devam ederler. Devredilen per
sonelden memur statüsünde görev yapanların, 
atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, 
her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hak
ları toplamının net tutarının, eski kadrolanna 
bağlı olarak en son ayda almakta oldukları ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlan 
ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az 
olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar 
atandıklan kadrolarda kaldıklan sürece herhan
gi bir kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak 
ödenir. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 
sözleşmeli personelin pozisyonlan, avukat un
vanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, başka bir 
işleme gerek kalmaksızın devredildikleri 
belediye veya il özel idaresi adına vize edilmiş 
sayılır. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 
MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede 

esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıy
la görevli olup bu amaçla, belediye meclisi 
tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafın
dan yerine getirilmesi gereken emir ve yasak
larla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta 
öngörülen ceza ve diğer yaptırımlan uygular. 
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Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, 
Devlet zabıtasına karşı gelenler gibi cezalan
dırılır. 

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul 
ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, 
memurluğa alınması için taşımaları gereken 
nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde 
yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri 
kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacak
ları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gerek
lerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı ol
mamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak 
yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı ol
maksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta 
ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan
lara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe 
kanununda belirlenen üst sının aşmamak kay
dıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen 
maktu miktar ödenir. 

İtfaiye 
MADDE 52.- İtfaiye teşkilâtının çalışma 

usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, 
memurluğa alınması için taşımaları gereken 
nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde 
yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri 
kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacak
ları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gerek
lerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı ol
mamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 

İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak 
yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı ol-

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, 
kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalan
dırılır. 

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul 
ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, 
memurluğa alınması için taşımaları gereken 
nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde 
yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri 
kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacak
ları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gerek
lerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı ol
mamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak 
yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı ol
maksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta 
ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan
lara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe 
kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kay
dıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen 
maktu tutar ödenir. 

İtfaiye 
MADDE 52.- İtfaiye teşkilâtının çalışma 

usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, 
memurluğa alınması için taşımaları gereken 
nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde 
yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri 
kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacak
ları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gerek
lerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı ol
mamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 

İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak 
yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı ol-
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maksızm, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye 
teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti 
olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst smm 
aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile 
tespit edilen maktu miktar ödenir. 

Acil durum plânlaması 
MADDE 53.- Belediye; yangın, sanayi 

kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden 
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak 
amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate 
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını 
yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 

Acil durum plânlarının hazırlanmasında 
varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıy
la da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, 
kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle 
üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin 
görüşleri alınır. 

Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için 
gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan 
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak program
lar yapılabilir. 

Belediye, belediye sınırlan dışında yangın 
ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu 
bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Belediyelerin Denetimi 

Denetimin amacı 
MADDE 54.- Belediyelerin denetimi; 

faaliyet ve işlemlerde hatalann önlenmesine 
yardımcı olmak, çalışanlann ve belediye teş
kilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sis
temlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma 
gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmet
lerin süreç ve sonuçlannı mevzuata, önceden 
belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans öl
çütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız 
olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; 
kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde 
edilen sonuçlan rapor hâline getirerek ilgililere 
duyurmaktır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

maksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye 
teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti 
olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sının 
aşmamak kaydıyla belediye meclisi karan ile 
tespit edilen maktu tutar ödenir. 

MADDE 53.- Tasannın 53 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54.- Tasannın 54 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Denetimin kapsamı ve türleri 
MADDE 55.- Belediyelerde iç ve dış 

denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka 
uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. 

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında 
kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve 
idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı 
tarafından da denetlenir. 

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de 
yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna 
açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 

Faaliyet raporu 
MADDE 56.- Belediye başkanı, Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 
biçimde; stratejik plân ve performans hedef
lerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 
performans ölçütlerine göre hedef ve gerçek
leşme durumu ile meydana gelen sapmaların 
nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu 
açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet 
raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile 
belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi 
ve değerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu Mart ayı toplantısında 
belediye başkanı tarafından meclise sunulur. 
Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gön
derilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Hizmetlerde aksama 
MADDE 57.- Belediye hizmetlerinin ciddi 

bir biçimde aksauldığınm ve bu durumun halkın 
sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede 
olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının 
talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafın
dan belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, 
hizmetlerde meydana gelecek aksamanın 
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MADDE 55.- Tasarının 55 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Faaliyet raporu 
MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fık
rasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve per
formans programına göre yürütülen faaliyet
leri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre 
hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana 
gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borç
larının durumunu açıklayan faaliyet raporunu 
hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve 
işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz 
konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer 
verilir. 

Faaliyet raporu mart ayı toplantısında 
belediye başkanı tarafından meclise sunulur. 
Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gön
derilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

MADDE 57.- Tasarının 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul 
bir süre vererek belediye başkanından ister. 

Aksama giderilemezse, söz konusu hiz
metin yerine getirilmesini o ilin valisinden is
ter. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle 
belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kay
naklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkan
larını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet 
vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller 
Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden 
belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gön
derilir. 

İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh 
hukuk hâkimi tarafından alman karara karşı il
gili belediyece asliye hukuk mahkemesine 
itiraz edilebilir. 

Denetimle ilgili diğer hükümler 
MADDE 58.- Denetimin yapılması ve 

faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediyenin Gelir ve Giderleri 

Belediyenin gelirleri 
MADDE 59.- Belediyenin gelirleri şunlardır: 
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, 

harç ve katılma payları. 
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan 

pay. 
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden 

yapılacak ödemeler. 
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış 

ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler. 

e) Belediye meclisi tarafından belir
lenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 
karşılığı ücretler. 
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Denetimle ilgili diğer hükümler 
MADDE 58.- Denetimin yapılması ve 

faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 59.- Tasarının 59 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 944) 



- 9 3 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Faiz ve ceza gelirleri. 
g) Bağışlar. 
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler 

karşılığı sağlanacak gelirler. 
i) Diğer gelirler. 
Belediyenin giderleri 
MADDE 60.- Belediyenin giderleri şun- MADDE 60.- Tasarının 60 inci maddesi 

lardır: aynen kabul edilmiştir. 
a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve 

malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 
onarımı için yapılan giderler. 

b) Belediyenin personeline ve seçilmiş or
ganlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, 
ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin 
eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve 
bakım giderleri. 

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet 
karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 
takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile 
diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 
yapılacak giderler. 

f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, 
kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık 
payı ve üyelik aidatı giderleri. 

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına 
ilişkin giderler. 

h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler 
ile sigorta giderleri. 

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler 
ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yar
dımlar. 

j) Dava takip ve icra giderleri. 
k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım gider

leri. 
1) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hiz

metleri karşılığı yapılacak ödemeler. 
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim 

ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan or
tak hizmetler ve proje giderleri. 
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n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel et
kinlikler için yapılan giderler. 

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan 
kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. 

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin 
yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak har
camalar. 

s) İmar düzenleme giderleri. 
t) Her türlü proje giderleri. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Bütçesi 

Belediye bütçesi 
MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına 

ve performans planına uygun olarak hazırlanan 
bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl 
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, 
gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapıl
masına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programlan ile 
finansman programlan eklenir. 

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 
Belediye başkanı ve harcama yetkisi 

verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin 
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından 
sorumludur. 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 62.- Belediye başkanı tarafından 

hazırlanan bütçe tasansı eylül ayının birinci 
gününden önce encümene sunulur ve İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı 
belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
uyannca merkezi yönetim bütçe tasansına ek
lenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye 
Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi in
celeyerek görüşüyle birlikte Kasım aymın birin
ci gününden önce belediye meclisine sunar. 

Meclis bütçe tasansını yılbaşından önce, 
aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, 
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Belediye bütçesi 
MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına 

ve performans programına uygun olarak hazır
lanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki 
yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, 
gelirlerin toplanmasına ve harcamalann yapıl
masına izin verir. 

Bütçeye aynntılı harcama programları ile 
finansman programları eklenir. 

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 
Belediye başkanı ve harcama yetkisi 

verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin 
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından 
sorumludur. 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 62.- Belediye başkanı tarafından 

hazırlanan bütçe tasansı eylül ayının birinci 
gününden önce encümene sunulur ve İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı 
belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe 
tasansına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi 
inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birin
ci gününden önce belediye meclisine sunar. 

Meclis bütçe tasansını yılbaşından önce, 
aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, 
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meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider 
artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 
Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren 
yürürlüğe girer. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 63.- Belediye bütçesiyle ödenek 

tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Kesin hesap 
MADDE 64.- Her yıl bütçesinin kesin 

hesabı, belediye başkanı tarafından hesap 
döneminin bitiminden sonra mart ayı içinde en
cümene sunulur. Kesin hesap, belediye mec
lisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek 
karara bağlanır. 

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleş
mesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 

Bütçe sistemi 
MADDE 65.- Belediye bütçesi ile 

muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak îçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Geçmiş yıl bütçesinin devamı 
MADDE 66.- Herhangi bir nedenle yeni 

yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin 
kesinleşmesine kadar geçen yıl bütçesi uy
gulanır. 

Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler 
yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır. 

Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklen
meleri 

MADDE 67.- Belediyede belediye mec
lisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili or
ganın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kal
dırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, 
kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hiz
metleri; makine-teçhizat bakım ve onarım iş
leri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik 
bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek 
hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; 
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meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider 
artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 
Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 63.- Tasarının 63 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64.- Tasarının 64 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65.- Tasarının 65 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66.- Tasarının 66 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67.- Tasarının 67 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hiz
metler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve 
asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve 
aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sök-
me-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu 
ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin 
işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî 
idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın 
sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü 
şahıslara gördürülebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçlanma ve İktisadî Girişimler 

Borçlanma 
MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmet

lerinin gerektirdiği giderleri karşılamak 
amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara 
göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç 
edebilir: 

a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen
mesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
sadece belediyenin yatmm programında yer 
alan projelerinin finansmanı amacıyla 
yapılabilir. 

b) İller Bankasından yatırım kredisi ve 
nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu 
bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası 
hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği 
belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı yatırım programında yer 
alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yapılır. 

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok 
tutan, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri top
lamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla ar
tırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir 
belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bun-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Borçlanma 
MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmet

lerinin gerektirdiği giderleri karşılamak 
amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara 
göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç 
edebilir: 

a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen
mesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
sadece belediyenin yatırım programında yer 
alan projelerinin finansmanı amacıyla yapıla
bilir. 

b) İller Bankasından yatmm kredisi ve 
nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu 
bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası 
hazırlanan geri ödeme plânım yeterli görmediği 
belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı yatmm programında yer 
alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yapılır. 

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bun
ların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 
sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış 
borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelir
leri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla 
artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyük
şehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uy
gulanır. 

(S. Sayısı: 944) 
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lann sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 
sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş 
bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek yeniden değer
leme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde 
toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı 
belediye meclisinin karan; yüzde onunu geçen 
iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun karan ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile yapabilir. 

f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük 
tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı 
yatınmlannda Devlet Plânlama Teşkilatı Müs
teşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kabul edilen projeleri için yapılacak borçlan
malar (d) bendindeki miktann hesaplanmasında 
dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren 
projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

Yukanda belirtilen usul ve esaslara aykırı 
olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen 
durumlarda Türk Ceza Kanununun görevi 
kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin aynn-
tılı bir şekilde yer aldığı malî tablolannı üçer ay
lık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına, Maliye 
Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşar
lığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. 

Arsa ve konut üretimi 
MADDE 69.- Belediye; düzenli kentleş

meyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve 
ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 
belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, özel 
kanunlanna göre korunması gerekli yerler ile 
tanm arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar 
üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, 
kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, 
kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa et-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bun-
lann sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 
sahip olduklan şirketler, en son kesinleşmiş 
bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek yeniden değer
leme oranıyla artınlan miktarının yılı içinde 
toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı 
belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen 
iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun karan ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile yapabilir. 

f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük 
tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı 
yatınmlannda Devlet Plânlama Teşkilatı Müs
teşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kabul edilen projeleri için yapılacak borçlan
malar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasın
da dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren 
projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü 
alınır. 

Yukanda belirtilen usul ve esaslara aykın 
olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen 
durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin aynn-
tılı bir şekilde yer aldığı malî tablolannı üçer ay
lık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına, Maliye 
Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşar
lığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. 

MADDE 69.- Tasarının 69 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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mek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve 
gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştir
mek yetkisine sahiptir. 

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli 
parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. 

Arsalar hariç üretilen konut ve iş yerlerinin 
satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan 
sınırlan içinde kendisine, eşine veya onsekiz 
yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan 
dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, 
sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve 
üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatif
lere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu 
tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak 
üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 
sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci mad
desine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa 
ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama 
esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı tarafından müştereken hazır
lanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak 
belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Şirket kurulması 
MADDE 70.- Belediye kendisine verilen 

görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 
belirtilen usullere göre şirket kurabilir. 

İşletme tesisi 
MADDE 71.- Belediye, özel gelir ve gideri 

bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının iz
niyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. 

Borç ve alacakların takas ve mahsubu 
MADDE 72.- 4749 sayılı Kamu Finans

manı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları 
hariç olmak üzere belediyenin, genel bütçeli 
kuruluşlardan, sosyal güvenlik kuruluşların
dan, mahalli idarelerden ve diğer kamu kurum 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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MADDE 70.- Tasarının 70 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71.- Tasarının 71 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72.- Tasarının 72 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ve kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu 
hukukuna tâbi alacak ve borçları takas ve mah
sup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluşların 
bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur. 

Bu madde gereğince yapılacak takas ve 
mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçiş
leri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, 
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
MADDE 73.- Büyükşehir belediyeleri, büyük-

şehir belediyeleri sınırlan içindeki ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu SO-OÔ in 
üzerindeki belediyeler, kentin gelişimine uygun olarak 
eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; 
konut alanlan, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji park
ları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine kar
şı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel 
dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve 
gelişim projeleri uygulayabilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine 
konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun karan ile ilân edilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanların
da yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılar
da ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. 

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye 
veya mücavir alan sınırlan içerisinde bulunması 
ve en az ellibin metrekare olması şarttır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alan
larında bulunan yapılann boşaltılması, yıkımı 
ve kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır. 
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamın
da bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak 
davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve 
karara bağlanır. 
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Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
MADDE 73.- Belediye, kentin gelişimine 

uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden 
inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve 
ticaret alanlan, teknoloji parkları ve sosyal 
donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı ted
birler almak veya kentin tarihî ve kültürel 
dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm 
ve gelişim projeleri uygulayabilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine 
konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alan-
lannda yıkılarak yeniden yapılacak münferit 
yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri 
alınır. 

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim 
proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin 
belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde 
bulunması ve en az ellibin metrekare olması 
şarttır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alan-
lannda bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı 
ve kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır. 
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamın
da bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak 
davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve 
karara bağlanır. 

i (S. Sayısı: 944) 
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Yurt dışı ilişkileri 
MADDE 74.- Belediye, belediye mec

lisinin kararma bağlı olarak görev alanıyla ilgili 
konularda faaliyet gösteren uluslararası teşek
kül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye 
olabilir. 

Belediye, bu teşekkül, organizasyon ve 
yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hiz
met projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş 
kent ilişkisi kurabilir. 

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak 
faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası an
laşmalara uygun olarak yürütülmesi ve ön
ceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması 
zorunludur. 

Diğer kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 75.- Belediye, belediye mec

lisinin karan üzerine yapacağı anlaşmaya uy
gun olarak görev ve sorumluluk alanlanna 
giren konularda; 

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onanm ve 
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir 
veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak 
aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin 
yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mev
zuat hükümlerine göre sonuçlandınlır. 

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait 
aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla gerekli aynî ihtiyaçlan karşılayabilir, 
geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlan, kamu yaranna çalışan dernekler, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış 
vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanunu kapsamına giren meslek odalan 
ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

d) Kendilerine ait taşınmaz malları, aslî 
görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 
bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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MADDE 74.- Tasannın 74 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Diğer kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 75.- Belediye, belediye mec

lisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uy
gun olarak görev ve sorumluluk alanlarına 
giren konularda; 

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlanna ait yapım, bakım, onanm ve 
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir 
veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak 
aktanmmda bulunabilir. Bu takdirde iş, işin 
yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mev
zuat hükümlerine göre sonuçlandınlır. 

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait 
aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla gerekli aynî ihtiyaçlan karşılayabilir, 
geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlan, kamu yaranna çalışan dernekler, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış 
vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları 
ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev 
ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli 
veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer 
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diğer kamu kurum ve kuruluşlarına dev
redebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek 
üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı 
kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmaz
ların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, 
tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, 
aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, 
bağlı kuruluşlan ve belediye şirketlerince devir 
veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve 
sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

Kent konseyi 
MADDE 76.- Kent konseyi, kent yaşamın

da; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korun
ması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 
hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, sendikalann, noterlerin, 
varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgüt
lerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsil
cileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler 
belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme 
alınarak değerlendirilir. 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 
MADDE 77.- Belediye; sağlık, eğitim, 

spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüp
hane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaş
lılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve 
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında 
beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hiz
metlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artır
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kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya 
süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis 
edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya 
da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı 
dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal 
edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre 
yeniden tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, 
bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir 
veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve 
sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

Kent konseyi 
MADDE 76.- Kent konseyi, kent yaşamın

da; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korun
ması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyar
lılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, say
damlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım 
ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçir
meye çalışır. 

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 
varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgüt
lerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsil
cileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler 
belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme 
alınarak değerlendirilir. Kent Konseyinin çalış
ma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazır
lanacak yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 77.- Tasarının 77 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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mak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına 
yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına 
ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafın
dan çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yazışma 
MADDE 78.- Belediye, kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir. 
Belediye tasarrufundaki yerler 
MADDE 79.- Diğer kanunlarla getirilen 

hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile 
belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz 
arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, 
koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, 
çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin 
arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin 
tasarrufundadır. 

Belediye tarafından deniz, akarsu ve göl
den doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı 
Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kul
lanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından 
belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir 
belediyelerinin tasarrufuna bırakılır. 

Şehirlerarası özel otobüs terminali işlet
mesi ve akaryakıt istasyonları 

MADDE 80.- Belediye sınırlan ve mücavir 
alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hak
kına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası 
otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile 
her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istas
yonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına 
uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin 
verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin veril
mesi için nazım imar plânında akaryakıt istas
yonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara 
çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir 
belediyesi tarafından verilir. 

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama 
kullanımı 

MADDE 81.- Cadde, sokak, meydan, 
park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve bel-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 78.- Tasarının 78 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79.- Tasarının 79 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80.- Tasannın 80 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81.- Tasarının 81 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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deyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin 
tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin 
üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların 
değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı 
aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı 
ile yürürlüğe girer. 

Avukatlık ücretinin dağıtımı 
MADDE 82.- Belediye lehine sonuçlanan 

dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağ
lanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet üc
retlerinin; kadroya bağlı olarak çalışan avukat
lara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan 
memurlara dağıtımı hakkında 2.2.1929 tarihli 
ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden 
Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet 
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uy
gulanır. 

Yeniden değerleme oranının uygulan
ması 

MADDE 83.- Bu Kanunun 15, 18 ve 34 
üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, 
her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenecek yeniden değerleme oranına göre 
artırılır. 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 84.- Bu Kanunla, belediyenin 

sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetler
le sınırlı olarak; 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 tarihli 
ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet 
Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Mad
desinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce 
Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi 
Hakkında Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanunu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3.5.1985 
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.6.1989 
tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Avukatlık ücretinin dağıtımı 
MADDE 82.- Belediye lehine sonuçlanan 

dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağ
lanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet üc
retlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye göre 
çalıştınlanlar dahil) ve hukuk servisinde fiilen 
görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 
sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve 
Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında 
Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

MADDE 83.- Tasarının 83 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84.- Tasarının 84 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 
27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 
1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununda bu Kanun hüküm
lerine aykırılık bulunması durumunda bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 85.- a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun değişik 12 nci maddesinin (II) 
işaretli fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

"n) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tabi 
olarak çalışmakta iken illerin daimi komisyon 
üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve 
atananlar ile Sandıktan veya diğer sosyal güven
lik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malul
lük aylığı almakta iken belediye başkanlığına 
seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilek
çelerinin Sandık kayıtlarına geçtiği tarihi takip 
eden ay başından itibaren emekli kesenekleri 
kendilerince, karşılıkları kurumlarca ödenmek 
ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri 
tarihten itibaren kesilmek suretiyle," 

b) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki 
"döner sermayeli müesseseler," ibaresinden 
sonra gelmek üzere "il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile 
mahalli idare birlikleri" ibaresi ve 10 uncu mad
desinin üçüncü fıkrasına "Bu izin, il özel idareleri, 

MADDE 85.- a) 1. 8.6.1949 tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli 
fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"n) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara 
tabi olarak çalışmakta iken illerin daimi komis
yon üyeliğine veya belediye başkanlığına 
seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaş
lılık veya malullük aylığı almakta iken belediye 
başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri 
üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına 
geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren 
emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları 
kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları San
dıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesil
mek suretiyle," 

2. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun ek 68 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyük-
şehir belediye başkanlarına 7000, il belediye 
başkanlanna 6000, ilçe belediye başkanlarına 
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belediyeler ve bunların bağlı kuruluştan ile 
mahalli idare birliklerinde bu idarelerin meclisleri 
tarafından verilir." cümlesi eklenmiştir. 

c) 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi, 
"d) Belediye kurulması," şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (i) bendine "ağaçlandırma 
yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyer
lerini kentin belirli yerlerinde veya kent dışında 
toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini," ibaresi eklenmiş; 13 
üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." 
cümlesi ile 1S inci maddesinin birinci fıkrasın
da geçen "her dönem başı toplantısında" ve 16 
ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "her 
yılın ilk olağan toplantısında" ibareleri madde 
metinlerinden çıkarılmıştır. 

e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasının "Kasım ayı toplantısı dönem başı 
toplantısıdır." cümlesi madde metninden 
çıkarılmış, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesi "İl genel meclisi, bir yıl görev 
yapmak üzere üyeleri arasından en az üç en 
fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlan 
kurabilir." şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü mad
desinin birinci fıkrasının başındaki "Meclis" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" 
ibaresi eklenmiştir. 

f) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 38 inci maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

3000, diğer belediye başkanlarına 1500 göster
ge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen 
usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, 
buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı 
ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki 
ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil 
olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık 
sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına 
bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen 
sürelerin tamamı dikkate alınır." 

b) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki 
"döner sermayeli müesseseler," ibaresinden 
sonra gelmek üzere "il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile 
mahalli idare birlikleri" ibaresi ve 10 uncu mad
desinin ikinci fıkrasına "Ancak, il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile 
mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin 
karan ile taşıt edinirler." cümlesi eklenmiştir. 

c) 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi, 
"d) Belediye kurulması," şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (i) bendine "ağaçlandırma 
yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyer
lerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat 
malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış 
yerlerini," ibaresi eklenmiş; 13 üncü mad
desinin birinci fıkrasında geçen "Kasım ayı 
toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 
14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "on 
gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birin
ci fıkrasında geçen "her dönem başı toplan
tısında" ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

(S. Sayısı: 944) 
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h) 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Or
ganize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü 
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yürürlüğe giren mevzii imar planına göre 
arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelen
dirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve 
izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlan 
OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri aç
ma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında iş
yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, 
OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye 
veya il özel idaresi hesabına yatırılır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

geçen "her yılın ilk olağan toplantısında" 
ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine, "erozyonun önlenmesi" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, 
turizm," ibaresi eklenmiş; (b) bendinde yer alan 
"kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde 
metninden çıkarılmış ve aynı maddeye birinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem başı top
lantısıdır." cümlesi ile 15 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" 
ibaresi madde metninden çıkarılmış; 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "İl 
genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere 
üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden 
oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." şeklinde 
değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fık
rasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ve komisyon" ibaresi eklenmiştir. 

"Merkezi idare tarafından yürütülen görev 
ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça 
uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de ger
çekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, 
ilgili kuruluş tarafından o il Özel idaresi büt
çesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların 
yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi 
bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, 
ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hiz
metleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili 
il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla iş
birliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenek
ler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve 
başka amaçla kullanılamaz." 

f) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 38 inci maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 
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MADDE 86.- 5434 sayılı Kanunun ek 68 
inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

"Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyük-
şehir belediye başkanlanna 7000, il belediye 
başkanlarına 6000, ilçe belediye başkanlarına 
3000, diğer belediye başkanlarına 1500 göster
ge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen 
usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, 
buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı 
ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki 
ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil 
olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık 
sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına 
bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen 
sürelerin tamamı dikkate alınır." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yayımı 
tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 
uncu maddede belirtilen oranlan aşmış olan 
belediyelerde bu oranlann altına inilinceye 
kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve büt
çe imkanlarının yeterli olması kaydıyla 
1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleş
meli personel sayısının yüzde onunu geç
memek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hal-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

h) 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Or
ganize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü 
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yürürlüğe giren mevzii imar planına göre 
arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelen
dirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve 
izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları 
OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri aç
ma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında iş
yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, 
OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye 
veya il özel idaresi hesabına yatırılır." 

GEÇİCİ MADDE 1.- Tasanmn Geçici 1 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lere münhasır olacak şekilde verilecek izin 
dışında ilave personel istihdam edilemez. 
Geçici iş pozisyonlan için önceki yıldan fazla 
olacak şekilde vize yapılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Norm kadro uy
gulamasına geçilinceye kadar belediyenin, bağ
lı kuruluşlarının ve mahallî idare birliklerinin 
memur kadrolarının ihdas ve iptalleri ile boş 
kadro değişiklikleri, İçişleri Bakanlığının tek
lifi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Baş
kanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile yapılır. Bakanlar Kurulunca 
ihdas edilmiş mevcut kadrolar, norm kadro uy
gulamasına geçilinceye kadar norm kadro 
kabul edilir. 

Sürekli işçi kadrolan ile iş pozisyonlan ise 
norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar 
İçişleri Bakanlığının vizesine tabidir. İçişleri 
Bakanlığı vize yetkisini valiliklere dev
redebilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- İl, ilçe ve büyük-
şehir ilk kademe belediyeleri hariç olmak üzere 
son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, 
nüfusu 2.000'in altında olan belediyelerin tüzel 
kişilikleri ilk genel mahallî idareler seçim
lerinin yapıldığı tarihte sona ererek aynı adla 
köye dönüşür ve seçimler bu yerlerin yeni 
durumlarına göre yapılır. 

Bu belediyelerde, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren borçlanma yapılamaz, 
kadro ihdas edilemez ve yeni personel 
atanamaz. Buralarda yeni imar plânı 
yapılamaz, mevcut plânlarda yapılması zorunlu 
değişikliklerde önceden valinin onayı alınır. Bu 
belediyelerin tüzel kişiliklerinin sona erdiği 
tarihten itibaren, kamu kurum ve kuruluşlarına 
olan borçlarına faiz uygulanmaz. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin, 
borçlan, hak ve alacaktan; yükümlülükleri, 
taşınır ve taşmmazlan, memurları, daimi iş
çileri, para ve para hükmündeki varlıklan, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2.- Tasarının Geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayım
landığı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayımına 
göre nüfusu 2000' in altına düşen belediyelerin 
tüzel kişiliklerinin kaldırılarak köye dönüştür
me işlemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uy
gulamasından faydalanmak isteyen belediyeler 
için 31.12.2005 tarihine kadar uygulanmaz. 
Tüzel kişiliğin kaldınlmasmda, birleşme veya 
katılma sonrasında 2000 yılı genel nüfus 
sayımı sonucuna göre oluşan toplam nüfus esas 
alınır. 

5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 
4 üncü maddesine göre yapılan işlemler bu 
maddeye göre yapılmış sayılır. 
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belediyenin bulunduğu yer il özel idaresine dev
redilmiştir. Bu belediyelerin tasfiyesi il özel 
idaresince yapılır. Tasfiye sonucu intikal eden 
borçların karşılanamayan kısımları il özel 
idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İl
ler Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, 
takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tah
silat toplamının belediyelere ayrılan kısmından 
keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 
Tasfiye sonrası kalan taşınır ve taşınmaz mallar 
ile haklar ilgili köy tüzel kişiliğine aktarılır. 

2380 sayılı Kanuna göre genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatından bu belediyelere gönderil
mekte olan paylar, tüzel kişiliğin sona erdiği 
tarihten itibaren altı ay süreyle ilgili il özel 
idaresine gönderilir. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin 
memur ve daimi işçileri, ihtiyaç durumu da 
dikkate alınarak vali tarafından, ildeki kamu 
kurum ve kuruluşları ile talepleri halinde 
mahalli idarelere en geç üç ay içinde atanır. Bu 
şekilde ataması yapılanlara ait kadrolar atama 
tarihi itibariyle atandığı kurumun kadro cet
veline eklenmiş sayılır. 

Memur ve daimi işçiler durumlarına uy
gun bir kadroya atanıncaya kadar halen aldık
ları aylık, ödenek, yolluk ve diğer ödemeleri ve 
özlük haklannı il özel idaresinden almaya 
devam eder. Durumlarına uygun bir kadroya 
ataması yapılanların, bu kadrolarda alacaktan 
aylık, ödenek, yolluk ve diğer ödemeler top
lamının, önceki kadrolarında aldıkları aylık, 
ödenek, yolluk ve diğer ödemeler toplamından 
az olması halinde, aradaki fark kapanıncaya 
kadar, söz konusu miktar tazminat olarak 
ödenir. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin tas
fiyesiyle ilgili olarak ortaya çıkacak tereddüt
leri gidermeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihte 5272 
sayılı Belediye Kanununun geçici 4 üncü mad-
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desine göre birleşme veya katılma işlemini 
tamamlayan belediyeler hakkında bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4.- 41 inci maddede ön
görülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Belediyeler ve bağlı 
kuruluştan ile sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası belediyelere ait şirketlerin, 31.12.2004 
tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından 
olan kamu ve özel hukuka tâbi alacaktan, bun-
lann diğer kamu kurum ve kuruluşlanna olan 
borçlanna karşılık olmak üzere 31.12.2005 
tarihine kadar takas ve mahsup edilir. Bakanlar 
Kurulu bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yet
kilidir. Bu madde kapsamındaki alacak ve borç 
ifadesi bu alacak ve borçlara ilişkin fer'ileri ve 
cezalan da kapsar. 

Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan 
kuruluşlann takas ve mahsup işlemine konu olan 
veya olmayan borçlan, genel bütçe vergi gelir
lerinden her ay ayrılacak paylarının yüzde kırkını 
geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir. 

Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup 
ve kesinti işlemleri yılı bütçe kanunlan ile iliş-
kilendirilmeksizin ilgili kuruluş ile uzlaşma 
komisyonu tarafından belirlenir; Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karara bağ
lanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluşlann borç 
ödeme kapasitelerini de dikkate alarak 
ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlen-
dirilen kısma Kanunun yayımını izleyen gün
den itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu 
borçlann fer'i ve cezalannı geçmemek üzere in
dirim yapmaya yetkilidir. 

İlgili kuruluşun uzlaşma ve hacizlerin kal-
dmlmasına dair başvurusunun uzlaşma komis
yonunca kabul edilmesini müteakip 31.12.2004 
tarihinden önceki borçlar için tatbik edilen 
hacizler kaldırılır. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Tasarının Geçici 
4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Tasarının Geçici 5 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Uzlaşma komisyonu Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan tarafından görevlen
dirilecek bir başkan ile İçişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay 
Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan
lığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünden 
birer temsilciden oluşur. 

Yürürlük 
MADDE 87.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 88.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 86.- Tasarının 87 nci maddesi 
86 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87.- Tasarının 88 inci maddesi 
87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

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 

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 V. 
H. Çelik 
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