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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülkemizde artan asayiş sorununa ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, boşanmanın yarattığı aile sorunlanna ve çözüm 
önerilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, 

Cevap verdiler. 
Bursa Milletvekili Mustafa Dündar, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 

üyeleriyle birlikte Batı Trakya ziyaretindeki tespitleri ile Müslüman Türk azınlığın sorunlanna ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğ-
lu'nun grubunca aday gösterildiğine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 milletvekilinin, buğday ve şeker satışlanndan doğacak 
görev zararlarının araştınlarak (10/303), 

Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 milletvekilinin, dahilde işleme rejimi 
kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlanyla ilgili sorunlann (10/304), 

Araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalanna; 
Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar'a, 

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'a, 
Kars Milletvekili Zeki Karabayır'a, 
Ödenek ve yolluğunun verilmesine; 
İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 132 nci 

sırasında yer alan 719 sıra sayılı komisyon raporunun bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına ilişkin 
CHP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 9 un
cu sırasında bulunan 944 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına alınmasına ve İç
tüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak, 1 ilâ 16 ncı maddeleri birinci bölüm, 17 ilâ 
46 ncı maddeleri ikinci bölüm, 47 ilâ 72 nci maddeleri üçüncü bölüm, 73 ilâ 87 nci maddeleri ile 
geçici 1 ilâ 5 inci maddeleri dördüncü bölüm olmak üzere dört bölümde görüşülmesine; 304 üncü 
sırasında yer alan 971 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü sırasına, 297 nci sırasında yer alan 959 sıra 
sayılı kanun tasansınm 6 ncı sırasına alınmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildiği, 

Açıklandı. 

_ 4 _ 
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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 sırasında bulunan, 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), görüşmeleri tamamlanarak, elektronik 
cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, 

3 üncü sırasına alınan, Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ile Mehmet 
Yücesan ve Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/543, 2/562) (S. Sayısı: 971), yapılan görüş
melerden sonra, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
4 üncü sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 

olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştınlmış bulunan Belediye Kanunu Tasansı, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin, 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunlanna Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (1/1038, 2/272, 
2/482) (S. Sayısı: 944), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, dördüncü bölümüne kadar 
kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 2 Temmuz 2005 Cumartesi günü saat 12.00'de toplanmak üzere, bir
leşime 23.0l'de son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Bayram Özçelik 
Bilecik Burdur 

Kâtip Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Kâtip Üye 

Kâtip Üye 
Ahmet Küçük 

Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No.: 170 
II . - GELEN KÂĞITLAR 

2 Temmuz 2005 Cumartesi 

Tasarılar 
1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/1062) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1063) (Tarım, Orman 
ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağ
lık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/1064) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.6.2005) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/1065) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

Teklifler 
1.- Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış'm; Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

2.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ile 11 Milletvekilinin; İl Özel İdaresi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.6.2005) 

3.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ile 52 Milletvekilinin; Sivas Madımak Otelinin "Barış, 
Kültür ve Sanat Müzesi" Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/570) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

Raporlar 
1.- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/1007) (S. Sayısı: 972) (Dağıtma tarihi: 2.7.2005) (GÜNDEME) 
2.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/1057) (S. Sayısı: 974) (Dağıtma tarihi: 2.7.2005) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 

oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde yapılan 
yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.6.2005) 
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3.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki öğrenim 
kredilerinin miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.6.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kayseri Et Kombinasının özelleştiril

mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 
3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, engelli vatandaşların araç edinmesine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 
4.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, AİHM'nde Türkiye aleyhine açılan davalara iliş

kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 
5.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İdari Yargı ve Adli Yargı hâkim adaylığı sınavlarına 

ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 
6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özelleştirme sonrasında işçilerle 

yapılan geçici hizmet sözleşmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

7.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK ve BAĞ-KUR prim tahsilatına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.6.2005) 

8.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir BAĞ-KUR müfettişiyle ilgili basında yer 
alan habere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

9.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, sigorta hastanelerinden alınan heyet raporlarının 
geçersiz sayılmasına ve eczacı odalarının başvurusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

10.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa İlinde polis meslek yüksekokulu açıl
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

11.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaş
lığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

12.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, 2004-2005 ders yılında üniversitelerde 
yaşanan öğrenci olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.6.2005) 

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis Valisinin başkanlığında 
yapılan bir toplantıda muhtarlara ve diğer vatandaşlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 
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18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005) 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7179) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7180) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7181) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7184) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7185) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7187) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7193) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 
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40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7194) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7195) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

47.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

48.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

49.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakanlığın çeşitli uygulamalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

50.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, okuma-yazma oranlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 
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62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

67.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

75.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

76.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

77.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

78.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

79.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

80.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

8L- Konya Milletvekili Atilla KART'm, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki usulsüz
lük iddialanna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7235) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

82.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, ikinci Dünya Savaşında Nazi kamplarına alınan 
ve öldürülen Türk vatandaşlanna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

- 1 0 -



T.B.M.M. B:124 2 . 7 . 2 0 0 5 0 : 1 

83.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMÎR'in, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

84.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyat
ro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

85.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

86.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, dış ticaret müşavirliklerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

87.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, gıda üretimi ve denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

88.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Mavi Akım Sözleşmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatmmlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, duble yol yapılması çalışmalarına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

93.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatmmlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

95.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

96.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

97.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı 
soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

98.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatmmlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 
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100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri ilinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

101.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumunda iş kazalarını 
önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

103.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında aynlan 
ödenek miktanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

104.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, dolmuşlarda muavin bulundurulmasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri îlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.6.2005) 

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

109.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, öğretmenlerin hayat standardına ve çalışma 
şartlanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

110.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin İl Millî Eğitim Müdürünün görev
den alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.6.2005) 

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

113.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kayseri îlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 
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115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

116.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, fındık üreticisinin yaşadığı doğal afete ve uğ
radığı zarara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.6.2005) 

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatmm-
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7273) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

119.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında aynlan 
ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7274) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

120.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatıranlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.6.2005) 

121.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatıran
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7276) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

122.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, ülkemizdeki özel havayolu taşımacılığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

123.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatıran
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/7278) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

124.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllannda aynlan 
ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

125.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllannda ayrılan 
ödenek miktanna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

126.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Maliye Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

127.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

128.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaş
lığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 
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131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

132.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan tündeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7287) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7288) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7289) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7290) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7291) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7292) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7293) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7294) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

140.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüz
lük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7295) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

141.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Kuşadası Belediyesinin bazı uy
gulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7296) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

142.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7297) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

143.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU'nun, Kastamonu Kalesindeki düzenleme 
çalışmalanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.6.2005) 

144.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Şırnak İlinde rödavans usulü kiraya verilen 
maden sahalarını işletenlerin vergi yükümlülüklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

145.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

146.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, bulgurdaki KDV oranına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 
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147.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Has
tanesinde yaşanan bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

148.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Kırım Kongo Ateşli Humma hastalığına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

149.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın tline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7304) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.6.2005) 

150.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, havayolu taşımacılığına ve İstanbul'a 
yeni havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7305) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

151.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, ÎŞ-TÎM ve Türk Telekoma ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

152.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, THY'nın Ankara'dan Milas-Bodrum ve 
Dalaman uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7307) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.6.2005) 

153.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Köy Hizmetleri çalışanları tarafından kurulduğu 
belirtilen bir şirkete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7308) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.6.2005) 

154.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüz
lük iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.2005) 

155.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 1991-2004 yıllarında Bartın İline ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.6.2005) 

156.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7311) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.6.2005) 

157.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7312) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.6.2005) 

158.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, eğitim durumlarına göre işsizlik oranlarına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7313) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

159.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulan
masına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7314) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.6.2005) 

160.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki çocuk
ların durumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7315) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

161.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, serbest bölgelerdeki fıktif depolardan yurda 
kaçak bakliyat sokulduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru 
önergesi (7/7316) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005) 

162.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kadrolara yapılan atamalara ve üniver
sitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7318) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.6.2005) 
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163.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamudaki personel sayısına ve yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7319) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

164.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7320) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.6.2005) 

165.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. Firmasının gümrük işlem
lerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.2005) 

166.- Manisa Milletvekili Uruk ÖZKAN'ın, Başbakanlıktaki mevcut ve alınacak otomobillere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

167.- izmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, belediyelerin iç ve dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

168.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

169.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bursa-Harmancık îlçesinde depremden hasar 
gören binalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.6.2005) 

170.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyanet İşleri Başkanlığının ASAM eski Başkanına 
danışmanlık ücreti ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru 
önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

171.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi 
(7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

172.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Samsun'da bir cami imamı hakkındaki bir id
diaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.6.2005) 

173.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

174.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli Kaymakamının bir uy
gulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.2005) 

175.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesine kaymakam atan
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

176.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7332) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

177.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Batman-Hasankeyf kazılarına ve kültürel var
lıkların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

178.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde 
gerçekleşen bir soruşturma olayına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7334) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 
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179.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin 
denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.2005) 

180.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, Dünya Bankası Başkanına mektup 
gönderilip gönderilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.6.2005) 

181.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

182.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğündeki çeşit
li uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.6.2005) 

183.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, ek ders ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

184.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

185.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo Hemorojik Humması hastalığı için 
alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.2005) 

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesinde meydana gelen 
deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7342) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

187.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7343) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

188.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo Hemorojik Humması hastalığıyla 
mücadeleye ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.6.2005) 

189.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, buğday fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

190.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

191.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7347) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

192.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

193.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

194.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 
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195.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

196.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

197.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi 
(7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

198.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

199.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

200.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

201.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7357) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

202.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

203.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.05 

2 Temmuz 2005 Cumartesi 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

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

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1467, 1486, 1534, 1535, 1539 ve 1555) 

esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/313) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "sözlü sorular" kısmının 317, 328, 370, 371, 375 ve 391 inci sıralarında yer alan 
(6/1467, 1486, 1534, 1535, 1539 ve 1555) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
2.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun Kıbrıs'a vaki davetine, 

TBMM Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile Kâtip Üye Bayram Ozçelik'in icabet 
etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/872) 

1 Temmuz 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu'nun vaki 
davetine icabetle, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış ve Özgürlük Bayramının 31 inci Yıldönümün kut
lamalarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile 
Kâtip Üye Bayram Ozçelik'in katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı 

okutup, oylarınıza sunacağım. 
3.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/873) 
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1.7.2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

11 inci Arap Ekonomik Forumuna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle bir
likte 15-16 Haziran 2005 tarihlerinde Lübnan'a yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı 
milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karanının 
sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste: 
Ömer Çelik (Adana) 
Muharrem Tozçöken (Eskişehir) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Yahya Baş (İstanbul) 
Hüseyin Beşli (İstanbul) 
Gülseren Topuz (İstanbul) 
Ali Oksal (Mersin) 
Medeni Yılmaz (Muş) 
Harun Akın (Zonguldak) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
4.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç 'un, Suriye 'ye yaptığı resmî ziyarete katılacak millet

vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/874) 
1.7.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, 15-16 Mayıs 2005 tarihlerinde Halep'te yapılan 2 nci 

Bölgesel Turizm toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 14-16 Mayıs 2005 tarihleri arasın
da Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete Van Milletvekili Hacı Biner'in de iştirak etmesi uygun görül
müş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karanının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup oylannıza sunacağım: 
IV.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesi ile 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu 

Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin AK Parti 
Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 2.7.2005 Cumartesi günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî parti grup

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

Faruk Çelik 
Bursa 

AK Parti Grup Başkanvekili 
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Grup Önerisi: 
Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan, 974 sıra sayılı Askerlik Kanunu 

Tasarısının gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
3 üncü sırasına, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanun Tasansmın 11 inci sırasına, 973 sıra sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Teklifinin 12 nci sıralarına 48 saat geçmeden alınmaları, 
gündemin 12 nci sırasında yer alan 942 sıra sayılı SSK Kanununda Değişiklik Teklifinin 10 uncu 
sırasına, 298 inci sırasında yer alan 961 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa bir ek mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 20 nci sıraya alınmalan, 972 sıra sayılı Bankacılık 
Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi, bölüm
lerinin ekteki cetveldeki gibi olması, 

Önerilmiştir. 
972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu 
Bölümler 

Bölüm 
Bölüm 
Bölüm 
Bölüm 
Bölüm 

6. Bölüm 
7. Bölüm 

Bölümdeki Madde Sayısı 
29 
29 
29 
29 
29 
24 
25 

194 

Maddeler 
1 ilâ 29 uncu maddeler 
30 ilâ 58 inci maddeler 
59 ilâ 87 nci maddeler 
88 ilâ 116 ncı maddeler 
117 ilâ 145 inci maddeler 
146 ilâ 169 uncu maddeler 
Geçici 1 ilâ Geçici 23 üncü 
maddeler ile 170 ilâ 171 inci maddeler 
Toplam Madde Sayısı: 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisinin aleyhinde Denizli Milletvekili 
Ümmet Kandoğan; buyurun. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir rekora imza atıyoruz. Bu hafta, her gün, Danışma 
Kurulu önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi; yani, her gün ne konuşacağımız, 
ne görüşeceğimiz, neyi tartışacağımız konusu, Meclisin açılmasına çok az bir süre kala Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna geliyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda görülmeyecek ölçüde 
milletvekilleri bilgilendirilmeden, milletvekilleri kanunlar üzerinde çalışma yapmadan, Danışma 
Kurulu önerisi halinde Meclisin gündemine sunulmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek 
için, bu hafta 5 inci kez, Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz almak üzere, huzurlannızdayım. 

Değerli milletvekilleri, elbette, Danışma Kurulu toplantıları ihtiyaçtır; yeri ve zamanı geldiğin
de bu konularda Danışma Kurulu toplantıları yapılacaktır; ancak, siz, bir haftalık çalışma süresince 
her gün Danışma Kurulunu toplantıya çağınr, her gün gündemi değiştirirseniz, milletvekilleri o gün 
hangi konuyu görüşecekleriyle ilgili en küçük bir bilgilenmesi olmadan Meclis çalışmalarına 
katılırsa, bunun yanlış olduğunu yüksek sesle ifade etmek, dile getirmek hepimizin en önemli 
görevi olsa gerek. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bir İçtüzük değişikliği yapıldı. İçtüzük değişikliğinden sonra, 
dün, bu muhalefet sıraları tamamen boşalmış bir şekilde Meclis çalışmaları yapıldı. Şu durum, 
muhalefet sıralarının boş olması -açıklıkla ve samimiyetle soruyorum- içinize siniyor mu sayın mil
letvekilleri?! Hayır, sinmiyor. Bakınız, dün, Belediyeler Kanunu Tasansı görüşüldü, hâlâ görüşül
meye devam ediyor. 90 maddelik Belediye Kanununu dört bölüm haline getiriyorsunuz ve dört 
bölümle ilgili, bir milletvekili, eğer, grubu da yoksa, sadece bir bölüm üzerinde söz alabilecek, 
30 maddeyle ilgili görüşlerini sadece 5 dakika içerisinde özetleyecek, her maddeye 10-15 saniye 
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düşecek sayın milletvekilleri. Böyle bir Meclis çalışmasının, Adalet ve Kalkınma Partisine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, Türkiye'ye ne katkısı olabilir, ne faydası olabilir?! Ben, Meclis TV'nin, 
dün, bu boş sıralan, Meclis çalışmalan devam ederken göstermesini isterdim; ancak, oraya da bir 
talimat verildiği inancındayım. 

AHMET YENİ (Samsun) - Biz orada oturuyoruz, orada... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şunun için orada oturuyorsunuz: Mahcubiyetinizden 

orada oturuyorsunuz. O sıralann boş olarak millet tarafından görülmemesini istediğiniz için, Adalet 
ve Kalkınma Partisindeki milletvekilli arkadaşlanmız, gidip, o muhalefet sıralarına oturup, 
muhalefetin, sanki, Mecliste, Meclis çalışmalanna katkı yaptığını göstermeye çalışıyorsunuz. O bir 
mahcubiyetin eseri, o bir mahcubiyetin neticesi değerli milletvekilleri. 

Siz ne derseniz deyin, bakın, bugün, bütün basında ve televizyonda, Adalet ve Kalkınma Par
tisinin dikensiz gül bahçesi istediği yazıyor, muhalefetin sesini kıstığını yazıyor. Evet, bütün rejim
lerde, bütün sistemlerde, hep, iktidar olduğunu söylüyoruz; ancak, muhalefet, sadece demokrasiler
de vardır. İnsanoğlunun mevcut olduğu dönemden itibaren, dünya üzerinde, çok çeşitli sistemler ol
muştur; imparatorluklar olmuştur, diktatörlükler olmuştur, krallıklar olmuştur, totaliter rejimler ol
muştur, komünizm olmuştur; ancak, o toplumlarda, o sistemlerde görülen manzara, ilk defa, dün, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, maalesef, Türk Milletinin gözleri önünde cereyan ederek, 
muhalefetsiz bir iktidar haline gelindiğini, bütün Türk Milleti izlemektedir. 

Değerli milletvekilleri, IMF'nin isteği olabilir Bankacılık Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası IMF'nin 
isteği olabilir; bunlar olabilir, istekleri olabilir; ancak, biz, müteaddit kereler, buradan şunu söyledik: 
"Geliniz, Meclisin çalışma sürelerini uzatalım, onbeş gün daha, yirmi gün daha burada kalalım; ancak, 
şöyle bir tabloya fırsat tanımayalım, fırsat vermeyelim" şeklinde ifadelerde bulunduk. 

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Muhalefeti sen yapıyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ne olurdu yirmi gün daha fazla çalışsaydık; bankacılık 

gene çıkardı, sosyal güvenlik gene çıkardı, Belediyeler Kanunu gene çıkardı, çıkmaması mümkün 
değil. Belki üç günde çıkacaktı, belki beş günde çıkacaktı; ancak, bugün şu görünen manzaranın 
izah edilebilecek mantıklı hiçbir yönü yoktur. 

1996'daki içtüzük değişikliğinden bahsediliyor; ama, 1996'daki içtüzük değişikliğiyle ilgili, 
gözlerden kaçırılmaya çalışılan bir hüküm var. Orada bu içtüzük değişikliği yapılmış; ancak, bütün 
grupların oybirliği şartı getirilmiş. Eğer oybirliği şartı yoksa, o yasa temel yasa olarak 
görüşülemiyor. İncelik, ayrıntı burada. Ama, şimdiki içtüzük değişikliğinde ne yapılmış; gruplar 
arasında mutabakat sağlanmazsa, esas komisyon, hükümet veya bir grup bunu Genel Kurulda oy
lama şeklinde getirip -dün örneğini gördük- 90 maddeyi 4 bölüm haline sokacaksınız ve her bölüm
le ilgili, milletvekili sadece 5 dakika konuşacak, sadece 2 önerge verebilecek... Böyle bir çalışma 
metodu dünyanın hangi ülkesinde var değerli milletvekilleri? (AK Parti sıralanndan "Var" sesleri) 
Hiçbir yerde yok sayın milletvekilleri. (AK Parti sıralanndan "Var, var" sesleri) 

Hayır efendim, bunu anlatıyorlar, söylüyorlar; ama, dünyanın hiçbir yerinde, muhalefetin 
sesini kısmaya çalışan böyle bir anlayış yok. 

Siz, birilerinin sesini kısmak istiyorsanız, gazetelerde, televizyonlarda YÖK Başkanıyla 
mücadele edemezsiniz. Onun sesini kısmak istiyorsanız, icra makamının basındasınız, Mecliste 
çoğunluğunuz var, gazetelerle, televizyonlarla, YÖK Başkanıyla tartışamazsınız. Geliniz, gücünüz 
yetiyorsa, yapabiliyorsanız, o konulan Meclise getirin! İktidar olabildiniz; ama, muktedir ol
madığınızın bir işaretidir bu! Millî Eğitim Bakanı YÖK Başkanıyla gazetelerde tartışıyor "haddini 
aşıyor" diyor, katsayı meselesiyle... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, öneriyle ilgili konuşur musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geliyorum. 
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Katsayıyla ilgili mesele geçen sene geldi; niye getirmediniz?! 36 tane kanun Sayın Cumhur
başkanından geri döndü, onların 30 tanesini buradan tekrar geçirdik. Niye, katsayıyla ilgili kanun 
Sayın Cumhurbaşkanından döndükten sonra, tekrar bu Meclis gündemine getirilip, meslek liseleri 
ve imam-hatip liseleri mezunu öğrencilerimizin üniversiteye diğer okullarla eşit şartlarda gir
melerinin önünü niye açamıyorsunuz?! Niye yapamadınız?! Bakınız, iktidara geldiğiniz günden 
beri, tam üç kez üniversite imtihanı yapıldı değerli milletvekilleri, üç kez. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var. Bakınız, dün dış-
ticaret rakamları açıklandı. Cumhuriyet tarihinin dışticaret açığı rekoru kırıldı. Hep ihracat artıyor 
deniliyordu; ama, ihracatın karşısında ithalatın nerelere geldiğini gözlerden uzak tutuyorsunuz. 
Bakınız, ilk defa 2001 ve 2000 yıllarındaki o eleştirdiğiniz hükümetler döneminde bile, ihracatın it
halatı karşılama oranı yüzde 60'ın altına düşmemişti; ama, dün, mayıs ayı rakamlarıyla, ihracatın it
halatı karşılama oranı yüzde 58,2 değerli milletvekilleri. Alarm veriyor ekonomi. Dışticaret alarm 
veriyor. Bakınız, cari açık 18 milyar dolarlar seviyesine ulaştı. Korkunç bir rakamdır bu. Dışticaret 
açığı, sadece 5 ayda 16 milyar dolar sevgili milletvekilleri. Bunlar, Türkiye'nin öncelikli meseleleri. 

Bakınız, işsizlik oranı yüzde 10,9. İktidarı aldığınız dönemde, 2002 döneminde işsizlik 10,3 idi. 
İkibuçuk yıl sonra gelinen nokta işsizliğin 10,9'a çıkmasıdır. Bakınız, geçenlerde Resmî Gazetede 
orta vadeli ekonomi programınız yayımlandı, Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlandı. Orada, 
2007 yılı sonundaki işsizlik hedefiniz 9,8. Bakınız, iktidarınızın beşinci yılı sonunda işsizlikteki 
hedefiniz 9,8; tutturabilirseniz... Bu ne demektir; beş yıl sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı 
eğer 2007'ye kadar kalırsa, işsizlikte sadece 0,5 puanlık bir düşüş sağlayabilecek; hedefiniz bu. 
Bunu tutturmanızın da mümkün olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortada. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 2007 yılı sonunda dışticaret açığı 

hedefi 41 milyar dolar, şu anda 36 milyar dolar; yani, 2007, beşinci yılın sonunda dışticaret açığınız, 
şu anki durumdan 5 milyar dolar daha fazla olacak; sizin orta vadeli hedefiniz; Bakanlar Kurulu 
karan, Resmî Gazetede yayımlanan programdan alıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, bu kanunları geçirebilirsiniz. Belediye Kanunu da geçer, Ban
kacılık Kanunu da geçer, sosyal güvenlikle ilgili kanun da geçer; ancak, bunu, bu konuyu vicdan
larınızla başbaşa bırakıyorum. Şu boş sıralarla, bu kanunları buradan geçirebilirsiniz. Bu kanunla, 
belde belediye başkan maaşlarını bile vali maaşı üzerine çıkarabilirsiniz, burada hiçbir engeliniz 
yok, dün oylarınızla o da geçti; 2 000 nüfusun altındaki bir belde belediye başkanı, il valisinden 
daha yüksek maaş alacak. Bir belde belediyesine giden miktar aylık 9 milyar lira, bunun 7 milyar 
lirası, dünkü geçen kanunla, sadece meclis üyelerinin, encümen üyelerinin ve belediye başkanının 
maaşları ve huzur haklarına ayrılacaktır. Bunun hesabım, değerlendirmesini belki dün yapamadınız; 
ama, bu salondan çıktıktan sonra, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, vicdanlarınızla yapacaksınız. 

Bu önerinin aleyhinde olduğumu ifade ediyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Nereye gidiyorsun, dur da dinle! 
BAŞKAN - Önerinin lehinde, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay. 
Buyurun Sayın Yarbay. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, önerinin aleyhin

de söz istedim; ancak, önerinin aleyhinde söz hakkı dolduğu için, öneri lehinde bir söz oldu. 
Belki, şunu düşünmemiz gerekiyor; hiçbir zaman, burada, hiç aceleye getirmeye gerek yok: 

Türkiye'de, 2001 yılında, 46 milyar dolar, bankalar eliyle uçuruldu ve Bankalar Kanunu gibi bir 
kanun sıkıştınlamaz. Böyle, Meclis tatile girme koşuşturması, telaşı içerisindeyken, böyle bir 
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kanunu, biz maddeler halinde, 10 madde, 10 madde görüşelim, böyle bir temel kanunu geçirelim ve 
ondan sonra tatile girelim gibi bir anlayış içerisine giremeyiz. Dolayısıyla, hepimiz vicdanen düşün
mek durumundayız. 

Daha, çok değil, 2001 yılı, bundan üç yıl... Zaten o bankalar hortumlandığı için Adalet ve Kal
kınma Partisi iktidar oldu. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Partim, bu yanlışlığa düşemez. Ban
kalar Kanununu, böyle, apar topar, iki gün içerisinde bir tüzük değişikliği, arkasından, 48 saat geç
meden -dost acı söyler- böyle bir temel kanun, bu Mecliste görüşülmemelidir. Kendi kalemize gol 
atmamamız gerekiyor; yani, bizim, bir yanlış içerisine girip, peşpeşe birsürü kanunu sıralayarak bir 
yanlış içerisine girmememiz gerekiyor. 

48 saat geçmeden görüşülmesi gereken kanun nedir? Çok acil bir durum vardır, bütün bankalar 
iflas ediyor, ondan sonra herkes mevduatını almak için bankalara koşuyor... Öyle bir durumda, 
48 saat içerisinde bir kanun görüşülebilir; ama, sakin bir ortamda ve hiçbir şey yokken, milletvekil
lerine dağıtılmasından itibaren 48 saat içerisinde bu kanun görüşülecek diye kendimizi bir mec
buriyet içerisine sokamayız. 

Bakın, yanlış yapıyoruz. Bunu söylemek zorundayım, vicdanen, aklen söylemek zorundayım 
ve beğenseniz de beğenmeseniz de söylemek durumundayım. Böyle bir temel kanun, milyar dolar
ların oynandığı bir temel kanunu biz görüşemeyiz 48 saat geçmeden. 

Mesela, bankaların Fona devredilmesi meselesi var. Hatırladığım kadarıyla, Sayın Baş
bakanımız "bankalar bundan sonra Fona devredilmeyecek, bankalar ticarî müessesedir" dedi; ama, 
bu yeni gelen kanunda, bankaların Fona devredilmesi aynen devam ediyor. Biz bunu tartışmak 
durumundayız; böyle önemli bir konuyu aceleye getiremeyiz. 

Onun için, grup önerileri gelir, kabul edilir; ama, bu Meclis... Olağanüstü bir durum yoktur, 
savaş hali yoktur, Türkiye'de her şey iyi gidiyor Allah'a şükür; hükümetimiz sayesinde, kötü giden 
bir şey yok; ama, biz, kendimizi böyle bir sıkıntıya sokup, bir yarış içerisinde, arkamızdan kovalayan 
varmış gibi, bir koşuşturma içerisinde bu işleri yapamayız ve bunları yaptığımız takdirde... 

Bakın, 2001'de Türkiye'ye Kemal Derviş geldi, Meclis başladı çalışmaya, gece gündüz çalıştı, 
ondan sonra, hiç kimse tekrar Meclise gelemedi. Kemal Derviş'ten sonra bu Mecliste 150 tane 
kanun çıktı; ama, hiçbir parti buraya gelemedi. Kanun çıkarmakla Meclise gelinmez tekrar ha, onu 
söyleyeyim. Her çıkardığınız kanun, bir grubun, bir kesimin zararına olur. Onun için, biz -özellikle 
Bankalar Kanunu için söz aldım- kanun çıkaralım; ama, uzun uzun düşünerek, tartışarak çıkaralım. 
Yoksa, 48 saat içerisinde bir kanun çıkardığımız takdirde, o kanunu, önümüzdeki Meclis toplan
tısında, tekrar, kendi çıkardığımız kanunu kendimiz değiştirmeye başlarız. Bazen yapıyoruz, ken
dimiz kanun çıkarıyoruz, ondan sonra değiştiriyoruz. 

Onun için, lütfen... Bu Meclis 30 Haziranda tatile girmesi gerekiyordu, girmedi, birkaç gün 
uzattık; ama, bu Meclis tatile girsin, 15 Temmuzda, 1 Ağustosta tekrar toplansın ve sakin sakin, 
önündeki temel kanunları görüşsün diyorum. 

Hepinize saygılar arz ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. 
Önerinin lehinde, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; grup önerimizin 

lehinde söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Az önce burada konuşma yapan bir arkadaşımız, bir önceki konuşmasında, Mecliste en çok 

konuşma yapan kendisinin olduğunu söylemişti "157 defa konuştum" dedi. Tekrar, bugün de geldi, 
konuşmasını yaptı ve terk etti Meclisi; ama, muhalefetin sesinin kısıldığından da bahsediyor. Tek 
başına burada 150-160 kere konuştuğunu ifade eden bir arkadaşın, Meclisin çalışma düzeniyle il
gili, herhalde, söyleyeceği şeyler olumsuz şeyler olmasa gerek. Olumlu şeyler söylemesini bekler
dik; ama, maalesef, burada, yine, klasik, günlerdir söylediği şeyleri söylemeye devam etti. Bu 
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ifadeleri, aslında, boyundan büyük, aynaya bakmadan yapılan konuşmalardır. Partisine karşı bir 
mahcubiyetin belki ifadesidir veya şöyle diyelim, ayrıldığı partiye karşı duyduğu bir mahcubiyetin 
sancısı, kendisini bir yerlere kabul ettirme mücadelesi, bulunduğu yerde kabul görmeme, oraya 
yamanma konusundaki bir çelişkiler yumağını yaşayan bir arkadaşımızın, doğrusu, olaylar karşısın
daki acıklı halini izlemekten de millet de yoruldu diye düşünüyorum. Onun için, fazla da üzerinde 
durmayı uygun bulmuyorum. 

Şimdi, Ersönmez Bey buradan güzel şeyler söyledi, önemli şeyler söyledi. Yalnız, bakınız, 
olayın bir de perde arkasını görmek mecburiyetindeyiz. Günlerdir, haftalardır, bankalar kanunu, 
sosyal güvenlikle ilgili yasa, yani, bu dönem içerisinde çıkarmayı planladığımız yasalarla ilgili, 
komisyonlarda çok ciddî çalışmalar var. Aylardır bu çalışmalar sürdürülüyor. Fakat, son bir aydır 
muhalefetle yasama faaliyeti konusunda geldiğimiz nokta açısından, yani, muhalefetle olan iliş
kilerimizde veya muhalefetin bizimle olan ilişkilerindeki olumsuzluktan dolayı, âdeta, Meclis çalış
malarını, yasama faaliyetlerini engellemeye dönüşen çalışmalar, böyle bir takvim içerisinde bu 
yasaların görüşülmesi, sıkıştırılması zorunluluğunu ortaya çıkardı. Yoksa, biz, burada sivil 
havacılıkla ilgili eğer beş günümüzü kaybetmemiş olsaydık, yani, muhalefet çıktı, burada dedi ki: 
"Biz, sivil havacılıkla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok, aynen katılıyoruz; Hâkim ve Savcılar 
Yasasıyla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok, aynen katılıyoruz; ama, engellemeye de devam 
edeceğiz. Bir hafta birini, diğer hafta diğerini görüşeceksiniz." Tatile girme sürecinin de bilinmesine 
rağmen bu süre böyle anlamsız ve yanlış kullanılınca, takvim, ister istemez, böyle bir durumu or
taya çıkardı. Kaldı ki, çok önemli olan bankalar yasasıyla ilgili, komisyonda enine boyuna, mad
delerin, altkomisyonda, üstkomisyonda nasıl tartışıldığını, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 
yanında komisyona katılan milletvekili arkadaşlarımız da, son derece yakinen biliyorlar; burada, bu 
anlamda bir eksiklik yoktur. 

İçtüzükle ilgili yaptığımız değişikliği ise, günlerdir, iki gündür, üç gündür burada tartışıyoruz. 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli karan dikkate alınarak, geçmiş dönemlerdeki düzenlemeler, ki, 
burada söz alan arkadaş, geçmişte kendi partisinin de imzası olan İçtüzük 91 düzenlemelerinde on-
lann da katkılan var. O, daha antidemokratik olan bir düzenlemeyi, beş yıl, altı yıl Türkiye Büyük 
Millet Meclisi uyguladı. Şimdi, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı çerçevesinde çok daha 
demokratik bir düzenleme, ki, dün ibretle hepiniz izlediniz, kamuoyu da izledi; 90 maddelik 
Belediye Yasasında Cumhuriyet Halk Partisinin 90 önergesi vardı. 90 önergesinin içeriğini, bakınız, 
kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. İçeriğinde şunu söylüyor: "Bu maddenin tasannın metninden 
çıkanlmasmı talep ediyoruz." Şimdi, 90 maddeyi çıkardığımız zaman, belediyeler yasasız olsun 
demektir. Şimdi, muhalefet bu mu?! Önerge bu mu?! Peki, muhalefetin sesini kısıyor muyuz; hayır, 
bu düzenlemeyle de muhalefetin sesi kısılmıyor. Her maddede önerge verme hakkı var, her mad
dede konuşma imkânı var. Bakınız, her maddede önerge üzerinde konuşma imkânı var, bölümler 
üzerinde konuşma imkânı var, bölümlerde soru-cevap imkânı var, geneli üzerinde konuşma imkânı 
var. Şimdi, bu derece, tüm maddeleri içeren ve her madde üzerinde konuşma konusunda anlaşma 
imkânımız varken, geçmiş duruma göre, geçmiş düzenlemeye göre son derece pozitif bir düzenleme 
olan bu düzenlemeden kamuoyunu bilgilendirmek, Meclisi, Genel Kurulu bilgilendirmek ve bir tar
tışma ortamı içerisinde çok daha sağlıklı bir sonuca ulaşmak imkânı varken, Meclisi terk etmeyle 
ilgili bizim söyleyeceğimiz, kendilerinin takdirdir. Biz, muhalefetin Meclisi terk etmesini, tabiî ki, 
hiçbirimiz talep etmeyiz; ama, başka olaylarda da Meclisi terk ettiklerini bir prensip kararı olarak 
burada defalarca gördük. Bir milletvekili arkadaşımızın kürsüye çıkmaya kalkması bile, 
muhalefetin burasını terk etmesini gerekli kılıyordu. 

Ben, bu boyutuyla da, muhalefet partimiz burada olmadığı için daha da teferruatlı bir şey söy
lemeyi etik olarak doğru bulmuyorum. Bizim, Danışma Kurulu önerimiz, gerek İçtüzük 91'de 
görüşeceğimiz Bankalar Kanunu gerekse bazı milletvekili arkadaşlanmızın teklifi ve kısa maddeli 
tasanlan içermektedir. Umarım, destek vereceksiniz. 
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Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Öneri kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı 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 alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; 
Belediye Kanununa ve Büyükşehir 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 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2.- 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Dördüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Dördüncü bölüm, 73 ilâ 87 nci ve geçici 1 ilâ 5 inci maddeleri kapsamaktadır. 
Dördüncü bölüm üzerinde söz talebi, AK Parti Grubu adına, Karabük Milletvekili Mehmet 

Ceylan. 
Sayın Ceylan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; temel kanun niteliğindeki 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının çeşitli ve 
son hükümlerini içeren dördüncü bölüm hakkında, AK Parti Grubu adına, görüşlerimizi sunmak 
üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, yeni belediye kanunu yürürlüğe girmeden önce yıllardır 
yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu, taa 1930'lu yıllarda kabul edilmiş ve günümüze 
kadar yürürlükte kalmış bir kanundur. Tabiî ki, o zamanki şartlar içinde oldukça iyi hazırlanmış ve 

(x) 944 S. Sayılı Basmayazı 1.7.2005 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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belediyelerin ihtiyaçlarına cevap veren bu kanun, maalesef, günümüz şartları içinde artık ihtiyaca 
yeterince cevap vermekten uzak kalmıştır. Bu nedenle de, son yıllarda iktidara gelen bütün 
hükümetler öncelikli olarak yerel yönetimler yasasını çıkarmayı amaçlamış, ancak, çeşitli nedenler
le başarılı olamamışlardır. 

Belediyelerimiz de, yıllardır belediyelerin ihtiyaç duydukları böylesi bir yasayı arzu etmişler 
ve beklenti içinde olmuşlardır; çünkü, günün şartları içinde 1580 sayılı Yasa artık belediyeler açısın
dan dar geliyordu. Şehrine, kentine hizmet için yasayı zorlayan belediye başkanları da, birçok 
konuda kanuna aykın hareket ettiği iddiasıyla yargılanmış ve maalesef, cezalar almışlardır. Bu 
nedenle, hükümetimiz tarafından hazırlanan ve üçüncü kez Genel Kurulda görüşülen Belediye Yasa 
Tasarısının ülkemiz ve belediyelerimiz açısından ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yeni belediye kanunu, dünyada gelişen yerinden yönetim 
ilkeleri çerçevesinde yerelleşmeye, sivilleşmeye önem veren bir anlayış içinde ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı hükümlerine de uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Kanun, belediyelerin 
günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, onların çalışma şartlarım kolaylaştıran, onları merkezî 
idarenin aşırı vesayetinden, mevzuat ve bürokratik kıskacından kurtaran, bu anlamda halkın bizatihi 
seçimle işbaşına getirdiği belediye başkanı ve meclisine daha fazla yetki ve sorumluluk veren bir 
anlayış içinde hazırlanmıştır. Bu anlayış ve yaklaşım içinde hazırlanan yeni belediye kanunu, yerel
leşme ve sivilleşmeye önem veren, daha demokratik, şeffaf, verimliliği ve katılımcılığı esas alan bir 
özellik arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının bu son bölümünde, madde 73'ten başlayan ve sonuna 
kadar giden maddelerde, özellikle dikkatinizi çekmek istediğim birkaç hususu arz etmek istiyorum. 

Madde 73'te, belediyelere, bundan sonra kentsel değişim ve dönüşüm alanı projelerini uygulama 
imkânı getirilmektedir. Bundan böyle kentin gelişimine uygun olarak, eskiyen kent kısımlarını 
yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm 
ve gelişim projelerini belediyelerimiz uygulayabileceklerdir. Bunun ötesinde, bilindiği gibi, birçok 
şehrimizde gecekondu bölgeleri bir gerçektir; gecekondu bölgelerini kentsel dönüşüme dönüştüren 
projelere imkân vermektedir. Ayrıca, bildiğiniz gibi, ülkemiz deprem riski altında olan bir ülkedir. 
Birçok kentimizde de deprem riski taşıyan alanlarda tedbirler alma imkânı getirilmektedir. 

Madde 74'te ise, belediyelerimize, uluslararası teşekküllere ve organizasyonlara kurucu üye 
veya üye olabilme imkânı getirilmiştir. Bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri bundan sonra gerçekleştirilebilecek ve kardeş kent ilişkisi kurulabilecektir. 

Madde 75, belediyelerimiz açısından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız açısından önemli 
bir madde özelliğini arz etmektedir. Bu maddeyle, belediyelerimize diğer mahallî idare birlikleri 
yönetimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içine girme imkânı verilmektedir. Özel
likle, belediyelerin kendi görev alanlarına giren konularda yapım, bakım, onarım ve taşıma işleri 
konusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içine girilebilecektir. Önceki 
kanunda böyle bir husus yoktu değerli arkadaşlarım. Bu, belediyelerimiz açısından, şehirlerimiz 
açısından önemli bir imkân getirmektedir. Somut bir örnek vermek gerekirse, bundan sonra, eğer 
belediyenin imkânı varsa, belediyenin parası varsa, gerektiğinde bir okulu tamir edebilecek, bir 
camii tamir edebilecek, bir kültür eserini tamir edebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, madde 76'yla birlikte, şehirlerimizde artık, katılımcı bir yönetim anlayışı 
ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi açısından, kent konseyleri kurulacaktır. Bu, halkın ve sivil 
toplumun yönetim kararlarına katılımı açısından önem arz etmektedir. Kent konseyleri, kentte mev
cut bulunan meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, siyasî 
partiler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile muhtarlardan oluşmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, yine, katılımcılık açısından bir başka imkân getiren madde 78'de ise, 
gönüllü kişilerin katılımı imkânı getirilmiştir. Yani, çeşitli belediye hizmetlerine, kişiler, gönüllü 
kişiler katılımda, katkıda bulunabileceklerdir. Bu durum da katılımcılığı ve şeffaflığı pekiştiren bir 
hükümdür. 

Madde 78'le, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışma yetkisi verilmiştir. 
Bu da son derece önemlidir değerli arkadaşlarım. Bilindiği gibi, daha önceki mevzuatta, 
belediyelerimiz, bir başka kamu kurum ve kuruluşuna yazı yazarken, kaymakamlık aracılığıyla, 
valilik aracılığıyla yazabiliyordu; ama, bu yeni getirilen kanunla bu vesayet de kaldırılmış ve 
belediyelerimiz artık diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yazma yetkisine sahip olmaktadır. 

Madde 80'de, özel ve tüzelkişilere şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletme imkânı 
getirilmiştir. Daha önceki yasada, bildiğiniz gibi, şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletme 
hakkı sadece belediyelerimize aitti. Şimdi, bu kanunla bir açılım yapıyoruz, özel ve tüzel kişiler de 
bundan sonra bu kanunla birlikte şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletme hakkına sahip 
olabilecekler. 

Madde 85'le, emekli olan belediye başkanlarımızın emekli maaşları artırılmaktadır, önemli öl
çüde artırılmaktadır değerli arkadaşlarım. Bu konuda, Emekli Sandığından emekli olan belediye 
başkanlarımıza "makam tazminatı" adı altında bir ödeme yapılarak emekli maaşları yükseltilmiştir. 

Diğer bir önemli husus değerli arkadaşlarım, madde 85'te, bundan sonra belediyelerimiz ih
tiyaç duydukları taşıtları alırken artık Bakanlar Kurulu karan istenmeyecek; belediye meclisinin 
kararıyla bundan sonra belediyelerimiz ihtiyaç duydukları taşıtları kendileri alabilecekler. Bunun 
için ayrıca bir Bakanlar Kurulu kararma gerek olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, geçici madde 3'le, nüfus şartı açısından belediye olma özelliğini yitiren 
belediyelere bir şans tanınmaktadır, bir imkân verilmektedir. Bilindiği gibi, 11 inci maddeyle, 
nüfusu 2 000'in altına düşen belediyelerimiz, İçişleri Bakanlığının görüşü, önerisi üzerine, Danış-
tayın karan üzerine, köylere dönüştürülebilecektir; ancak, bu maddeyle, bu tür belediyelerimize 
yeni bir imkân getirilmektedir, yeni bir fırsat verilmektedir. Belediye merkezine 5 kilometre yakın
lıkta olan köylerin birleşme imkânı getirilmiştir. Bu şekilde, bu yılın sonuna kadar, bu köyler, 
belediyeye dahil olduğunda ve nüfusu 2 000'i aştığında, belediye hükmünü yine koruyacaktır. Zan
nederim, bu hususta yeni bir önerge hazırlığı var; bu sürenin 2005 değil, 2006'nm sonuna kadar 
uzatılması gayreti var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ceylan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, son olarak, geçici madde 5'te ise, yine 

belediyelerimizin önünü açan, onlann maddî durumlannı kolaylaştıran bir imkân getirilmektedir. 
Belediyelerimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlanna olan borçlarına takas ve mahsup işlemi 
getirilmektedir bu maddeyle birlikte. Tabiî, burada, bir başka önemli husus bulunmaktadır. Takas ve 
mahsuba konu olan veya olmayan belediye borçlan, İller Bankası paylannın en fazla yüzde 40'ı 
kesilebilecek bir şekilde mahsup edilecek, ödenecektir. Bu husus, şu anda yürürlüktedir. Bilindiği 
gibi, belediyelerimiz, İller Bankasından almış olduklan paylardan en fazla yüzde 40 oranında kesin
tiye uğramaktadır şu anda. 

Değerli arkadaşlanm, belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum; benim 
dönemimde, asla, İller Bankasından gelen paylar yüzde 40'ı bile bulmadı; ama, bu dönemde, AK 
Parti İktidan döneminde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ceylan, tamamlayın konuşmanızı. 
Buyurun. 
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MEHMET CEYLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
.. .iktidar-muhalefet ayırımı yapılmadan, bütün belediyelere, İller Bankası paylan en az yüzde 

60 olacak şekilde ödenmektedir şu anda. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu konu, bu kanunla, 
kanun haline getirilmektedir. İşte, belediyelerimiz açısından son derece önemli olan, onlann finans
man açısından önünü açan, kolaylaştıran bir imkân getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, bu haliyle, inanıyor ve ümit ediyorum ki, yeni belediye yasası, Tür
kiye'nin ve belediyelerin önünü açan, halkımıza en iyi hizmetleri götürebilecek bir kanun olacaktır. 

Bu vesileyle, kanunun ülkemize, belediyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Sayın milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra, ayn ayrı oylannıza sunacağım. 
73 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansınm "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" baş

lıklı 73 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kâtip Üye arkadaşlanmız arasında ihtilaf olmaması için, 

Genel Kurulda bulunan arkadaşlanmızın oylannı açık bir şekilde, işarî olarak, el kaldırarak belirt
melerini istirham ediyorum; komisyon sıralannda oturan arkadaşlanmız da dahil. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Komisyon sıralarındaki arkadaşlanmız, önergeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 

Lütfen, istirham edeyim.. .Arkadaşlar, ellerinizi kaldınr mısınız, istirham edeyim... Önergeye katıl
mıyorsunuz... Hayır; siz zaten önergeye katıldınız arkadaşlar; tamam, katılmıyorsunuz. 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
74 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansınm "Yurt Dışı İlişkileri" başlıklı 74 üncü mad

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

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

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

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

75 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sayılı kanun tasansıriın 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
dine "kamu yararına çalışan demekler," ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlü demek ve vakıf-
lan," ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nusret Bayraktar îrfan Gündüz Recep Koral 
İstanbul İstanbul İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
Başkan - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 75 inci maddeyi oylarınıza sunuyoram: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kajbul edilmiştir. 
76 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Kent Konseyi" başlıklı 76 ncı maddesinin 

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

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

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
77 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım" 

başlıklı 77 ncı maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyoram: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
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77 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

78 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yazışma" başlıklı 78 inci maddesinin 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
78 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
79 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansımn "Belediye Tasarrufundaki Yerler" başlıklı 

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

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
79 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
80 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansımn "Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşlet

mesi ve Akaryakıt İstasyonlan" başlıklı 80 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasım arz ve 
teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
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80 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

81 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmm "Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama 
Kullanımı" başlıklı 81 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
81 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
82 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Avukatlık Ücretinin Dağıtımı" başlıklı 82 

nci maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
82 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
83 üncü madde üzerinde 1 adet Önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansının "Yeniden Değerleme Oranının Uygulan

ması" başlıklı 83 üncü maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
83 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
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84 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansımn "Uygulanmayacak Hükümler" başlıklı 84 

üncü maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
84 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
85 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutup, son

ra aykınlıklanna göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 944 sıra sayısı ile görüşülmekte olan Belediye 

Kanunu Tasansımn 85 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde "ilçe" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve ilk kademe" ibaresinin eklenmesini ve (d) ve (e) bentlerinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Gülyurt Recep Koral Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum İstanbul Erzurum 

Mustafa Ilıcalı Ömer Özyılmaz 
Erzurum Erzurum 

"d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birin
ci fıkrasının (i) bendindeki "ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere " gayri sıhhi 
işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yer
lerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi, aynı mad
denin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiş; 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir." 
cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Büyükşehir belediyesi" ibaresinden sonra gel
mek üzere "1 inci hukuk müşaviri ve" ibaresi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
"on gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her dönem başı toplantısın
da" ile 16 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her yılın ilk olağan toplantısında" ibareleri mad
de metinlerinden çıkarılmıştır. 

e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 nci maddesinin birinci fık
rasının (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 eklenmiştir; 
12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cüm
lesi ile 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden 
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çıkarılmış; 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "il genel meclisi, bir yıl görev yap
mak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." 
şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkradaki "2600" ibaresi "6000" olarak değiştirilmiş; 
36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış ve "İl özel idarelerin
de sözleşmeli personel ile kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye 
Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır." cümlesi aynı maddeye üçüncü fıkra olarak ek
lenmiştir." 

"Merkezî idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uy
gun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili 
kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yir-
mibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezî idare, ayrıca, destek
lemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine ak
tarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile 
ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı tasarının 85 inci maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı 
Kanunun ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Sandıkça veya diğer sosyal güvenlik kurumlarınca emekli aylığı bağlanan büyükşehir 
belediye başkanlanna 7 000, il belediye başkanlanna 6 000, ilçe belediye başkanlanna 5 000, diğer 
belediye başkanlarına 3 000 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar 
dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ilgili sandık veya sosyal 
güvenlik kurumlarınca ödenir." 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 944 sıra sayısı ile görüşülmekte olan Belediye 

Kanunu Tasarısının 85 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde "ilçe" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve ilk kademe" ibaresinin eklenmesini ve (d) ve (e) bentlerinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Gülyurt (Erzurum) ve arkadaşları 
"d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birin

ci fıkrasının (i) bendindeki "ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayri sıhhi iş
yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yer
lerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi, aynı mad
denin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiş; 
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13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir." 
cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Büyükşehir belediyesi" ibaresinden sonra gel
mek üzere "1 . hukuk müşaviri ve" ibaresi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
"on gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her dönem başı toplantısın
da," ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "her yılın ilk olağan toplantısında" ibareleri mad
de 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 toplantısıdır." cümlesi ile 15 inci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmış; 16 ncı mad
desinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasın
dan en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." şeklinde değiştirilmiş; 
24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" ibaresi 
eklenmiş ve aynı fıkradaki "2600" ibaresi "6000" olarak değiştirilmiş; 36 ncı maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış ve "İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi 
zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hüküm
leri uygulanır." cümlesi aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmiştir." 

"Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uy
gun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili 
kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yir-
mibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, destek
lemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine ak
tarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile 
ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz." 

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

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf vardır; oylamayı, elektronik cihazla 

yapacağım. 
Sayın milletvekilleri, Recep Koral, Muzaffer Gülyurt ve arkadaşlarının verdikleri önergeyi oy

larınıza sunacağım. 
Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.12 
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ÎKİNCt OTURUM 
Açılma Saati: 13.33 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- 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 dördüncü bölümünde yer alan geçici madde 1 üzerindeki birinci önergeyi okutup, iş

leme alacağım. 
Sayın milletvekilleri, önce, Hükümetin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş olan bir 

önergesi vardır; önergeyi okutacağım ve sonra gereğini yerine getireceğim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasarısının ikinci bölümünde kabul edilen önergeler 
nedeniyle, bu bölümde (17-46 ncı madde) yeniden düzenleme ihtiyacı doğduğundan, İçtüzüğün 89 
uncu maddesi gereğince bu bölümün yeniden görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlıkça, önergeyle talep edilen husus yerine getirilecektir. 
Geçici madde 1 üzerinde 1 adet Önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin tasan metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
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Geçici madde 2 üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutup, son
ra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Faruk Çelik Hamit Taşçı Nihat Eri 
Bursa Ordu Mardin 

Ali Yüksel Kavuştu Sabri Varan Mehmet Sarı 
Çorum Gümüşhane Osmaniye 

"Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından ihdas edilmiş mev
cut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul edilir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 

geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları 
"Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından ihdas edilmiş mev

cut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul edilir." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3 üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutacağım, ay

kırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 

geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "31.12.2005" ibaresinin "31.12.2006" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Hüsnü Ordu Ramazan Toprak 
Bursa Kütahya Aksaray 

Recep Koral Asım Aykan Mikail Arslan 
İstanbul Trabzon Kırşehir 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici madde 3'ünün aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi saygıyla arz olunur. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

"Geçici Madde 3 : Bu kanuna göre yapılması gereken yerleşim yerlerinin nüfus tespit işlem
leri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının müştereken yürüteceği ikamet
gâha dayalı nüfus kayıt sisteminin kurulmasına kadar ertelenir. Ancak, bu kanunun 8 inci maddesi 
hükümleri doğrultusunda işlem yapılması halinde 2000 genel nüfus sayım sonuçlan esas alınır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 

geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "31.12.2005" ibaresinin "31.12.2006" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAÎT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) -Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 86 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasansmın "Yürürlük" başlıklı 86 ncı maddesinin 

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

Trabzon 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. , 
86 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.42 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 13.51 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- 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?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, üçüncü sıraya alınan, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

3.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1057) (S. Sayısı: 974) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 974 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşma talebi?.. Yok. 
Şahıslan adına, Şırnak Milletvekili Sayın İbrahim Hakkı Birlik?.. Yok. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın İrfan Rıza Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

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

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"G)Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu 

sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulun
dukları Türk konsolosluklanna başvurmalan hâlinde, bunlann son yoklama, celp ve sevk gibi her 
türlü askerlik işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usûl ve esaslara uygun 
olarak 38 yaşını tamamladıklan yılın sonuna kadar ertelenebilir." 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(x) 974 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.-1111 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ek Madde 1.- Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek 

ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile 
fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur
lar Kanununa tâbi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata 
yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine 
başvurmaları, 5.112 Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, baş
vuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve 21 gün süreli 
temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş 
sayılırlar. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizi başvuru 
sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini başvuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. 

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yüküm
lülerden, gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını yönet
melikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler, belirtilen yaş sının sonuna kadar temel askerlik 
eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmî 
görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı 
süresince toplam olarak her takvim yılının yansından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin 
dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlannı kaybedenler, istekleriyle vaz
geçenler, askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler, Millî Savunma Bakanlığı tarafından dövizle as
kerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlanna uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar. 

Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıklan yılın sonuna kadar dövizle askerlik hiz
metinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde döviz ödemelerini veya yönet
melikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti 
kapsamından çıkartılanlar, 7.668 Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke 
parasını, başvuru sırasında defaten ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutul-
malan kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Yukanda belirtilen döviz miktarlannı yansına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Euro dışındaki diğer paralarla yapılacak ödemelerin miktan, her yıl 
başındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilân edilir. 

Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalan 
hâlinde tâbi olduklan statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra temel askerlik eğitimi sırasın
da veya daha önce; ölmeleri, askerliğe elverişsiz hâle gelmeleri, Türk vatandaşlığından çıkmalanna 
izin verilmesi veya Türk vatandaşlığını kaybetmeleri durumunda ise, talepleri hâlinde kendilerine, 
vekillerine veya kanunî mirasçılanna iade tarihindeki kurdan Yeni Türk Lirası olarak yurt içinde 
gösterecekleri banka hesabına ödenir. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, as
kerliğe elverişsiz hâle gelenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenlere, Türk vatandaş
lığı kaybettirilenlere, yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından 
çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna tâbi yüküm
lülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâh altına alınmalannın esaslan Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenir." 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 3'e bağlı geçici 39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 39.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dövizle askerlik hizmetinden 
yararlanmak üzere başvurdukları hâlde, yükümlülüklerini tamamlamadan Türk vatandaşlığından 
çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedikleri dövizi geri alanlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yeniden vatandaşlığa alınmak üzere yet
kili mercilere müracaat etmeleri, yeniden Türk vatandaşlığına alınmaları tarihini takip eden bir yıl 
içinde de başvurmaları kaydıyla ek 1 inci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN - Geçici madde 39'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 40'ı okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 40.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını doldurdukları 

yılın sonuna kadar ek 1 inci maddede yazılı şartları haiz olarak dövizle askerlik hizmetinden yarar
lanmak üzere başvuran ve temel askerlik eğitimini yapanlardan, 38 yaşını doldurdukları yılın 
sonuna kadar ödemelerini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanlardan yurda kesin dönüş 
yapmış olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde ek 
1 inci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN - Geçici madde 40'ı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 39 ve 40'la birlikte çerçeve 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1036) (S. Sayısı: 930) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu, 930 sıra sayısıyla bastınlıp, dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu?.. 
MÜCAHİT DALOĞLU ( Erzurum) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Görüşmüyor. 

(x) 930 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Siirt Milletvekili Öner Ergene?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarıl
mış ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakan
lıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet 
puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
İçtüzüğün 86 nci maddesine göre, tasarının aleyhinde, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kan-

doğan?.. Yok. 
İçtüzüğün 86 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere, lehte, Kahramanmaraş Mil

letvekili Sayın Avni Doğan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili, lehinde görüş belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Tasarı, öğretmen atamalarıyla ilgili, öğretmen tayinleriyle ilgili bir tasarı. Öğretmen tayinleri 
hep tartışılmıştır; şimdiye kadar, hep, adil olmayan atamalar yapıldığından şikâyet edilmiştir. AK 
Parti Hükümeti döneminde, 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde getirilen puanlama sistemiy
le, bu, büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Öğretmenlerin puanına göre atama yapılıyor, elektronik 
ortamda atamaları yapılıyor; dolayısıyla, siyasî baskı, siyasî mülahazalar da, ortadan, büyük ölçüde 
değil, tamamen kaldırılmıştır; tamamen kalkmıştır. Bu, öğretmen atamalarının yerine oturduğu, 
bundan sonra değiştirilmeyeceği anlamına geliyor. Bu, öğretmen atamalarında bir devrimdir; bunu 
net olarak söyleyeyim. 

Şimdi, bu maddeyle biz ne getiriyoruz?.. Öğretmen atamaları, şimdiye kadar, Millî Eğitim Bakan
lığından, ilçelere, il emrine veriliyordu. Şimdi, gerekirse, Millî Eğitim Bakanlığı il emrine, gerekirse de 
doğrudan ilçelere nokta tayin ya da okullara nokta tayin yapabilecek. Bu, tabiî, tayinlerdeki hantallığı, 
bürokratik işlemleri azaltıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu, bürokratik işlem sorunudur. 
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Ben, biraz önce, puanlama sistemiyle, siyasî baskıların ya da hatır-gönül atamalarının ortadan 
kaldırıldığını söylemiştim; ancak, bu, illerde kısmen devam ediyordu; şimdi, bununla, illerde de or
tadan kaldırılıyor. Ayrıca, bazı ayrıcalıklar, bazı kamu görevlilerinin eşlerine yapılan ayrıcalıklar or
tadan kaldırılıyor. Dolayısıyla, öğretmen tayinleri birkaç aşamada değil, artık tek aşamada, elek
tronik ortamda, çok kısa bir süre içerisinde yapılma imkânı Millî Eğitim Bakanlığımıza veriliyor. 

58 inci ve 59 uncu hükümet dönemi, millî eğitimde çok önemli aşamaların, çok önemli geliş
melerin yaşandığı bir dönem. 

Bir kere, yüzbinlerce öğrencinin, okulu açılır açılmaz önüne ders kitaplarının konması çok 
önemli. Bilgisayar açısından, neredeyse, bilgisayarsız okul kalmamıştır. Öğretmenlere bilgisayar 
alımında çok ciddî kolaylıklar sağlanmıştır. 

Türk eğitim sistemi, Türk millî eğitim sistemi, çok tartışılan bir sistem olduğunu biliyoruz; ar
tık, yerli yerine oturmaya başladı, bu devam edecek. Tarihinde ilk defa, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi, son iki yıldır Millî Savunma bütçesini geçiyor. 

Çağımız bilgi çağıdır. 21 inci Yüzyılda en büyük güç bilgidir. En büyük gücün bilgi olmasının 
yanında, bu bilgiyi sağlayan temel sistemin oturtulmasının da gereğini ortaya koyuyor. 

Millî eğitime önem vermeyen toplumlar, hiç kuşkusuz, geri kalır, geri kalmaya mahkûmdur, 
geri kalmaya mahkûm olur. 

AK Parti Hükümeti olarak, biz, Türk millî eğitim sistemini yerli yerine oturtmada, Türk Mil
letine kendine yakışır bir eğitim-öğretim düzeni kurmada kararlıyız. 

Bu açıdan hükümeti kutluyorum, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci sırada yer alan, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz

leşmeli 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 raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- 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 Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) (S. Sayısı: 959) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Samsun 

Milletvekili Haluk Koç ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır. 

(x) 959 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK 
PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK 
HİZMETLERİ TEMEL KANUNU VE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.-10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz

leşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tabipler hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık 
aylığı alanlar sözleşmeli personel olarak istihdam edilmezler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Millet
vekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 4924 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır," 
"Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde gereği halinde başhekim, başhekim 

yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu 
görevlerine istinaden başka bir ücret ödenmez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Millet
vekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile dördüncü fık

rasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sözleşmeli personel, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı 

olarak her zaman feshedebilir. Bakanlık, hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması 
nedeniyle sicil veya disiplin amirleri tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz konusu koşullara 
uymama halinin tekerrürü durumu ile norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli per
sonel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel is
tihdam edilmesinden vazgeçilmesi veya söz konusu birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel 
istihdamından vazgeçilmesi hallerinde, sözleşmeli personelin sözleşmesini bir ay önceden yazılı ih
barda bulunmak şartıyla feshedebilir. Bakanlık sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde gerek
çesini karşı tarafa bildirmek zorundadır. 

Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği 
birimlerin kapatılması veya bu hizmet birimlerinde sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi 
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veya söz konusu birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi 
sebebiyle söz konusu sözleşmeli personel pozisyonları, bu Kanunun 1 ve 3 üncü maddelerindeki 
esaslar çerçevesinde yeniden belirlenebilir. Bu şekilde yeniden belirlenen sözleşmeli personel 
pozisyonları için yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ve Maliye 
Bakanlığı vizesi alınır. Sözleşmeli personel pozisyonlarının bu şekilde yeniden belirlenmesi halin
de, pozisyonları iptal edilen personel, tercihleri alınarak boş sözleşmeli personel pozisyonlarına en 
çok üç ay içerisinde yerleştirilir. Bu durumlarda yerleştirme işlemi, sınavla ataması öngörülen 
pozisyonlar için sınav puanına göre, kura ile ataması öngörülen pozisyonlar için kura yöntemi ile 
yapılır. Bu durumda olanlar hariç olmak üzere sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini fes
hedenler fesih tarihinden itibaren iki yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler. Bunların sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler, yeniden sözleşmeli personel pozisyon
larına atanmalarında kazanılmış hak doğurmaz." 

"Bu hakkı elde etmiş personelin sözleşmesi, 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası verilmesini veya sözleşmenin feshedilmesini gerektirecek bir fiil işlemedikçe emek
lilik hakkını elde edene kadar Bakanlık tarafından tek taraflı olarak feshedilemez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Millet
vekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Devlet memuru olarak çalışmaktayken bu Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne 

geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre söz 
konusu statüye geçerken çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına 
naklen atanırlar. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde 
Bakanlığın uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen 
atanırlar." 

BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde, şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Çerçeve 5 inci madde, ek madde 3'ü okutuyorum: 
MADDE 5.- 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 3.- Kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner sermayeden 

karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık 
hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmeti sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav 
sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel çalış
tırılabilir. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştmlan personele, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve 
hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak görev yaptığı birimde bulunan döner ser
mayeden ilgili mevzuat dahilinde ek ödeme yapılabilir. Bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir 
şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 

BAŞKAN - Ek madde 3 üzerinde, şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
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Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum: 
EK MADDE 4.- Kadroları Sağlık Bakanlığında olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerince 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak is
teyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık tarafın
dan karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu 
şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet 
yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 
"Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin hizmet 
yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, 
görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça 
yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar 
indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin 
durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır. 

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırak
maları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belir
tilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masraf
ların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir. 

BAŞKAN - Ek madde 4 üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mus
tafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 5'i okutuyorum: 
EK MADDE 5.- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman tabip olanların uzmanlık alanlarında 

daha ileri seviyede yapacakları yan dal eğitimi için asistanlık sınavları Bakanlıkça yapılır veya yap
tırılır. Bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Ek madde 5 üzerinde Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mus
tafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Ek madde 3, ek madde 4, ek madde 5'le birlikte çerçeve 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadrolarına" ibaresi "kadroları ile 399 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi aynı unvanlı sözleşmeli pozisyonlarına" olarak 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

"Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kad
rolarına; ilgili dalda uzman olan profesör veya doçentler ile ilgili dal tabipleri arasından Bakanlık 
tarafından atama yapılır. Ancak, profesör veya doçent unvanına sahip olmayan uzman tabiplerin 
klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına atanmalarında, yapılan sınavlarda başarılı olma şar
tı aranır. Sınavların usul ve esasları, Bakanlık tarafından hazırlanan ve bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa 

Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 
Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 7'yi okutuyorum: 
MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa 

Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 
Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8'i okutuyorum: 
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa 

Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 
Sayın milletvekilleri?.. Yoklar. 
Madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere, tasarının aleyhinde, Deniz

li Milletvekili Ümmet Kandoğan... 
Sayın Kandoğan?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın Bakanın Genel Kurula bir teşekkür konuşması olacaktır. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; bugün, birlikte kabul ettiğimiz bu kanun tasarımızla, gerçekte, hakikaten, 6 maddelik, 
yürütmeleriyle birlikte 8 maddelik bir kanunla, sağlık hizmetleriyle ilgili ciddî kolaylıkları getirmiş 
oluyoruz. 

Bunlardan birincisi, bildiğiniz gibi, eleman temininde güçlük çektiğimiz bölgelerde, sözleşmeli 
eleman teminine imkân veren bir kanun yapmıştık ve bununla sözleşmeli eleman almaktaydık. Şim
di, bu sözleşmeli elemanlann yer değiştirmeleriyle ilgili olarak kendilerine bazı kolaylıklar 
getiriyoruz. Aynca, bu iki yıllık uygulama sırasında şunu gördük: Sözleşmeli pozisyonlanndan bir 
başka sözleşmeli pozisyonuna geçişi tamamen ortadan kaldırdığımız için, sözleşmeli pozisyon-
lannın yeniden belirlenme ihtiyacı hâsıl olabiliyor; yani, bir yerde hizmet ihtiyacı ortadan kal
kabiliyor. Dolayısıyla, bu hususta da Bakanlar Kurulumuzun yıl içerisinde yeni pozisyon oluştur
masını kolaylaştırmış olduk. 

Bununla birlikte, yine bu tasanmızla, 657'nin 4/B maddesiyle sağlık kuruluşlanmıza sözleş
meli olarak devlet memuru istihdam etmenin, bunlann ücretlerinin de dönersermayelerden öden
mesinin önünü açtık. Bildiğiniz gibi, Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık personeli ihtiyacımızı kar
şılamak için farklı istihdam modelleri geliştiriyoruz. Böylece, 4/b ile sözleşmeli personel almanın 
önünü açarken, öte yandan, bunun döner sermayelerden ödenmesini de sağlayarak, genel bütçe 
üzerine bir yük oluşturmadan yeni bir istihdam modeli daha oluşturmuş oluyoruz. Burada bir nok
tanın altını özellikle çizmek istiyorum. 4/B yoluyla da sözleşmeli personel alırken, yine, AK Parti 
olarak, ilkelerimiz doğrultusunda, hakkaniyeti ve adaleti tahakkuk ettirmek adına, merkezî sınav 
sonuçlannı esas alıyoruz. Yani, bir hastane 4/B ile sağlık personeli istihdamını kararlaştırdığında, 
müracaat eden kişiler arasından merkezî sınav sonuçlanna göre bir sıralama yapmış olacak. 
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Öte yandan, sağlık personelimizin, yardımcı sağlık personelimizin vekil olarak hizmet et

mesinin önünü açıyoruz bu tasanya getirdiğimiz bir maddeyle. Böylece, yine, eleman temininde 
güçlük çektiğimiz bölgelere bir istihdam enstrümanı daha oluşturmuş oluyoruz. Bu suretle, vekil 
olarak da sağlık elemanı istihdam etmiş olacağız. 

Yine, bu getirdiğimiz tasanyla, Sağlık Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerine 
üniversitelerimizde çalışan veya dışandan unvan almış olan doçentlerimiz ile yine üniversitelerde 
profesör unvanını almış olan değerli meslektaşlanmızı, öğretim üyelerimizi, klinik şef ve şef yar
dımcısı olarak atama imkânını elde etmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, sağlıkta dönüşüm programımız çerçevesinde, hakikaten, ülkede, bütün 
sağlık sistemini, bir anlamda, yıllann getirdiği yorgunluktan kurtanrken, öte taraftan da, pratik 
mülahazalarla, süratle, ne şekilde ihtiyaçlanmızı görürüz, bildiğiniz gibi, bunun çalışmalarını 
yapıyoruz. Birlikte oluşturduğumuz ve Yüce Meclisimizin kabul ettiği bu kanun taşanınızla da sağ
lık hizmetlerimizin önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemde daha mükemmel bir şekilde veril
mesine imkân sağlamış olduk. 

Ben, bu itibarla, Yüce Meclisimizi, tekrar, saygılanmla selamlıyorum. 
Sağ olunuz. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, saat 15.25'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.25 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.31 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELÎK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Kalkınma Ajanslannm Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlan raporlannın görüşmelerine başlıyoruz. 

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

6.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 920 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu Adına Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz, Cum

huriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Oğuz Oyan; şahıslan adına, Adana Milletvekili 
Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal, Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve Kocaeli Mil
letvekili İzzet Çetin. 

Sayın Filiz?.. Yok. 
Sayın Oyan?.. Yok. 
Sayın Garip?.. Yok. 
Sayın İnal?.. Yok. 
Sayın Amber?.. Yok. 
Sayın Çetin?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

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

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasın

daki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve 
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslannm kuruluş, görev 
ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. 

BAŞKAN -1 inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili 
Akif Hamzaçebi?.. Yok. 

(x) 920 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şahsı adına Sayın Recep Garip?.. Yok. 
Sayın Ahmet İnal?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Akif Hamzaçebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini, 
b) Ajans: Kalkınma ajansını, 
c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararını, 
tfade eder. 
BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz talep eden milletvekillerimiz, Mersin Milletvekili Mus

tafa Özyürek, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Mersin Millet
vekili Mustafa Özyürek?.. Yoklar. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında karar yetersayısı noktasında ih

tilaf vardır. 
Elektronik oylama cihazıyla oylama yapacağım. 
Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum: 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kuruluş 
MADDE 3.- Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karan ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, 
kuruluş kararnamesinde belirtilir. 

EK 1 listede belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın kaldırıl
masına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Hakkı 
Ülkü; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve İzmir 
Milletvekili Hakkı Ülkü... 

Konuşma talebi?.. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Genel koordinasyon 
MADDE 4.- Ajanslann ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorum

ludur. 
Devlet Planlama Teşkilatı; 
a) Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirleri alır; planlama, program

lama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar, plan ve programların 
uygulanmasını izler ve değerlendirir. 
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b) Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen programların performanslarının ölçül
mesine dair usûl ve esasları belirleyerek, bunların değerlendirmesini yapar veya yaptırır. 

c) Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kul
lanımına ilişkin usûl ve esasları belirler. 

d) Ajanslar arası iş birliğini sağlar ve ortak proje üretimini destekler. 
e) Ajansların işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için merkezi düzeyde ilgili 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 
f) Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar. 
g) Yönetim kurulu tarafından, nitelikleri uygun kişiler arasında seçilen ve teklif edilen ajans 

genel sekreterini onaylar. 
h) Plan ve programlara, yapılacak yardım ve transferlere, personelin nitelik ve istihdamına, 

bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve 
denetime ilişkin esas ve usûller ile yatmm destek ofislerinin çalışma esas ve usûllerini ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler. 

BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili 
Kâzım Türkmen; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal 
ve Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen... 

Konuşmacı yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın milletvekili arkadaşlarım, lütfen, Genel Kurulda bulunan arkadaşlar, oylamaya iştirak et

tiklerini belirtsinler efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Ajansın görev ve yetkileri 
MADDE 5.- Ajansın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 
b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu 

kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuç
larını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. 

c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 

d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge 
plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek. 

f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynaklan, böl
ge plan ve programlanna uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. 

g) Bölgenin kaynak ve olanaklannı tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandır
maya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve 
kuruluşlann yaptığı araştırmalan desteklemek. 

h) Bölgenin iş ve yatınm imkanlannın, ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 
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i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren 
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuç
landırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. 

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi 
konularda, ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişim
cileri desteklemek. 

k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin böl
gede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 

1) Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı 
bir internet sitesi oluşturmak. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Bir-
gen Keleş; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve İs
tanbul Milletvekili Birgen Keleş... 

Konuşma talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bilgi toplama 
MADDE 6.- Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan is

temeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Os

man Kaptan; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve 
Antalya Milletvekili Osman Kaptan... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ajansın Teşkilatı 

Teşkilat yapısı 
MADDE 7.- Ajansın teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir: 
a) Kalkınma kurulu. 
b) Yönetim kurulu. 
c) Genel sekreterlik. 
d) Yatınm destek ofisleri. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Nail 

Kamacı; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal... 
Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Kalkınma kurulu 
MADDE 8.- Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlan, 

özel kesim, sivil toplum kuruluşlan, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştir-. 
mek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. 

Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden 
oluşur. 
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Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil top
lum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar kuruluş karar
namesi ile belirlenir. 

Kalkınma kurulu, yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan 
Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin görev süresi iki yıldır. 

Başkan ve Başkan Vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde Kurul Başkan
lığı ve Başkan Vekilliği görevleri de sona erer ve ilk toplantıda yeniden Başkan ve Başkan Vekili 
seçimi yapılır. 

Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca Kurul, 
üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. 

Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile 
karar alır. Toplantı yeter sayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı 
tarihi Başkan tarafından belirlenir ve bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Nail 
Kamacı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 9.- Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. 
b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim 

kuruluna önerilerde bulunmak. 
c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine 

yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 
d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya iliş

kin bir sonuç bildirisi yayımlamak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Nuret

tin Sözen; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet înal... 
Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetim kurulu 
MADDE 10.- Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır. 
Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi 

başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim 
ve/veya sivil toplum kuruluşlanndan seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde 
il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye baş
kanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası baş
kanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi 
odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim 
kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. 
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Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak 
tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler 
tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür. 

Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin 
görev süresi iki yıl olup görev sürelerini tamamlamadan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona er
mesi halinde, kalan süreleri sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler tek
rar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini 
sürdürmelerine engel teşkil etmez. 

Yönetim kurulu üyeleri ajans ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması 
sırasında öğrendikleri çalışma alanlarındaki sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemez
ler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Yönetim kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını doğ
rudan ilgilendiren konular ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin toplantıya ve oy
lamaya katılamaz. 

Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının yansından bir fazlası ile her ay en 
az bir kere toplanır. Yönetim kurulu toplantılanna başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık 
eder. 

Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın 
oyu yönünde karar alınır. 

Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili 

Nurettin Sözen; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet 
İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 11.- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 

onayına sunmak. 
b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. 
c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. 
d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. 
e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gön

dermek. 
f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek. 
g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin 

teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. 
h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. 
i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. 
j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onay

lamak. 
k) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak. 
1) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında 

genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. 
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Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukanda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlannı 
açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Ali 
Kemal Kumkumoğlu; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ah
met İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Genel sekreterlik 
MADDE 12.- Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatınm destek 

ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Mesut 

Özakcan; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Ay
dın Milletvekili Mesut Özakcan... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Genel sekreterin nitelikleri 
MADDE 13.- Genel sekreter olarak istihdam edileceklerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip 

olmalan şarttır: 
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma 

ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile 
mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlanndan lisans düzeyinde mezun olmak. 

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerek
tiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak. 

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 
puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Genel sekreterin görev ve yetkileri 
MADDE 14.- Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim kurulu kararlannı uygulamak. 
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 
c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve 

yönetim kurulu kararlanna uygun olarak harcamalan yapmak. 
d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır mallann 

alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. 
e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlann proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici 

faaliyetlerde bulunmak. 
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f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşlan ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değer
lendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. 

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. 
h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla iş birliği yapmak 

ve ortak projeler geliştirmek. 
i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalanna teknik destek sağlamak. 
j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. 
k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. 
1) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplan

tılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. 
m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 
n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Ali 

Kemal Kumkumoğlu; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet 
İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Yatınm destek ofisleri 
MADDE 15.- Bölge illerinde, yönetim kurulu karan ile biri koordinatör olmak üzere, en çok 

beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatınm destek ofislerinde çalışan uzman 
personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlanna cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim 
kurulu karan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayı ile artmlabilir. 

Yatınm destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur. 
Yatınm destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili İzzet 

Çetin; şahıslan adına, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman 
Milletvekili Ahmet İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yatınm destek ofislerinin görev ve yetkileri 
MADDE 16.- Yatınm destek ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatmmcılann kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki 

alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre 
içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere 
yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatınmlan izlemek. 

b) İlgili mevzuattaki başvuru koşullan ve istenen belgeler doğrultusunda yatınmcıya bilgi ver
mek ve yol göstermek. 

c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak. 
d) 4 üncü madde uyannca çıkanlacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. 
e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Millet

vekili İzzet Çetin; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet 
İnal... 
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Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yatırım destek ofislerine başvuru 
MADDE 17.- Yatırımcılar, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle yatırım destek ofis

lerine başvurur. Bu başvuru sonucunda yatırım destek ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta 
belirtilen sürelerden sayılmaz. Yatırımcıların bu Kanun kapsamında yatırım destek ofislerine baş
vurması kendi isteklerine bağlıdır. 

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili 
mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. 

Yatırım destek ofislerine hangi yatırım ve işlemlerle ilgili başvuru yapılacağı, 4 üncü maddenin 
(h) bendi uyarınca çıkarılacak düzenlemeler kapsamında belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Millet
vekili İzzet Çetin; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet 
İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim 

Ajans personelinin nitelik, statü ve haklan 
MADDE 18.- Ajans hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman personel 

ve destek personeli eliyle yürütülür. Ayrıca, ajanslarda iç denetim yapmak üzere bir iç denetçi istih
dam edilir. Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri 
yürütecek olan destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez. 

Uzman personel ve iç denetçi, hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası iliş
kiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve 
bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş, Kamu Per
soneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip adaylar arasından istihdam edilir. 
Ayrıca, iç denetçide kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalışmış olma şartı aranır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar, ken
dilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç denetçi veya uzman per
sonel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son 
bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu 
şekilde istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve un
vanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro 
veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay 
içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idari un
vanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki kişilerden, önceki kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
kadrolarına müşterek kararname ile atananların, bu fıkraya göre yapılacak atama işlemleri ilgili 
bakan onayı ile yapılır. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin ajansta geçen hizmet
leri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda kıdem tazminatları 
ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlen
dirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz. 
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Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa tâbidir. 

Yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde; 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulun
mamak, 

Şartlan aranır. 
Genel sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yük

sek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere yönetim kurulunca 
belirlenir. 

Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Millet

vekili İzzet Çetin; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekilleri Ah
met İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Gelirler ve yönetilecek fonlar 
MADDE 19.- Ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır: 
a) Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahal

li idarelere ve fonlara aktanlan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında 
her yıl aynlacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, geliş
mişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay. 

b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar. 
c) Faaliyet gelirleri. 
d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borç

lanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım 
kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir 
kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktanlacak pay. 

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalannın, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde 
biri oranında, cari yıl bütçesinden aktanlacak pay. 

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar. 
g) Bir önceki yıldan devreden gelirler. 
Bakanlar Kurulu, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu 

Kanunda belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar in
dirmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. 

Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından 
haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktanlır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisin
de aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan 
paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına ak
tanlır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İzmir Milletvekili 
Bülent Baratalı; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Giderler 
MADDE 20.- Ajansın giderleri şunlardır: 
a) Plan, program ve proje giderleri. 
b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri. 
c) Araştırma ve geliştirme giderleri. 
d) Tanıtım ve eğitim giderleri. 
e) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri. 
f) Yönetim ve personel giderleri. 
g) Görevlerle ilgili diğer giderler. 
Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 

onbeşini aşamaz. 
BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Bülent 

Baratalı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal... 
Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
MADDE 21.- Ajanslar, finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin 

sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; 
a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 
b) Yıllık çalışma programı ile bütçenin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulan

ması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 
c) Ajanslar tarafından proje ve faaliyetlere sağlanan desteklerin bir yılı geçmemek üzere belir

li dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, 
d) Ajans hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensip

lerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması, 
Zorunludur. 
Ajansların malî ve finansal kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve malî denetiminin sağ

lanmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynaklann etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 
elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kul
lanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Bülent 
Baratalı; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Bütçe 
MADDE 22.- Ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulunca 

belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanan bütçe, ajansın bütçe yılı 
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma, Trabzon Milletvekili Meh
met Akif Hamzaçebi; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ah
met İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum 
Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 23.- Ajans, Yüksek Planlama Kurulunca, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen ölçütlere göre her yıl haziran ayında genel bütçeden ajanslara yapılacak trans
ferlere ilişkin gösterge niteliğinde belirlenen payların tavanları ile diğer gelir kalemlerine ilişkin 
tahminleri dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlar. Ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve 
programlar dikkate alınarak genel sekreterlikçe hazırlanacak bütçe taslağı ve çalışma programı, 
ağustos ayı başında yönetim kuruluna sunulur. 

Bütçe taslağı yönetim kurulunca kabul edildikten sonra çalışma programı ile birlikte en geç Ey
lül ayı başına kadar görüş alınmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Büt
çe, Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kesinleştirilerek 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulur. 

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılacak transfer ödeneği, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinde gösterilir. Bu ödenek aylık harcama programına göre Devlet 
Planlama Teşkilatınca ajanslara kullandırılır. 

Bütçenin kesinleşme tarihine kadar devam eden işler için yapılacak harcamalar yılı bütçesi ile 
ilişkilendirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Meh
met Akif Hamzaçebi; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ah
met İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bütçe sonuçlan 
MADDE 24.- Bütçe sonuçlan, Genel Sekreter tarafından bütçe döneminin bitiminden sonraki 

mart ayı içinde Yönetim Kuruluna sunulur; Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 
Bütçe sonuçlan onaylanmadığı takdirde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs

teşarlığına gönderilir. Bu kurumlar bu Kanunun ve/veya diğer ilgili kanunlann ilgili hükümlerine 
göre işlem tesis eder. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Meh
met Akif Hamzaçebi; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ah
met İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 25.- Ajanslarda iç ve dış denetim yapılır. 
İç denetimde; ajansın faaliyetleri, hesaplan, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı 

veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporlan yönetim kuruluna ve 
kalkınma kuruluna sunulur. 
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Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığınca müştereken belirlenecek esas ve usullere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, yönetim 
kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye 
Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış 
denetim kuruluşları, hazırladıklan raporu eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına sunar. Denetim sonucu suç teşkil eden hususlarla ilgili gerekli işlemleri 
yapmaya İçişleri Bakanlığı, performansla ilgili değerlendirmeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri al
maya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. 

Bu maddeye göre bağımsız denetim yapan kuruluşların ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının 
cezai sorumluluğu hakkında 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci 
maddesinin (B) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 48 ve 49 uncu maddeleri hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Oya 
Araslı; şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal... 

Konuşma talebi yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.13 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü 
Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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 raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kal
kınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 821 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PROGRAM KOORDİNASYON 
OFİSİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-29 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koor
dinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

(x) 821 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Konuşma talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 4 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı 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 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 821 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolis

tan Hükümeti Arasında Türk îşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon 
Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansınm açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 264 
Kabul : 264 (x) 
Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
8 inci sırada yer alan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan 

Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/976) (S. Sayısı: 855) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 855 sıra sayısıyla bastmlıp dağıtılmıştın 
Tasannın tümü üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 855 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulunun 30.1.2004 tarihli ve 
90 No'lu karanyla kabul edilen "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması"nın 1 in
ci maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 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 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasın

da Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansının açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 254 
Kabul :254(x) 
Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
TC. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye 

ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ile Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

9.- TC. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 822 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 822 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA) 
İLE MOĞOLİSTAN MALİYE VE EKONOMİ BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- 7 Nisan 2004 tarihinde Ulanbator'da imzalanan "T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği 

ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İş
birliği Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
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?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararma alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 1 dakikalık süre veriyorum ve oylama iş

lemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkın

ma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansının açıkoylama sonucunu 
açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 254 
Kabul : 254 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, 10 uncu sıraya alınan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur 

ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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10.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/501) 
(S. Sayısı: 942) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 942 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Can

timur; şahısları adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır, Ankara Milletvekili Faruk Koca ve Deniz
li Milletvekili Ümmet Kandoğan... 

Sayın Cantimur, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ve yine 
aynı kanuna bir geçici madde eklenmesiyle alakalı vermiş olduğum kanun teklifiyle ilgili söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 60 inci maddesinde "herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmüne yer 
verilerek, sosyal güvenlik hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Bugün itibariyle, ülkemizin en 
büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 4 197 000'i emekli, dul ve yetim, 
6 321 000'i aktif sigortalı ve bunların aile fertleri olmak üzere yaklaşık 35 000 000 insanımıza hiz
met vermektedir. Kurumun verdiği sigorta hizmetlerinin başında, aktif sigortalılık çalışması sonun
da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi halinde aylık bağ
lanması gelmektedir. Ayrıca, çalışma döneminde iş kazasına uğrama ya da meslek hastalığına tutul
ma sonucunda da sigortalılara gelir bağlanmakta, bu şekilde aylık ve gelir bağlanan sigortalıların 
ölümleri halindeyse bunların eş, çocuk ve ana babalarına ölüm geliri bağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün itibariyle, Sosyal Sigortalar Kurumundan 708 532 eş, 453 880 
çocuk, 13 374 ana, 5 472 baba olmak üzere, toplam 1 181 258 kişi, hak sahibi olarak ölüm geliri ve 
aylığı almaktadır. Gelir ve aylık alan 453 880 çocuğun 347 677'si, oransal ifadeyle yüzde 76'lık kıs
mı, hak sahibi kız çocuklarından oluşmaktadır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hak sahibi kız çocuklanna ölüm geliri ve aylığı bağ
lanmasına ilişkin 23 ve 68 inci maddelerinde şu şartlar ifade edilmektedir: Yaşları ne olursa olsun 
evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kurum
larına tabi olarak çalışmaması, buralardan, yani, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık al
maması şartlarıyla ölüm geliri veya aylığı bağlanacağı hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümler, 506 
sayılı Kanunda 21 Haziran 1973 tarihli ve 1753 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilmiştir. Söz 
konusu hükümler içerisinde yer alan "buralardan, yani, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya 
aylık almayan" ibaresi, başlangıçta kız çocuklarının, hem kendi çalışmalarından hem de hak sahibi 
olarak eş, çocuk, ana ve babalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından aylık almamaları şek
linde uygulanmış; bu uygulama, 1981 yılında münferit bir yargı kararına dayanılarak değiştirilmiş 
ve yalnızca kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından aylık almama şeklinde uy
gulanmaya başlamıştır. 1981 yılından Ağustos 2003 tarihine kadar yapılan bu uygulama dahilinde, 
kendi çalışmalarından dolayı aylık alan kız çocuklanna ölüm aylığı bağlanmamış, sosyal güvenlik 
kurumlanndan ölen eş, çocuk, ana ve babalarından dolayı hak sahibi olarak aylık alan kız çocuk
lanna kurumca ölüm aylığı bağlanmış ve ödenmiştir. 

(x) 942 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Kurum tarafından 1981 yılı ile Ağustos 2003 arasında yapılan bu uygulamaya ilişkin teftiş raporu 

ve kurumun hukuk ve teftiş kurullannm da iştirakiyle ihtilaf ortaya çıkmış, Ağustos 2003'ten sonra kız 
çocuklanna aylık bağlamayla ilgili uygulama, başlangıçta, yani, 1973-1981 arasında yapılan uy
gulama şeklinde değiştirilmek suretiyle, hem kendi çalışmalanndan hem de hak sahibi olarak sosyal 
güvenlik kurumlanndan aylık almayan kız çocuklanna aylık bağlanması yoluna gidilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kız çocuklanna aylık bağlanması şartıyla ilgili ortaya çıkan ihtilaf son
rasında, 6 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla, kız çocuklanna bağlanan 
aylıklann kesilmesine ilişkin hükümlerde değişiklik yapılarak, sosyal güvenlik kurumlanndan gelir 
veya aylık alanlann aylıklannın kesilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır. 

İhtilaf konusu olan 1981 ile Ağustos 2003 tarihleri arasında bağlanan aylıklar, Ağustos 2003 
tarihi başlangıç alınarak, kurum tarafından kesilmiştir. Ancak, ihtilaflı dönemde hak sahibi olarak 
sosyal güvenlik kurumlanndan aylık aldığı halde, bağlanan ve ödenen aylıklarla ilgili hukukî sorun 
ortaya çıkmış, diğer taraftan Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan eşlerinden dolayı ölüm aylığı al-
malan nedeniyle kurumca aylıkları kesilen kız çocuklannın mağduriyeti söz konusu olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifi, dört hususu içermektedir. Birinci husus, 1981 yılı ile 
Ağustos 2003 arasında kurumca kız çocuklanna bağlanan ve ödenen, ancak, bu kişilerin hak sahibi 
olarak sosyal güvenlik kurumlanndan gelir veya aylık almalan nedeniyle ihtilaf konusu olan aylık
lann geri alınmaması yönündeki düzenlemeyle, kız çocuklan aleyhine oluşan bu hukukî ihtilaf kal-
dınlmaktadır. 

Ağustos 2003'ten sonra bağlanan, ancak, Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan hak sahibi olarak 
eşlerinden veya diğer yakınlanndan dolayı aylık almalan nedeniyle kesilen aylıklann kesilme tarih
leri itibariyle tekrar başlatılması, hak sahiplerinden tahsil edilmiş olan tutarlann aynen iade edilmesi 
öngörülmektedir. 

Aynca, Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan eşleri ya da diğer yakınlanndan dolayı aylık almalan 
nedeniyle Ağustos 2003'ten sonra kurumca aylık talepleri reddedilen hak sahibi kız çocuklanna da 
aylıklannın bağlanması öngörülerek, hak sahibi kız çocuklannın mağduriyetleri önlenmektedir. 

İkinci husus, yine, Ağustos 2003 öncesinde hak sahibi ana ve babalara bağlanan, ancak, kendi 
çalışmalarından dolayı SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan yaşlılık ya da emekli aylığı aldık-
lannın tespit edilmesi nedeniyle ölüm aylıklan kesilenlerden, mağduriyetlerine neden olunmaması 
bakımından, kurumca ödenen tutann geri alınmaması öngörülmektedir. 

Üçüncü husus, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 1.1.2000 tarihinden önce iş
ten ayrılan, fakat, 2000 yılından sonra çalışması bulunmayan sigortalılann aylıklannın hesap-
lamasıyla ilgili değerlendirme yanlışlığı, yaklaşık 14 000 kurum emeklisinin mağduriyetine neden 
olmuştur. Bu düzenlemeyle bu mağduriyet giderilmektedir. 

Son husus, kurum hatası veya hak sahiplerinin hatalan nedeniyle yapılan haksız, yersiz aylık 
ödemelerinin geri alınmasında, hak sahiplerinin sayılan ve hisselerine göre yersiz ödeme yapılan 
hak sahibine kurumca ödeme yapılmamış olması halinde, diğer hak sahiplerine yapılması gereken 
ödeme toplamı nazara alınarak fiilen gerçekleşen zarann esas alınmasını öngören mahsup sistemi 
getirilmekte; bu düzenlemenin kanunun yürürlüğünden önceki yersiz ödemeler için de uygulan
masını sağlayacak geçici düzenleme öngörülerek, söz konusu hak sahipleri lehine bir düzenleme 
getirilmektedir. 

Böylece, görüşülmekte olan kanun teklifiyle, toplumumuzun en fazla korunmaya muhtaç hak 
sahibi kız çocuklan ile bakıma muhtaç anababalar lehine bir düzenleme getirilmekte ve bunlann 
mağduriyetleri giderilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu görüştüğümüz kanun teklifi, bakıma muhtaç kız çocuklannın, bakıma 
muhtaç yaşlı ana ve babaların yüzünü güldürecektir; bunlann hayırduasını alacağız. 
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Bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cantimur. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
. 1 inci maddeyi okutuyorum: 
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.-17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan yersiz ödeme tutarları, yersiz ödenmiş olan gelir ve aylık

ların kesilmesi nedeniyle aynı dosyadan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer hak sahiplerine 
Kurumca yapılması gereken gelir ve aylık ödeme tutarları nazara alınmak suretiyle tespit edilecek 
Kurum zararı esas alınarak tahsil edilir. Ancak, diğer hak sahiplerinden itirazda bulunanların his
seleri bu fıkra uygulamasında hariç tutulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahıslan adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır ve Ankara Mil
letvekili Faruk Koca. 

Konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında karar yetersayısı ihtilafı vardır. 
Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve oylama için 2 dakikalık süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 91.- 6.8.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve 

aylıklar; bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi 
çahşmalanndan dolayı buralardan gelir veya aylık almalan halleri hariç olmak üzere geri alınmaz. 

Bunlardan, yukanda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya 
durdurulan kız çocuklannın gelir ve aylıklan, kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aran
maksızın yeniden başlatılır. Gelir ve aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki his
selerinden fazla ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak ödemeden 
mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan tutarlar aynen iade edilir. 

6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi ana ve babaya; Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmalan veya kendi çahşmalanndan dolayı buralardan gelir veya aylık 
almalan nedeniyle gelir ve aylıklan kesilenlere, gelir ve aylığın kesildiği tarihe kadar yapılan 
ödemeler geri alınmaz. Ana ve babalardan Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklanna tabi çalışmalan 
veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almalan nedeniyle Kurumca tahsil 
edilmiş olan tutarlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepleri halinde 
ilgililere aynen iade edilir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tespit edilen yersiz gelir ve aylık ödemelerinde, ay
nı dosyadan yersiz ödeme yapılan hak sahibi için çıkarılan borç tutarından, diğer hak sahipleri için 
varsa hesaplanan alacak tutan mahsup edilerek tahsil edilir. Diğer hak sahiplerinin itirazı halinde 
hisseleri hariç tutulur. Tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve aylık ödemeleri için de ilgilinin bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunması halinde aynı usul iz
lenir. Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat tutarlan üzerinden ilgililere iade edilir. 

1.1.2000 tarihinden önce işten aynlan ve anılan yıl veya daha sonraki yıllarda tahsis talebinde 
bulunan sigortalılardan, işten ayrıldıklan yılda 360 günden az malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan 
primi ödemiş olduklan halde ortalama yıllık kazancın tespitinde, bu yılın kazançlan nazara alınarak 
hesaplanmış aylıklann ödenmesine devam olunur ve yapılan yersiz ödemeler geri alınmaz. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası gereğince, aylık veya gelirleri ödenmeye devam olunacak 
kız çocuklanmn aylık veya gelirlerinin ödenmesine devam olunması için sahip olmalan gereken 
şartlan ilk kez veya yeniden 6.8.2003 tarihinden sonra haiz olan kız çocuklan da aynı esas ve usûl
lerle aylık veya gelir hakkından yararlandınlır. 

Bu maddenin altıncı fıkra hükmü 31.12.2005 tarihine kadar uygulanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır, Ankara Milletvekili Faruk 

Koca, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... 
Konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır ve Ankara Milletvekili Faruk 

Koca... 
Konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasannın tümünün oylamasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, aleyhte, Hatay Mil

letvekili Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, tasannın tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, 11 inci sırayla alınan Bankacılık Kanunu Tasansı ve Av

rupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 
İL- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/1007) (S. Sayısı: 972) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 972 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 972 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında 
görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek o bölümde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni... 
Konuşma talebi var mı? Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf vardır. 
Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; tasarının maddelerine geçilmesi 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ilâ 29 uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyen milletvekilleri: Komisyon adına, Afyonkarahisar Millet

vekili Halil Aydoğan; şahsı adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni. 
Sayın Aydoğan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının birinci bölümü üzerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sizleri ve Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Bankacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olan yapısı ona önemli bir özellik kazandır
maktadır. Bu özelliği oluşturan temel farklılıklar şu şekilde tanımlanabilir: 

Sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar nedeniyle, hem topladığı mevduat hem de kullandırdığı 
krediler yoluyla ekonominin kilit sektörlerinden biridir. Ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin her 
alanını ve aşamasını doğrudan ve dolaylı etkileyecek mekanizmalara sahip bulunmaktadır. 

Genellikle küçük tasarruflardan oluşan mevduat toplama süreci toplumsal imkân ve kaynak
ların kullanımını ifade ettiğinden, önemli bir kurumsal ve toplumsal sorumluluk oluşturmaktadır. 

Kredi kullandırma süreci ise, bankaların sahip olduğu ve topladığı kaynakları ekonomik 
faaliyetlere yönlendirmeyi ifade etmektedir. Bu sektörün tercih ve önceliklerine bağlı olarak bazı 
ekonomik faaliyetleri teşvik edebileceği, bazılarını da sıkıntıya sokabileceğini ima etmektedir. Ay
rıca, alternatif maliyeti yüksek yanlış kaynak kullandırma ise, ciddî etkinsizlik problemi üretebil
mektedir. En önemli risklerden biri olan ahlakî rizikonun ve asimetrik enformasyonun da bu süreç
lerde oluştuğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu özellikler, kalitesi yüksek denetleme ve düzenleme işlevini son derece önemli hale getir
mektedir. 

Bankacılık, genel olarak, konjonktürel faaliyet olarak ele alınmaktadır. 2000 ve 2001 yılların
da yaşanan ekonomik kriz ve istikrarsızlık dönemlerinden sonra, Türk bankacılığı, nispî olarak per
formans ve sağlığını iyileştirme sürecine girmiştir. Geçmiş dönem tecrübesi, bankaların iyi perfor
mansı bir dizi faktöre bağlı bulunmaktadır: 
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Bankaların kurumsal yönetişim kalitesi. 
Bankaların kurumsal ve personel yeteneği ve yetkinliği. 
Sektörün iç ve dış piyasa koşullan. 
Düzenleme ve denetim sürecindeki değişimin rolü. 
Düzenleme ve denetleme ekibinin yaklaşımlanndaki değişimin önemi. 
2003 yılı itibariyle, ticaret bankalannın aktiflerinin gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı dünyada 

yüzde 112, Avrupa Birliğinde yüzde 173, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 78, Türkiye'de ise yüz
de 70'tir. Bu rakamlar, Türkiye'de, bankacılık sektöründe gelişme potansiyelinin çok yüksek ol
duğunu göstermektedir. 

2004 itibariyle, Türkiye'de, mevduat bankalan toplamı 35, katılım bankalan toplamı 5, toplam 
banka sayısı ise 50'dir. Toplam şube sayısı 6 215, personel sayısı ise 127 939 olup, her ikisinde de 
bir önceki yıla göre artışlar olmuştur. 

2004 itibariyle, bankacılık sektörünün pasifinde mevduatın payı yüzde 62,3; borçlann payı 
yüzde 11,7; özkaynaklann payı yüzde 15 ve diğer pasiflerin payı yüzde 7,5 olmuştur. 

Bankalann aktifleri 2003 ve 2004 yıllan itibariyle mukayese edildiğinde; kredilerin yüzde 
26,5'ten yüzde 32,4'e yükseldiği ve menkul kıymet portföylerinin de yüzde 42,8'den yüzde 40,4'e 
düştüğü görülmektedir. 

Özel finans kurumlannın bilanço toplanılan, yani, bugünkü deyimle, katılım bankalannın top
lanılan 2003 yılında 5,252 milyar dolar iken 2004 yılında, 7 383 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 
reel olarak yüzde 23,5 büyümüştür. 

2004 yılında bankalann faiz gelirleri reel olarak yüzde 9,7 küçülmüş olmakla birlikte, faiz 
giderleri de yüzde 28,8 oranında, yani, daha büyük oranda reel olarak düşmüş, sonuçta net faiz geliri 
reel olarak yüzde 37,6 artmıştır. Bu nedenle, 2003 yılına göre 2004 yılında bankalann net kârlann-
da da reel olarak artış meydana gelmiştir. 

Gelişen piyasalara orta vadeli perspektifle yaklaşıldığında, banka performanslannın son yıllar
da artış gösterdiği görülecektir. Bu, iki başlık altında toplanmaktadır: 

Aktif getirileri artmaya başlamıştır. Güçlü, global büyüme, düşük faiz oranı bu süreci hızlan
dırmıştır. 

Bilançolann kalitesi artmıştır, sermaye yeterlilik rasyolan iyileşme trendine girmiştir. Geri 
ödenmeyen kredi oranlannda da önemli düşüşler yaşanmıştır. 

Gelişen piyasalarda bankacılık sektörünün son dönemlerde ortaya çıkan olası riskleri, ülkeler 
arasında kısmî farklılıklar gösterse de, önemli olanlan ve yaygınlık kazananlan şu başlıklar altında 
toplanmaktadır: 

Farklı kredi türlerindeki hızlı büyümeden kaynaklanan hassasiyet. 
Mevduat ve kredilerde para birimi ve vade uyumsuzluğu. 
Uzun vadeli kamu borcuna duyarlılık. 
Bankacılık yapısındaki değişimden ve artan rekabet ortamından kaynaklanan stres. 
Gelişen piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin bazı trendler de, bankacılık sektörünün et

kilendiği süreci başlatmıştır. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir: 
Banka konsolidasyonunda artışlar, risklerin farklılaştınlabileceği, zayıflığın farklı boyut 

kazanacağı tablo üretmektedir. 
Kamu bankalannın sektördeki aktif payı yavaş şekilde azalmaktadır. 
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Yabancı bankaların sektördeki payı artmakta ve rolleri büyümektedir. Olumlu katkı yanında, 
ulusal firmalar açısından farklı atmosfer üretme olasılığı bulunmaktadır. 

Gelişen piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin düzenleme ve denetim sürecinde birçok olum
lu gelişme sağlanmış olsa da, hâlâ bazı zayıf alanların bulunduğu görülmektedir. Bunlar şu başlık
lar altında toplanmaktadır: 

Konsolide düzenleme ve denetim eksikliği. 
Risk yönetiminde ve kültüründe eksiklikler. 
Banka performansının ve bunu etkileyen bileşenlerin ölçümünde problemler. 
İyileştirici tedbir ve uygulamaların genel olarak yetersiz olması, dikkatli ve gayretli risk 

yönetimi teşviklerinin azalması. 
Türkiye, ayrıca, Avrupa Birliği bankacılık direktiflerine ve Basel II prensiplerine zaman için

de tam uyum sağlamak durumunda olacağından, düzenleme ve denetlemenin yönü ve şekli bu 
açıdan da özel önem taşımaktadır. 

Düzenleme ve denetlemenin yapısı ve içeriği, ülkeler arasında bazı farklılıklar bulunsa da, or
tak olan yönler oldukça fazladır ve bunlar şu başlıklar altında toplanabilir: 

1- Finansal piyasalarda değişim ve dönüşüm. 
2- Yenilik ve deregülasyon. 
3- Denetleme sorumluluğunun tahsisi. 
4- Daha fazla risk duyarlılığı olgusu. 
5- Piyasa disiplini açısından denetleme sürecinin rolü. 
6- Finansal altyapının önemi. 
7- Düzenleme ve denetlemenin mikro ve makro entegrasyonu. 
8- Finansal piyasalan ve katılımcıları denetlemede yeni yaklaşımlar. 
Kanun tasansı, genel olarak, aşağıdaki konulara yönelik hükümler içermektedir: 
BDDK'nın teşkilat yapısına ilişkin hususlar. 
Düzenleme ve denetlemeye tabi finansal kurumların tanımı, kuruluşu faaliyet alanlarına ve 

yönetimine ilişkin düzenlemeler. 
Düzenleme ve denetlemeye ilişkin kural ve prensipler. 
Düzenleme ve denetlemeye ilişkin cezalar. 
TMSF'nin teşkilat yapısına ilişkin hususlar. 
Tasarruf mevduatı sigorta sistemine ilişkin düzenlemeler. 
Tahsil ve tasfiyeye ilişkin kural ve prensipler. 
Tahsil ve tasfiye sürecine ilişkin cezalar. 
Bankalara ilişkin birliklerin kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler. 
Kanunun amacı, söz konusu alanlardaki düzenleme, denetleme, kural ve prensipleri Avrupa 

Birliği standartlarına daha da uyumlaştırmak, Türk bankacılık sektörünün sağlıklı, etkin ve verimli 
çalışması için gerekli hukuksal altyapıyı güçlendirmektir. 

Kanun tasarısının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı, hükümetimize, altkomisyon ile Plan 
ve Bütçe Komisyonunun üyelerine, sivil toplum kuruluşlarına, bireysel ve kurumsal katılımcılara 
öncelikle teşekkür ediyorum. 
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Tasannm, Türk bankacılığının düzenleme ve denetleme yetkinliğinin evrensel standartlarda 
güçlendirilmesinde, ilgili kuramlar arasında bağımsızlık, eşgüdüm ve işbirliği sürecinin kalitesinin 
artırılmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizi, Yüce Meclisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Madde üzerinde önerge varsa, önerge işlemini yaptıktan sonra, o maddeyi oya sunacağım. 
1 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
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İkinci bölüm, 30 ilâ 58 inci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyenler; şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun 

Milletvekili Ahmet Yeni. 
Sayın Yeni, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Yeni, süreniz 5 dakika. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 972 

sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, kanun tasarısının temelini de teşkil eden 4389 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1999 yılından sonra, ülkemizde, ilki 2000 Kasım, ikincisi ise 2001 Şubat ayların
da olmak üzere, iki kriz meydana gelmiş, bu, sadece fınans kesimiyle sınırlı kalmamış, ülke 
ekonomisinin bütününü etkilemiştir. Sistemdeki zayıf bankaların elimine edilmesi veya bankalann 
sermaye yeterlilik oranlarının yükseltilmesi şeklinde sürdürülen sistemin daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması çalışmaları sonucunda da, BDDK tarafından, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılan
dırma Programı uygulamaya konulmuştur. 

Başbakanlık müfettişlerinin 26 banka üzerinde yaptığı ayrıntılı çalışma, yaşanan bankacılık 
krizlerinin sebeplerini ortaya koymuştur. Krize neden olan gelişmelere bakacak olursak, bazı ban
kalar, sermaye yeterlik rasyoları yeterli olmadığı halde, aktiflerini yüksek göstererek rasyolarını 
yasal sınırların üzerine çektiler. Daha da önemlisi, bankaları denetleyen bağımsız denetim şirket
leriyle murakıp ve üstkomisyon denetimlerinde çok farklı sonuçlara ulaşıldı. Bağımsız denilen 
denetim şirketlerinin, bankanın istekleri doğrultusunda da hareket ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda, 
medya sahibi olan bankalar, bankacılık ilke ve kurallarına gereken özen ve hassasiyeti göstermedi. 
Medya, ilgili kuruluşlar arasında baskı aracı olarak kullanıldı. 

Dolayısıyla, belirli bir geçiş süreci dahilinde medya sahiplerinin banka sahibi olabilme uy
gulamasının kaldırılması için Bankalar Kanununda düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğdu. Yaygın 
yolsuzluk ve usulsüzlük işlemlerine, belirli çevrelere ve hâkim ortaklara kaynakların kullandırıl
ması yol açmıştır. Bankacılık, ihtisas isteyen ve bir başka amacın tahakkukuna hizmet eden bir araç 
olarak kullanılmayacak sadece önemli bir sektördür. 

Banka kurucusu olma vasıflarını taşımayan kişi ve grupların bizzat veya dolaylı olarak banka 
sahibi olmaları uygulaması ortadan kaldırılmalı, ayrıca, bankanın, hâkim ortaklarına kullandırdığı 
kredi sınırı, bir gerçek veya tüzelkişiye kuUandırılabileceği kredi sınırından daha düşük bir oranda 
belirlenmelidir. 

Evet, bu hususların krizlerin nedenleri olarak yetkili kişilerin raporlarına yansımış gerçekler 
olup, bugün görüşülmekte olan tasarıya da, bu hususlar ışığında istikamet kazandırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; takdir edersiniz ki, bankalar ve bankacılık faaliyetleri, 
fınans sektörünün lokomotifi durumundadır. Finans sektörü ise, ekonomik faaliyetlerin önemli 
sacayaklarından birisini teşkil etmektedir. Ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak düşündüğümüzde, 
bankacılık sektörü ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa ülke ekonomisinin de buna paralel olarak güç
leneceği ve daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağı aşikârdır. 

Zaten, Bankacılık Kanunu Tasarısı, finans piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması, kredi 
sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlarının korunmasını 
amaçlamakta olup, sistemin bugün karşılaştığı sıkıntılan giderici mahiyette ve etkinlikte olacağına 
inanmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; finans piyasalarında yaşanan hızlı değişim yeni ihtiyaç
lara zamanında cevap verebilecek yeterli esneklikte bir denetim ve gözetim sistemi ile düzenleme 
yapısını gerektirmiş ve bu, gerekli etkin ve ihtiyatlı gözetim ve denetim sisteminin ayrılmaz bir un-

- 7 5 -



T.B.M.M. B: 124 2.7.2005 0:5 

suru halini almıştır. Bu kapsamda, ülkemiz fınansal piyasalarının uluslararası piyasalarla bütünleş-
tirilmesinin sağlanması, yürürlükteki bankacılık mevzuatının sistematik bir yapıya kavuşturulması, 
anlaşılabilirliğinin temin edilebilmesi, gerekçeli ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale getiril
mesi bakımından, fınansal sektördeki normalleşme süreci gözetilerek ve uluslararası malî piyasalar
daki gelişmeler ile yargıya intikal etmiş mevzuattan kaynaklı hukukî ihtilaflar ve yargı kararları dik
kate alınarak, temelde Avrupa Birliği direktifleri ile uluslararası bankacılık ilke ve standartlarıyla 
uyumlu bir kanunun hazırlanması amaçlanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yeni, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
AHMET YENİ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumlarınız olduğu gibi, 

bankacılık sektörü, yıllar boyunca ekonomimize büyük külfetler getirmiş, zarar eden kamu ban
kalarının yanı sıra Fon tarafindan devralınmak zorunda kalınan özel bankalar, şu anki iç ve dışborç 
yükümüz içerisinde önemli oranda sorumluluk sahibi olmuştur. Bu konudaki eksikliklerimizi gider
mek adına, aksaklıktan bertaraf etmek adına gerekli adımları atmak zorundaydık. 

Bu meyanda, görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasansı, bankacılık sistemimizin sorun
larının çözümünde ve uluslararası rekabet açısından önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. 

Bu kanunun geçeceğine inanıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yeni. 
Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptık

tan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 mcı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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49 uncu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.36 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 17.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
//.- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/1007) (S. Sayısı:972) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Üçüncü bölüm 59 ilâ 87 nci maddeleri kapsamaktadır. 
Üçüncü bölüm üzerinde söz isteyenler: Şahıslan adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Sam

sun Milletvekili Ahmet Yeni, Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen. 
Konuşma talebinde bulunan arkadaşımız var mı? 
AHMET YENİ (Samsun) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yeni. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bankacılık Kanunu Tasarısı 

hakkında söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu tasarının hazırlanmasında, genel olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu kanunda 

değişiklik yapan 5020 sayılı Kanun hükümleri korunmuş olmakla birlikte, önceki konuşmamda da 
belirttiğim gibi, ihtiyaçlar doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri kısaca 
özetlemek istiyorum. 

Kanunun anlaşılabilirliği ve uygulamaya yön verilmesi, hukukî ihtilaflarda yararlanılabilecek 
bir kaynak oluşturulması amacıyla, madde gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde oluşturulmuştur. Hukukî 
altyapının güçlendirilmesi amacıyla tanımlar geniş kapsamlı tutulmuştur. 

Bu kanunla ilk defa, kredi kuruluşu, kuruluş birlikleri, mevduat bankası, katılım bankası, kal
kınma ve yatırım bankası, finansal holding şirketi, merkez şube, fon bankası, finansal kuruluş, kon
trol, ana ortaklık, bağlı ortaklık, nitelikli pay, hâkim ortak, yöneticiler, mevduat, tasarruf mevduatı, 
özel cari hesap, katılma hesabı, katılım fonu, destek hizmet kuruluşu ve kıyı bankacılığı tabirleri 
tanımlanmıştır. 

Banka müşterilerinin haklarını koruyucu hükümler ihdas edilmiştir. Bankalann yurt dışında or
taklık kurmalan veya kurulmuş ortaklıklara katılmalan Kurulun iznine tabi kılınmıştır. Bankalann 
maliyet avantajlarından faydalanmak amacıyla dışarıdan sağladıkları hizmetlerden kaynaklanan 
risklerin kontrolünü ve denetlenmesini sağlamak maksadıyla bu hizmetleri sağlayan, destek hizmeti 
kuruluşları kanunda düzenlenmiştir. 

Risklerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla bankalann kurması zorunlu olan iç-
denetim, içkontrol ve risk yönetimine ilişkin sistemlerin kapsamı açık hale getirilmiş ve mevcut uy-
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gulamanın hukukî zemini güçlendirilmiştir. Yönetim kuruluna, denetim ve gözetim faaliyetlerinde 
yardımcı olacak ve kurumsal yönetimin bir parçası konumunu haiz bir denetim komitesinin kurul
ması benimsenmiştir. Bağımsız denetim değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının vermiş olduk
ları hizmetlerden dolayı neden olabilecekleri zararın tazmini amacıyla sorumluluk sigortası yaptır
maları öngörülmüştür. 

Bir diğer önemli husus da, bankalarda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin temini amacıyla yıl
lık faaliyet raporu hazırlamaları ve kamuoyuna açıklamaları zorunlu hale getirilmiştir. Hukukî alt
yapının güçlendirilmesi amacıyla, ilk defa, bu kanunla, risk grubu ifadesi tanımlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel finans kurumları unvanı "katılım bankaları" olarak 
değiştirilmiş ve tabi oldukları hükümler, bankalarla paralel hale getirilmiştir. Katılım bankaları 
tarafından toplanan, katılım fonlarının da, Fon tarafından güvence altına alınması öngörülmüştür. 
Fon tarafından toplanan sigorta primlerinin risk esaslı olması benimsenmiştir. 

Yurt dışındaki kredi kuruluşları adına mevduat ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenme iş
lemlerinin Türkiye'de yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Etkin bir yönetim sergileyebilmeleri 
ve malî güçlerini koruyabilmeleri için bankaların münhasıran çalışanlanna ait olmak üzere kurulan 
vakıf ve sandıklara, açıklarının kapatılması için kaynak aktaramama şartı getirilmiştir. 

Bankaların kaynaklarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla, bağış sınırı getirilerek ay
nı zamanda örtülü kazanç aktarımının yasaklanması da öngörülmüştür. Bankalarm faaliyetlerinin 
güvenilirliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek olan hususlar ve bu kapsamda alınacak tedbir
ler açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Denetim sonucu alınacak önlemler, kısıtlayıcı, düzeltici ve iyileştirici önlemlerle ilişkilendiril-
miş ve bunların uygulama halleri açık ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması 
ve bu durumun sistemin risk tehlikesine neden olacağının, Kurum, Fon, Hazine Müsteşarlığı ve 
Merkez Bankasınca tespit edilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun olağanüstü tedbirleri almaya 
yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Yeni, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
AHMET YENÎ (Devamla)- Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Finansal hizmetlere ilişkin yapının güçlendirilmesi amacıyla, finansal kiralama şirketleri, fak-

töring şirketleri ve finansman şirketleri, kurumun düzenlemesi ve denetimi kapsamı altına alınmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi, tekrar, saygıy

la selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yeni. 
Sayın Uysal?.. 
CEMAL UYSAL (Ordu)- Vazgeçtim. 
BAŞKAN- Sayın Özmen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, üzerindeki önergelerin -tabiî, önerge varsa- işlem

lerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
59 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf vardır; işarî oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
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Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
65 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
69 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 71 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
972 sıra sayılı kanun tasarısının 71 inci maddesinden "ya da kredi kuruluşunun temettü hariç 

ortaklık hakları yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kay
dıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı, birleştirilmesi amacıyla Fona devretmeye" ibaresinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Özmen?.. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Eğer, bir banka koşullarını yerine getiremiyor ve malî yapısını güçlendiremiyorsa, BDDK in

celemesi neticesinde bankacılık izninin kaldırılması sonucu iflasını istemeli ve tasfiye olmalıdır. 
Aksi takdirde, bir bankaya yüksek faiz kazanmak için mevduat yatıranlar bunun ceremesini çek
meyeceklerdir. Alacaklı ve borçlunun rizikoyu üstlenmeyip Türk Milletine yükleyecekleri bir yapı 
doğabilir ki, önerge bu riski ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

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

71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
72 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
74 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
75 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
79 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
80 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
81 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
82 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
84 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
85 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının 85 inci maddesine, son 

paragraf olarak aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Ali Öğüten Mehmet Atilla Maraş 

Bursa Karabük Şanlıurfa 
Zülfikar İzol Mahmut Kaplan 

Şanlıurfa Şanlıurfa 
"657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı ben

dinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklannda ceza davası açılan Kurul Başkan ve üyelerinden 
görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakanlar Kurulu tarafından tedbiren görevden uzaklaş-
tınlabilir. Görevden uzaklaştınlan Kurul Başkan ve üyeleri hakkında Devlet Memurlan Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, 84 üncü maddedeki şartlan 
taşıyanlar arasından tedbiren görevden uzaklaştınlan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz 
konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca atama yapılabilir." 

BAŞKAN - Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) -

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

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 85 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
86 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
87 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Dördüncü bölüm 88 ilâ 116 ncı maddeleri kapsamaktadır. 
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Dördüncü bölüm üzerinde, şahıslan adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Millet
vekili Ahmet Yeni'nin söz talepleri vardır. 

Milletvekili arkadaşlanmızdan konuşma talebinde bulunanlar?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayn oylanmza sunacağım. 
88 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
89 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
90 mcı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
91 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
92 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
93 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
94 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
95 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
96 ncı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
97 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
98 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
99 uncu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
100 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
101 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
102 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
103 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
104 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
105 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
106 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
107 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
108 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
109 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
110 uncu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
114 üncü maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
116 ncı maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, beşinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Beşinci bölüm 117 ilâ 145 inci maddeleri kapsamaktadır. 
Beşinci bölüm üzerinde gruplan adına söz talebi yoktur. 
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Şahıslan adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve Ağrı Mil
letvekili Mehmet Melik Özmen'in söz talepleri vardır. 

Milletvekili arkadaşlanmızdan konuşma talebinde bulunanlar?.. Yok. 
117 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
118 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
119 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
120 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
121 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
122 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
123 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
124 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
125 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
126 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
127 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
128 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
129 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
130 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 131 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
972 sıra sayılı kanun tasarısının 131 inci maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve tek

lif ederim. 
Mehmet Melik Özmen 

Ağn 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Eğer bir banka Fona devrolmuş ise tasfiye işlemlerinin Hazineden borçlanma veya avans kul

lanarak değil Fonun kendi gelir kaynaklarıyla yapılması gerekir. Böylece, malî yük kamuya, 
dolayısıyla Türk Milletine değil bankanın alacaklılannın üstünde kalacaktır. 

Diğer yandan, Türkiye'deki bankalar yurt dışından da borçlanmaktadır. Bu borçlanmalar ulus
lararası finans ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Her borçlanma için ilgili bankanın risk 
durumuna göre faiz oranlan belirlenmektedir. Hem bu riskler karşılanmışken bir de Hazinenin bu 
garantiyi verecek şekilde Fona borçlanma imkânını sağlaması ve doğacak yükümlülüğün kamuya 
ödettirilmesinin önüne geçmek için bu önerge düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 
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131 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
132 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
133 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
134 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
135 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
136 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
137 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
138 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
139 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
140 mcı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
141 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
142 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
143 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Sayın Başkan, 144 üncü maddede bir baskı hatası olmuş; aslı, ikinci satırda "kâr ve 
zarara" olacak; ama, "zarara" sözü atlanmış burada. İlave edilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Başkan; söylediğiniz husus tespit edilmiş ve gerekli düzeltme yapıl
mıştır. 

144 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
145 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, altıncı bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Altıncı bölüm 146 ilâ 169 uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Altıncı bölüm üzerinde, şahıslan adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili 

Ahmet Yeni'nin söz talepleri vardır. 
Konuşma talebi?.. Yok. 
Altıncı bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, altıncı bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayn ayn oylannıza sunacağım. 
146 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
147 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
148 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
149 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
150 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
151 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
152 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
153 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
154 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
155 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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156 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının 156 ncı maddesinde geçen "gerçeğe aykırı 
nitelikte olduğunu bilerek" ifadesinin metinden çıkarılması hususunu arz ederiz. 

Mustafa Duru Ali Öğüten M. Atilla Maraş 
Kayseri Karabük Şanlıurfa 

Mahmut Kaplan Zülfikar İzol Selahattin Dağ 
Şanlıurfa Şanlıurfa Mardin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5020 sayılı Kanunla değişik 4389 sayılı Bankalar Kanununun bu suçu düzenleyen 22 nci mad

desinin 6 ncı fıkrasında "gerçeğe aykırı nitelikte olduğunu bilerek" ifadesi bulunmamaktadır. Bu 
ifade, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuyla getirilen doğrudan kast ve olası kast ayırımı çerçevesinde, 
söz konusu suçun işlenmesinde doğrudan kast aranmasını teminen öngörülmüştür. Ancak "gerçeğe 
aykın nitelikte olduğunu" ifadesi, suçun oluşması için, kayıt altına alınmayan işlemin de (örneğin 
muhasebe kayıtlan dışında bırakılan bir kredi sözleşmesinin) gerçeğe aykın olması gerektiği gibi 
bir anlam içermektedir. Oysa, aynı suçun 4389 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan hali, suçun 
oluşması için, kayıtdışı bırakılan işlemin gerçeğe aykınlığım aramamaktadır. Dolayısıyla, tasan 
metninin bu hali, söz konusu suç için 4389 sayılı Kanunda öngörülmeyen bir unsur getirmektedir. 

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

Kabul edilen önerge istikametinde 156 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

157 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
158 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
159 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
160 mcı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
161 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
162 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
163 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
164 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
165 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
166 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
167 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
168 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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169 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yedinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Yedinci bölüm, geçici 1 ilâ geçici 23 üncü maddeler ile 170 ve 171 inci maddeleri kapsamak

tadır. 
Yedinci bölüm üzerinde, şahıslan adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili 

Ahmet Yeni'nin söz talepleri vardır. 
Sayın milletvekilleri konuşma taleplerini sürdürüyorlar mı? Yok. 
Yedinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, yedinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayrı ayn oylannıza sunacağım. 
Geçici 1 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici 2 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasansının geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici madde 2: 12.5.2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunun Geçici 2/a maddesi hükümleri sak

lıdır. 
Faruk Çelik Zülfü Demirbağ Mehmet Beşir Hamidi 

Bursa Elazığ Mardin 
Hüsnü Ordu Alaettin Güven Abdullah Erdem Cantimur 

Kütahya Kütahya Kütahya 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önergeyle kabul edilmiş bulunan görüşme konusu maddeyle, genel hükümlere göre tasfiye 

edilmekte olan özel finans kurumlannm, bu kanun tasansında kendilerine verilmiş bulunan görev 
ve yetkiler çerçevesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiye edilmesi hükmü getiril
miştir. 29 Mayıs 2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunla eklenen geçici 2 nci madde, bu kanunun yayımı 
tarihînden önce faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumlan hakkında, bu kanundaki ilgili hüküm
lerin uygulanmamasını amirdir. 

Bankacılık Kanunu Tasansı, bankaların ödeme güçlüğü ve zor duruma düşmesi halinde, Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonuna alacaklann tahsili konusunda geniş yetkiler vermektedir. 

Takdir edileceği üzere, bu yetkilerin kullanılması ve fona devir, başka türlü bir çözümün müm
kün görülmemesi halinde başvurulabilecek en son çaredir. 
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4672 sayılı Kanun, faaliyet izni kaldırılan özel fınans kurumları hakkında tasfiyenin genel 
hükümlere göre yapılmasını öngörmüştür. 

Diğer taraftan, bu kanun tasarısı, özel fınans kurumlarını katılım bankaları olarak kapsama al
mış, kuruluş, faaliyet ve tasfiyeleri de dahil, ortak ve detaylı hükümler vazetmiştir. 

Bu nevi düzenlemeler yapılmışken, daha önce genel hükümlere göre tasfiyesine karar verilmiş 
özel fınans kurumlan hakkında da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu devreye sokmak suretiyle, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürürlükte olan tasfiye sürecini değiştirmek çok ciddî 
hukukî ihtilaflara neden olacak, malî piyasaları olumsuz etkileyebilecektir. Aynı zamanda, bu 
durum, hukukun temel ilkelerine uygun düşmemektedir. 

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

Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 
Geçici madde 9'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Geçici madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 11'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 12'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 13'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 14'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 16'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 17'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 18'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 19'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 20'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 22'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Geçici madde 23'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
170 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının "Yürürlük" başlıklı 170 inci maddesinde 

yer alan "Bu Kanunun;" ibaresinden sonra gelmek üzere, "90 ve 91 inci maddeleri bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Duru Ali Öğüten Mahmut Kaplan 
Kayseri Karabük Şanlıurfa 
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M. Atilla Maraş Zülfikar İzol Selahattin Dağ 

Şanlıurfa Şanlıurfa Mardin 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALÎ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda halen Bakalar Yeminli Murakıplan Kurulu 

Başkan Yardımcısı ile birlikte 4 başkan yardımcısı ve 13 daire başkanlığı bulunmaktadır. Görüşül
mekte olan tasan ile Başkan Yardımcılığı sayısı 3'e, daire başkanlığı sayısı ise 10*a düşürülmektedir. 
Bahse konu organizasyonel değişikliğin kurumun faaliyetlerine herhangi bir olumsuzluk yarat
madan sonuçlanabilmesi için bir geçiş süreci tanınması gerektiği uygun mütalaa olunmaktadır." 

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

Kabul edilen önerge istikametinde 170 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

171 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Ağn Milletvekili Mehmet Melik Özmen'in Başkanlığa vermiş olduğu, 

teknik bir düzeltmeyle ilgili dilekçesi vardır; şimdi, o dilekçeyi okutuyorum. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Özmen'in vermiş olduğu dilekçedeki husus, bir şerhiyle ilgili 

olarak matbaada yapılan bir rakam hatasıdır; onu ifade etmek istiyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

972 sıra sayılı kanun tasansının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu içindeki muhalefet şerhim
de geçen "72 nci madde" ibaresi sehven yazılmış olup, şerhte "71 inci madde" olarak düzeltilmesini 
arz ederim. 

Mehmet Melik Özmen 
Ağn 

BAŞKAN - Gerekli düzeltme yapılacaktır. 
Komisyon Başkanının bir söz talebi vardır; buyurun Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, 78 inci maddede rakamlar sıralanırken, Plan ve Bütçe Komisyonunda mad
de numaralan çok değişikliğe uğradığı için, orada çıkanlan şu şu maddelere ilişkin ceza hükümleri 
uygulanır derken 92'nin kalkması lazım, 94'ün de 95 olması lazım efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Bu teknik aynntı da düzeltilmiştir; teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri tasannın görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Tasanmn tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun karannı alacağım. 
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Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde 
sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalanm, oylama için öngörülen 2 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 taşıyan oy pusulasını, yine oylama için ön
görülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının açıkoylama 

sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 234 
Kabul : 232 
Ret : 2(x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 12 nci sıraya alınan, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

12.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/560) (S. Sayısı: 973) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 973 sıra sayısıyla bastmlıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Hasan Anğı; şahıslan 

adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Denizli Milletvekili 
Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır. 

İlk söz, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Hasan Anğı. 
Sayın Anğı, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN ANĞI (Konya) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmelerine başladığımız Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesiyle ilgili Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1994 yılında yürürlüğe giren Rekabet Kurumu Kanununun zaman içinde karşılaşılan zorluk-
lannm aşılması, tıkanılan noktalannm aşılması için, Grup Başkanvekilimiz Salih Kapusuz Beyin 
kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu çalışma komisyonumuzdan geçmiş 
ve huzurlannıza gelmiştir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 973 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu teklifle, 4054 sayılı Kanunda öngörülen muafiyet için bildirim zorunlu olmaktan 
çıkarılarak, Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak ihtiyarî hale getirilmiştir. Kurula resen 
muafiyet verme yetkisi tanınmakta ve muafiyet kararlarının, işleminin yapıldığı tarihte yürürlüğe 
gireceği hüküm altına alınmaktadır. 

İzne tabi birleşme ve devralmaların kurulun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde, cezaî 
yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususuna açıklık getirilmiştir. 

Kurul üye sayısı 1 l'den 7'ye düşürülmüş ve buna göre de, üyelikler için aday gösterecek yer
ler yeniden düzenlenmiştir. 

Rekabet uzman yardımcılığına atanmanın şartlan yeniden düzenlenmiş, benzer mesleklerde ol
duğu gibi, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin iktisat ve işletme bölümlerinin yanı sıra, diğer il
gili bölümlerinin mezunlarına da uzman yardımcılığı sınavına girme hakkı tanınmıştır. 

Kurul kararlarında soruşturmacı kurul üyesinin karar toplantısına katılmasının yarattığı genel 
hukuk prensiplerine aykırı durum ise giderilmiştir. 

Bu çerçevede, 8 madde üzerindeki bu düzenlemenin, özellikle tatil öncesinde sıkışık bir 
zamanda gündeme getirilmesi, kurumun elindeki birikmiş dosyaların ve kurul toplantılarmdaki sayı 
yetersizliklerinin aşılması adına süratle gelmiştir. 

Bu düzenlemenin hem kurula hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anğı. 
Şahısları adına söz talebi var mı? Yok. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 7.12.1994 tarihlive 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilgililerin talebi üzerine" ibaresi madde metninden çıkarıl
mış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya 
belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet kararlan anlaşmanın ya da 
uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği karanmn alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa 
koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 4054 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığındaki "Anlaşma," ibaresi ile 

birinci fıkrası madde metninden çıkanlmış, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan "hallerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "hiç bilgi verilmemesi," ibaresi eklenmiş, (c) ben
dinde yer alan "Birleşme veya devralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu 
eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde" ibaresi "İzne tabi birleşme veya devralma 
işlemlerinin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde" şeklinde değiştirilmiş
tir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Manisa Millet
vekili İsmail Bilen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 4054 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 22.- Rekabet Kurulu biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere toplam yedi üyeden 

teşekkül eder. 
Bakanlar Kurulu; iki üyeyi Rekabet Kurulunun, bir üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bir 

üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, birer üyeyi ise 
Yargıtay, Danıştay ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her boş üyelik için kendi kurumları 
içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer ve atar. 

Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday arasından birisini Başkan olarak görevlendirir. 
İkinci Başkanı Kurul üyeleri seçer." 

BAŞKAN - Şahıslan adına, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal ve Manisa Milletvekili Sayın 
İsmail Bilen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işlet

me mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık yüksek öğrenim 
mezunu olmak, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

b) Yukarıdaki bentte sayılan branşlar için birlikte veya ayrı ayrı yapılacak sınavda başarılı ol
mak," 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "Kurul 
üyesi ve" ibaresi madde metninden çıkanlmış, 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "7" ibaresi 
"dört" olarak, 51 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "8" ibaresi "beş" olarak ve "6" ibaresi "dört" 
olarak değiştirilmiştir. 

"Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul ilgili daire başkanının gözetiminde 
soruşturmayı yürütecek raportör veya raportörleri belirler." 

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

6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 
"GEÇİCİ MADDE 4.- Kurul üye sayısı yediye ininceye kadar boşalan üyelikler için seçim ve 

atama yapılmaz." 
BAŞKAN - 6 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyona raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

13.- 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 943 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Şahıslan adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik ve 

Uşak Milletvekili Alim Tunç... 
Şahsı adına, teklifin tümü üzerinde, Uşak Milletvekili Alim Tunç; buyurun. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu sunduğumuz, şu anda görüşmek

te olduğumuz teklifle, kanunlaştığı takdirde, Bağ-Kurla, özellikle reçetelerde doğan on yılı aşkın 
zamanaşımına bağlı, reçetelerin kontrol edilemediği, buradaki personel yetersizliği, daha doğrusu, 
eczacı yetersizliğinden dolayı depolarda ve tüm birimlerde biriken reçetelerin hem imhası hem de 
bunlann kontrolü konusunda büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Bu teklif hem kurumumuzu rahatlatmak 
hem bunlann incelenmesine yönelik bir kanun teklifidir. Aynca, yine, burada, Anayasa Mah
kemesince iptal edilen Bağ-Kur 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda, 619 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve 4956 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
bazı hükümlerin doğurduğu kanun boşluğunu gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu yasanın ülkemize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tunç, teşekkür ediyorum. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mah
kemesince iptal edilen (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

(x) 943 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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"c) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması," 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 25.- Bu maddenin yürürlük tarihinden geriye doğru on yıl ve daha eski bir 

tarihte sözleşmeli eczanelerce Kuruma ibraz edilen sağlık sigortası uygulamasına ilişkin reçetelerin 
tamamı, kontrol edilip edilmediklerine bakılmaksızın imha edilir. 

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 31.12.2000 tarihine kadar sözleşmeli eczanelerce 
Kuruma ibraz edilen sağlık sigortası uygulamasına ilişkin reçeteler, her eczane ve her yıl için % 5 
oranından az % 10 oranından çok olmamak üzere Kurumca örnekleme suretiyle kontrol edilir. Kon
trol sonucunda fatura ve reçetelerinde usulsüzlük tespit edilmeyen eczanelerin bu döneme ilişkin 
reçetelerinin tamamı imha edilir. 

Haklannda idari veya adli kovuşturma yapılan eczanelere ait reçeteler bu madde kapsamında 
değerlendirilmez. 

Maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak imha işlemleri ile ikinci fıkrasına göre örnekleme 
suretiyle incelenecek reçetelerin seçimi ve inceleme sonuçlarına göre imha işlemleri il müdürlük
lerinde oluşturulacak komisyonlarca yapılır. Komisyonların seçimi ve çalışması ile imha işlem
lerine ilişkin usul ve esasları Kurumca belirlenir." 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen son fıkrası 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Bu Kanuna göre bağlanacak kısmi yaşlılık aylığı, yirmibeş yıldan eksik prim ödenmiş her tam 
yıl için % 70 oranı % 1 eksiltilerek hesaplanır." 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 24.7.2003 tarihli ve 4956 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan

lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldmlması ve Bu Kanunlara 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunun 57 nci maddesinin (a) bendine" 1479 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 19," ibaresinden sonra gelmek üzere "21," ibaresi eklenmiştir. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanunun; 
a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 4 üncü maddesi 2.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
14 üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili 

Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

14.-Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa 
Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı:948) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 948 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Şahısları adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Adana Milletvekili Recep Garip, Denizli Mil

letvekili Ümmet Kandoğan ve İstanbul Milletvekili Recep Koral'm söz talepleri vardır. 
Sayın Koral, şahsınız adına buyurun. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Büyükşehir Belediyesi 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz aldım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 5216 sayılı Kanunla, büyükşehir belediyelerinin sınırlarında 
bir genişleme olmuştu. Bu genişleme sırasında da iki tane enteresan durum ortaya çıktı. Bu geniş
leme nedeniyle bazı ilçelerin merkezleri büyükşehir belediyelerinin sınırlarına girdi, o ilçeye bağlı 
belde ve köyler büyükşehir sınırlan dışında kalmıştı. 

İkinci bir tespitte de, bazı ilçeler büyükşehre katılan sınırların dışında kaldılar; ama, o ilçelerin 
mülkî sınırlan içerisinde bulunan belde ve köyler büyükşehire katılmıştı. Bu uygulamada çeşitli ak
saklıklar oldu. Bu aksaklıklann başlıca sebebi de ilçe merkezi ile beldeler arasında olan mesafelerin 
yakınlığı veya uzaklığı. 

Bu manada, arkadaşlanmızın vermiş olduğu teklif İçişleri Komisyonumuzda kabul edilmek 
suretiyle huzurlannıza geldi. Burada iki duruma da bir çözüm getirildi. Bu çözümün birincisinde; 
yani, mülkî sınırlan ilçe merkezi olarak büyükşehir sınırlannda kalan belde ve köylere iki yıllık bir 
süre verildi. Bu iki yıllık süre içerisinde, belde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi 
üzerine, büyükşehir meclisi de karar almak suretiyle, bu mahalle, köylerin veya beldelerin büyük
şehre bağlanabilmesine imkân getirilmektedir. Tamamen o belde ve köyde yaşayanlann inisiyatif
lerine bırakılmış oluyor, tamamen demokratik usulde. 

Diğer hususta da, ilçe merkezi büyükşehir sınırlan dışında olan köylerin ve beldelerin de, yine, 
demokratik bir şekilde, iki yıllık bir süre içerisinde, mahalle ihtiyar heyetinin kararı veya belediye 
meclisinin de kararı dikkate alınmak suretiyle, burada bağlanmış olduğu büyükşehir meclisinin de, 

(x) 948 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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büyükşehir belediyesinin de, sadece görüşü alınmak suretiyle büyükşehir sınırları dışına çıkabilme 
imkânı getirilmiş oluyor. Bu, fevkalade demokratik bir uygulamadır, gerek köylerde ihtiyar 
heyetinin gerekse beldelerde de tamamen belediye meclislerinin kararına bırakılmaktadır. Ayrıl
mada ve katılmada, birinde, büyükşehir meclisinin karan, diğerinde de, görüşü dikkate alınmak 
suretiyle, iki yıllık bir sürede bu giriş ve çıkışlar neticeye bağlanmış olacaktır. 

Bu manada yapılan değişikliğin büyükşehirler için, büyükşehre katılan ve büyükşehirden ay
rılacak olan belde belediyeleri ve köyler için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Tasannın maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 19.00 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.24 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 

Yedinci Oturumunu açıyorum. 
948 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

14.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa 
Milletvekili Sedat Kızücıklı'mn; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı: 948) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum: 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Büyükşehir belediyesi sınırlan içine katılan ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe belediyesine 
diğer belediyeler ilk kademe belediyesine, dönüşür. Köylerin tüzel kişiliği kalkar ve bunların 
mahalle olarak katılacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Adana Millet
vekili Recep Garip, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan... 

Söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCÎ MADDE - 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 

büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırlan içinde kalan, ancak aynı fıkrada 
belirtilen sınırlar dışında olan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl için
de belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin karan 
ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırlan 
içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacaklan ay
nı meclis kararında gösterilir. 

5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince merkezleri büyükşehir 
belediyesi sınırlan dışında kalan ilçelerin, büyükşehir belediye sınırlan içine giren belediye ve köy
leri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya mahalle ihtiyar 
heyetinin karan ve büyükşehir belediye meclisinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile baş
ka bir işleme gerek kalmaksızın, eski statüleriyle, büyükşehir belediye sınırlan dışına çıkanlabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahıslan adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Adana Millet
vekili Recep Garip... 

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

Görüşülmekte olan 948 sıra sayılı kanun teklifinin geçici maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Nusret Bayraktar Recep Yıldırım 
Bursa İstanbul Sakarya 

Asım Aykan Alaettin Güven Yahya Baş 
Trabzon Kütahya İstanbul 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

"5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre büyükşehir sınırları içinde kalan orman köy
lerinin tüzelkişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere 
bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve 
kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve 
kanalizasyon idaresine aittir. Bu tür hizmetler karşılığı orman köylerinde yaşayan nüfusa göre genel 
bütçeden alınacak İller Bankası payı ilgili büyükşehir belediyesine aktarılır." 

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

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Söz konusu köylere hizmet getirmekte olan belediyelerin harcamalarına katkı sağlanacağı 

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

miştir 
Kabul edilen önerge doğrultusunda geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal, Adana 

Milletvekili Sayın Recep Garip... 
Yoklar. 
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. 

- 9 7 -



T.B.M.M. B: 124 2 . 7 . 2 0 0 5 0 : 7 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, aleyhte, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... 
Sayın Kandoğan?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 15 inci sırada yer alan, İl Özel İdaresi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

15.- II Özel idaresi Kanununda Değişiklik Yapümasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/1031) (S. Sayısı: 921) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 921 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Şahısları adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 

Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Adana Milletvekili Ali Küçükaydın... 
Sayın Küçükaydın, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuyu çok kısaca izah 

edeceğim. 

İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz aldım, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Daha önce, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarken, orada, valiler ve özellikle kaymakam
larla ilgili bir düzenleme yapmıştık; ama, orada bir şeyi düzenlememiştik; o da, vali yardımcılarıy
dı. İl Özel İdaresi Kanununun 34 üncü maddesinde "valiler, kaymakamlara, il özel idaresiyle ilgili 
işleri verir" ve 63 üncü maddesinde de "bunun karşılığı belli bir gösterge karşılığı, katsayı kar
şılığında da bir ücret alırlar" diyordu; ama, bizim bütün çabalarımıza rağmen, bu düzenlemeye vali 
yardımcılarını dahil etmemiştik. Değerli milletvekilleri, bu çok ciddî bir soruna sebep oluyor. Zira, 
bizim mülkî idarede, özellikle, bizim kaymakamlarımız ve vali yardımcılanmız, zaman içinde hem 
kaymakam hem vali yardımcılığına atanabiliyorlar. Mesela, bugün, kaymakam daha fazla ücret alır
ken, yann bir kararnameyle vali yardımcısı olduğu zaman, idarî yargıya ya da yargıya başvurma 
gibi bir hakkı doğuyor. Mülkî idaredeki o ciddî problemi, sorunu ortadan kaldırmak, bu ciddî adalet
sizliği ortadan kaldırmak -çünkü, bütün mülkî idaredeki arkadaşlanmız hemen hemen aynı düzey
de maaş almaktadırlar- için bu şekilde bir düzenlemenin yapılmasının çok yerinde olduğunu, bunun, 
mülkî idareyi de ciddî anlamda rahatlatacağını düşünüyoruz. 

Bu anlamda, katkılarınızı, desteklerinizi bekliyor; saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Küçükaydın, teşekkür ediyorum. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 

(x) 921 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32 nci maddesine "uy
gun gördüğü takdirde," ibaresinden sonra gelmek üzere "vali yardımcılarına," ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahıslan adına, Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan ile Manisa 
Milletvekili Sayın İsmail Bilen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin başlığı "Görev ve ek ödenek" şeklinde 

değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına "Kaymakamlar" ibaresinden önce gelmek üzere "Vali 
yardımcıları ve" ibaresi ile "Kaymakamlara" ibaresinden önce gelmek üzere "Vali yardımcılarına 
ve" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ile 9 milletvekilinin; 946 sıra sayılı 

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

16.- Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu ile 18 milletvekilinin, Telsiz Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet 
Komisyonlan raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

17.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfi 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) (x) 

(x) 929 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 929 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslan adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır... 
Sayın Terzibaşıoğlu, şahsınız adına konuşacaksınız. 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz

lerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
2813 sayılı Telsiz Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yaparak, hepimizin cep telefonu 

olarak bildiğimiz mobil telefonların ikinci el satışlarının kayıt altına alınmasıyla ilgili kanun hak
kında söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, cep telefonları, âdeta altıncı duyu organımız olarak bizim 
birer parçamız oldu; ama, ne yazık ki, bu cep telefonlarının kayıtdışı alım satımı, cep telefonlarının 
piyasada çok çabuk piyasa bulması, el değiştirebilmesi, hatta, gecenin geç saatlerinde, dövizden de 
kıymetli olması, altından da kıymetli olması, çok çabuk satılabilmesi, özellikle, ülkemizde, büyük 
şehirlerde, kapkaçı ve gaspı tetiklemiştir. 

Ayrıca, Türkiye'de kullanılmakta olan 45 000 000 cep telefonunun, ne yazık ki, 12 000 000'u 
kaçaktır, kayıtdışıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kullanmakta olduğumuz makinelerin IMEI numarası dediğim bir 
numarası vardır. Bir telefon görüşmeye açıldığı zaman, dört numara karşılıklı görünür. Biri, IMEI 
numarası dediğimiz makinenin elektronik numarası; diğeri, karşı taraftaki telefonun elektronik 
numarası; cep telefonundaki kartın numarası; karşı taraftaki kartın numarası. Bunlar birbirlerini 
görürler ve sistem bu şekilde çalışır; ama, ülkemizde, IMEI numaralarının kopyalanmasının suç ol
maması, IMEI numaralarının değiştirilmesinin suç olmaması nedeniyle, ikinci el cep telefonları her
kes tarafından kolaylıkla alınıp satılabilmektedir. 

Bu kanun Yüce Parlamento tarafından kabul edilip işlerlik kazandıktan sonra, ikinci el cep 
telefonları yine alınıp satılabilecek; ama, kayıt altında alınıp satılabilecek. Cep telefonunu çaldıran 
veya kaybeden bir vatandaşımız -aynı kredi kartında olduğu gibi- çağrı merkezini arayacak, çağrı 
merkezi, ufak bir sorgulamadan sonra, o telefonu, elektronik şasi numarasından görüşmeye 
kapatacak. Bu telefonun içine hangi sim kart takılırsa takılsın, asla görüşme temin edilemeyecek. O 
nedenle, bu makine, işlevsiz bir araç olarak kalacak. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, ne yazık ki, cep telefonları, terör olaylarında da kullanılmaktadır. 
Bir misal vermek gerekirse, bir bombayı, uzaktan kumandayla, kıtalararası patlatmak mümkün ol
maktadır. 

O bakımdan, bu kanun Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilip yürürlüğe girdikten sonra, ül
kemizin ekonomisi ve terör olayları açısından çok önemli bir kanun olarak işlerlik kazanacaktır. 

Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi, tekrar, saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, teşekkür ediyorum. 
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Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki 
bentler eklenmiştir. 

"f) "Elektronik Kimlik Bilgisi" terimi, telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş 
kimlik tanımını, 

g) "Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri" terimi, elektronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen özel bilgileri, 

h) "Elektronik Haberleşme" terimi, ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüş
türülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokim-
yasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını, 

ı) "İşletmeci" terimi, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan veya 
telekomünikasyon alt yapısı işleten sermaye şirketini, 

k) "Kurum" terimi, Telekomünikasyon Kurumunu, 
1) "Kurul" terimi, Telekomünikasyon Kurulunu, 
m) "EIR (Equipment Identity Register)" terimi, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını, 
n) "CEIR (Central Equipment Identity Register)" terimi, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı 

veri tabanını, 
o) "Cihaz" terimi, telsiz veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak 

bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını, 
p) "SMS (Short Message Servis)" terimi, kısa mesaj servisini, 
r) "IMEI (International Mobile Equipment Identity)" terimi, uluslararası mobil cihaz kimliğini," 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi yoktur. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 2813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna aşağıdaki 

kısım eklenmiş ve diğer kısımlar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"ÜÇÜNCÜ KISIM 
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar 

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar 
MADDE 25a- Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik 

ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri 
yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla 
dağıtılamaz. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması 
amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı 
yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez. 
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Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması 
amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur. 

Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmış 
cihazların ticareti yapılamaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 25a maddesi üzerinde söz talebi yoktur. 

Madde 25a'yı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 25b'yi okutuyorum: 
Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği 
MADDE 25b.- Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elek

tronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak 
kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak mak
sadıyla kullanılamaz. 

İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusun
da gerçek dışı belge ve bilgi verilemez. 

Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan 
temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz. 

Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi yok. 
Madde 25b'yi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 25c'yi okutuyorum: 
İşletmeciler 
MADDE 25c- İşletmeciler; kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR'mda yer alan 

elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez. 
İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerine 

bağlanılmalanm önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu 
olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini 
bu Kanunun yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde sağlamak ve aksamaksızın işlet
mekle yükümlüdürler. 

İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunlann işletmeci veya kurum tarafın
dan tespit edilip derhal bildirilmesinden itibaren kurum tarafından sorunlann giderilmesi için işlet
meciye beş iş günü süre verilir. Sorunlann giderilmemesi hâlinde işletmeci derhal gerekçelerini 
yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi yok. 
Madde 25c'yi oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25d'yi okutuyorum: 
Bilgi ve ihbar merkezi 
MADDE 25d.- Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi 

kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, 
yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelik-
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le cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için kurumun bilgi ve ihbar merkezine 
başvurur. Kurum, şüpheliye isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirir." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi yok. 
Madde 25d'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 25a, 25b, 25c ve 25d maddelerini, çerçeve 2 nci madde çerçevesinde oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 2813 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (i) bendinin ikinci paragrafında geçen 

"otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ve "onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır 
para cezası" ibareleri "elli günden ikibin güne kadar adlî para cezası" olarak değiştirilmiş; maddenin 
birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler 
buna göre teselsül ettirilmiş, ayrıca maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"h) Bu Kanunun 25a maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere bir yıldan 
beş yıla kadar hapis ve yüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası; dördüncü fıkrasına aykırı 
hareket edenlere, yüz YTL'den onbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezası 
kolluk tarafından verilir. 

Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek 
cezalar yan oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur. 

i) Bu Kanunun 25b maddesinin, birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan 
üç yıla; ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla; üçüncü fıkrası hüküm
lerine aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek 
cezalar yan oranında artınhr. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur. 

j) Bu Kanunun 25c maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, maddenin üçüncü fık
rasında belirtilen haller hariç olmak üzere cihaz başına yirmibin YTL'den kırkbin YTL'ye kadar 
idarî para cezası verilir. 

Maddenin ikinci fıkrasına aykın hareket edenlere onmilyon YTL idarî para cezası verilir. 
Maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, beşyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye 

kadar idarî para cezası verilir. 
Bu bentteki idarî para cezaları Kurum tarafından verilir." 
"Kurum tarafından yapılacak her türlü tebligat işlemleri, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Teb

ligat Kanunu hükümlerine göre yapılır." 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 2813 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar bu Kanunun yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren iki ay içinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Kurul kararlanyla 
düzenlenir." 

BAŞKAN - Söz talebi yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5, geçici madde 6'yı okutuyorum: 
MADDE 5.-2813 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum kayıtlarında yer al

madığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanıcıları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren beş ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun göstereceği yerlere 
başvurarak ellerindeki cihazlarını kayıt ettirirler. 

Belgesi olmayan her bir kayıt dışı cihazın kayıt edilmesi için on YTL miktarındaki kayıt ücreti 
cihaz kullanıcısından Kurumun göstereceği yerler tarafından tahsil edilir. Kayıt ücreti her türlü ver
gi, resim, harç ve hazine payından muaftır. Kurumun göstereceği yerler tarafından her bir cihaz için 
tahsil edilen kayıt ücretinden SMS gönderilmesi veya kopyalanmış cihazların IMEI numaralarının 
düzeltilmesi gibi masraflarından oluşan hizmet bedeli karşılığı olarak bir YTL düşülerek, kalan 
miktar CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payı olarak kullanılmak üzere, tahsilatı müteakip 10 gün 
içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır. 

Başvuru süresi sonunda Kurum kayıtlarında yer almayan cihazlar bir daha kullanıma sokul
mamak üzere elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kesilmek suretiyle devre dışı bırakılır. An
cak kullanıcılardan kurum tarafından yönetmelikçe belirlenecek haklı mazereti olanlardan başvuru 
süresini geçirenler, yukarıda belirtilen kayıt ücretini ödemeleri halinde elektronik haberleşme 
şebekesi bağlantıları kullanıma açılır. 

BAŞKAN - Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş gün içinde CEIR 

ile bilgi ve ihbar merkezinin kurulması ve işletilmesine yönelik her türlü yazılım, donanım ve yar
dımcı gereçlerin temini Kurum tarafından sağlanır." 

BAŞKAN - Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çerçeve madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Teklifin 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, 929 sıra sayılı Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Teklifinin açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 233 
Kabul : 232 
Ret : 1 (x) 
Böylece, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 18 inci sırada yer alan 945 sıra sayılı Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

18.- 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) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
19 uncu sırada yer alan, 962 sıra sayılı Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
layacağız. 

19.- Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bugün, Genel Kurulda yapacağımız çalışmalarla ilgili 

olarak komisyonların bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Temmuz 2005 Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.02 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 

- 1 0 5 -



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanl 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyla 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanma 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 855) 

T. C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonuc 

Bankacılık Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 97 

Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı oylama sonucu 

Sıra Sayısı : 
Oylama Saati : 
Üye Sayısı : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mük. Oylar 
Toplam : 
Açık Üyelikler: 
Kanunlaşmıştır 

821 
16.27 

550 
261 

0 
0 
5 

266 
3 

Sıra Sayısı : 
Oylama Saati : 
Üye Sayısı : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mük. Oylar 
Toplam : 
Açık Üyelikler: 
Kanunlaşmıştır 

855 
16.34 

550 
249 

0 
0 
5 

254 
3 

Sıra Sayısı : 
Oylama Saati : 
Uye Sayısı : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mük. Oylar : 
Toplam : 
Açık Üyelikler: 
Kanunlaşmıştır 

822 
16.40 

550 
251 

0 
0 
3 

254 
3 

Sıra Sayısı : 
Oylama Saati : 
Üye Sayısı : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mük. Oylar : 
Toplam : 
Açık Üyelikler: 
Kanunlaşmıştır. 

972 
18.31 

550 
234 

3 
0 
4 

241 
3 
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İli 

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 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 

Murat 
Türkoglu 
Kaban 
Karakaya 
Tmastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abusoğlu 
Aktas 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 

Adı 

Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 

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 

S.S. 821 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 855 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 822 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
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tu 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Soyadı 

YiSit 
Köylü 
Özkan 
Stvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopcu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Bûyükakkaslar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 

Adı 

Selamı 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Evüo 
Muzaffer 
tzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 

Parti 

ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
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 

S.S. 821 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 855 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 822 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
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Ka 
Ka 
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tu 
Samsun 

1 Siirt 
1 Sürt 
1 Siirt 
Sinop 
Sinop 

1 Sinop 
1 Sivas 
1 Sivas 
1 Sivas 
1 Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

1 Tekirdağ 
1 Tokat 
1 Tokat 
1 Tokat 
Tokat 
Tokat 

1 Tokat 
1 Tokat 
1 Trabzon 
1 Trabzon 
I Trabzon 
I Trabzon 
1 Trabzon 
1 Trabzon 
I Trabzon 
I Trabzon 
I Tunceli 
1 Tunceli 
1 Şanlıurfa 
1 Şanlıurfa 
1 Şanlıurfa 
1 Şanlıurfa 
I Şanlıurfa 

Soyadı 

Yeni 
Tayyip 
Ergene 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kıhç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygım 
Tütüncü 
Aslan 
Avalan 
Çakmak 
Dağcıoglu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
tzol 
Kaplan 

Adı 

Ahmet 
Erdoğan 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selamı 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zevid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ereun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V.Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 821 

Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 855 

Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 822 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Katılmadı 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

01 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 3 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

124 UNCU BİRLEŞİM 
2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 

SAAT: 12.00 

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 DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

EGEMENLİK KAYITSIZI: ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Sah 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 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 2 Temmuz 2005 Cumartesi ve 3 Temmuz 2005 Pazar günkü birleşimlerin

de Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 30.6.2005 tarihli 122 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ SAAT: 12.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtfc 

03 _ SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

^ 
Rp 



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 - 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) 

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. - 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. - 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) 

10. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa 
Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın, 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 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/501) (S. Sayısı: 942) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 
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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 Seyfi 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) 

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) 
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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 
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 
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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'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

49. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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 Gaydah'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'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

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 
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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'm; 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'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 Arash 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) 

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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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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'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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: 47l'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 
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'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 (3/96) (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: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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) 

_ 10 - 124 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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 
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'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm 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: 5Ö6'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) 

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) 
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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 
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 
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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) 

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) 
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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 tarihi: 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 
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 
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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: 54İ'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 Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

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 
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) 
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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 Dan 
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 
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 
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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 
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 
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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) 

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) 
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170. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldınlması 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 Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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 Kaldınlması 
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 GülyeşiFin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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 
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'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçûkaşık 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 Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

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 Küçûkaşık 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 Küçûkaşık 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 Küçûkaşık 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 Küçûkaşık 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 Küçûkaşık 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 Küçûkaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

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 Küçûkaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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189. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 

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 Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

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: 8.00) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 
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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 KanumTnda 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; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 
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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) 

224. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'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 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 Atığı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
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 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'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: 771'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'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 (3/631) (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) 

- 2 6 - 124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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'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 Muharrem Toprak'ın 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) 

_ 27 - 124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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 Kurutu 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 Kurumlan 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. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) 

298. 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) 

299. - Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 
963) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

300. 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) 

301. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgüri 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) 

302. - 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) 

303. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

304. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

(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: 974) 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/1057) 

T.C. 
Başbakanlık 17.6.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-503/2899 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

6.6.2005 tarihinde kararlaştırılan "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bulundukları ülkelerdeki koşullar nedeniyle, erteleme işlemlerini yaptıramadığı veya 
yenileyemediği gerekçesi ile yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranan çok sayıda vatandaşımız 
mevcuttur. 

Erteleme işleminin Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun 
olarak yapılması durumunda, erteleme işlemi ile ilgili usul ve esasların değişen koşullara kolaylık
la uyarlanması, erteleme süresinin artırılması, vatandaşlarımızın gereksiz yere yoklama kaçağı veya 
bakaya olarak aranmalarının engellenmesi sağlanmakta, ayrıca konsolosluklarımızın, askerlik 
şubelerinin ve kolluk kuvvetlerinin iş yoğunluğu azaltılmaktadır. 

Tasarı ile; dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitimi 21 güne indirilmekte ve 
temel askerlik eğitimi için bir ay süreyle izin almakta zorlanan vatandaşlarımızın işlerini kaybet
melerinin önüne geçilmektedir. 38 yaşındaki vatandaşlarımızın da taksitle ödeme yapmalarına im
kân sağlanmaktadır. 

38 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere baş
vurmayanların veya başvurdukları hâlde, ödemelerini tamamlamadıkları ya da temel askerlik 
eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların, daha fazla bedel ödemek suretiyle dövizle 
askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır. 

Askerlik hizmetini yapmadıkları gerekçesi ile Türk vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunanlar ile aynı gerekçe ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların da dövizle askerlik 
hizmetinden yararlanmaları mümkün olmaktadır. 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamadan izin almak suretiyle 
Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığını kaybedenlerden, yeniden Türk vatandaş
lığına alınanların dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır. 



— 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile; yurt dışında bulunan yükümlülerin askerlik işlemlerinin ertelenmesi ile 

ilgili usul ve esasların belirlenmesi konusunda Millî Savunma Bakanlığı yetkilendirilmekte, mev
zuatın değişen koşullara kolaylıkla uyarlanması ve erteleme işlemlerinin daha uzun sürelerle yapıl
masına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 2.- Madde ile; bir ay süreli temel askerlik eğitimi yapmak üzere yurda geldiklerinde iş
lerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın, 21 gün süre ile temel askerlik 
eğitimlerini yapmalarına imkân sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde, ödemelerini veya temel askerlik eğitimlerini 
tamamlamadıkları gerekçesi ile kapsamdan çıkartılanların da dövizle askerlik hizmetinden yararlan
malarına imkân tanınmaktadır. 

Madde 3.- Madde ile; dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamadan 
izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığını kaybedenlerden, yeniden 
Türk vatandaşlığına alınanların tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına ek 1 inci mad
dedeki yaş durumlarına göre belirtilen miktardaki dövizi ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yap
maları şartıyla imkân sağlanmaktadır. 

Madde 4.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 5.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 24.6.2005 

Esas No.: 1/1057 
Karar No.: 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 22.6.2005 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "Asker

lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 24.6.2005 tarihli top
lantısında, Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül ve beraberinde Bakanlık yet
kilileri ile Genelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile yurt dışında bulunan yükümlülerin askerlik işlemlerinin ertelenmesi ile ilgili usul ve 
esasların belirlenmesi konusunda Millî Savunma Bakanlığı yetkilendirilmekte, dövizle askerlik hiz
meti kapsamında temel askerlik eğitimi 21 güne indirilmekte, 38 yaşını tannamladığı yılın sonuna 
kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanların veya başvurdukları halde 
ödemelerini tamamlamadıkları ya da temel askerlik eğitimini yapamadıkları için kapsamdan çıkar
tılanların, daha fazla bedel ödemek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkân 
sağlanmakta, dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamadan izin almak 
suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya vatandaşlığı kaybedenlerden, yeniden Türk vatandaş
lığına alınanların tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca uy
gun görülerek, maddelerine geçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesinin sonucunda Tasarının; 
- 1 inci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen, 
- 3 üncü maddesi; bu Kanunun yayımından önce mevzuat hükümlerine uygun olarak dövizle 

askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdukları ve temel askerlik eğitimlerini tamamladık
ları halde, döviz ödemelerini mevzuata uygun olarak yapmadıkları için dövizle askerlik kapsamın
dan çıkartılanlardan yurda kesin dönüş yapmış olanların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 
verilen önergenin kabul edilmesi ile 1111 sayılı Kanuna yeni bir geçici maddenin, Geçici Madde 40 
olarak eklenmesi suretiyle değiştirilerek, 

- Yürürlüğe ilişkin 4 üncü maddesi ile yürütmeye ilişkin 5 inci maddesi aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilmek üzere Yüksek Başkan

lığa saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Cengiz Kaptanoğlu 
İstanbul 

Üye 
Faruk Koca 

Ankara 
Üye 

İnci Özdemir 
İstanbul 

Üye 
Murat Yılmazer 

Kırıkkale 
Üye 

Kâtip 
Mehmet Asım Kulak 

Bartın 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Tevfık Ensari 

İzmir 
Üye 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Üye 

Üye 
Recep Garip 

Adana 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Hasan Bilir 

Karabük 
Üye 

Süleyman Turgut 
Manisa 

İsmail Bilen İbrahim Hakkı Birlik 
Manisa Şırnak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 39.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dövizle askerlik hizmetinden 

yararlanmak üzere başvurdukları hâlde, yükümlülüklerini tamamlamadan Türk vatandaşlığından 
çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedikleri dövizi geri alanlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yeniden vatandaşlığa alınmak üzere yet
kili mercilere müracaat etmeleri, yeniden Türk vatandaşlığına alınmaları tarihini takip eden bir yıl 
içinde de başvurmaları kaydıyla, ek 1 inci madde hükümlerinden yararlanırlar." 

"GEÇİCİ MADDE 40.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını doldurdukları 
yılın sonuna kadar ek 1 inci maddede yazılı şartlara haiz olarak dövizle askerlik hizmetinden yarar
lanmak üzere başvuran ve temel askerlik eğitimini yapanlardan, 38 yaşını doldurdukları yılın 
sonuna kadar ödemelerini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanlardan yurda kesin dönüş 
yapmış olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde ek 1 
inci madde hükümlerinden yararlanırlar." 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 1.7.2005 
Esas No.: 1/1057 

Karar No.: 47 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 17.6.2005 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 22.6.2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Millî Savunma Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 
1/1057 esas numaralı "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", 
Komisyonumuzun 1.7.2005 tarihinde yapmış olduğu 69 uncu birleşimde Hükümeti temsilen Millî 
Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsil
cilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; bulundukları ülkelerdeki koşullar nedeniyle, erteleme işlemlerini yaptıramadığı 
veya yenileyemediği gerekçesi ile yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranan çok sayıda vatan
daşımız bulunmaktadır. Erteleme işleminin daha kolay yapılması vatandaşların zor durumda kal
masını önleyecektir. Ayrıca konsoloslukların, askerlik şubelerinin ve kolluk kuvvetlerinin iş yoğun
luğunun da azaltılması gerekmektedir. 

Tasarı ile; 
- Yurt dışında bulunan yükümlülerin askerlik işlemlerinin ertelenmesi ile ilgili usul ve esasların 

belirlenmesi konusunda Millî Savunma Bakanlığının yetkilendirilmesi, 
- Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminin 21 güne indirilmesi, 
- Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar 

başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini veya temel askerlik eğitimlerini tamamladık
ları gerekçesi ile kapsamdan çıkartılanların da dövizle askerlik hizmetinden yararlanması, 

- Temel askerlik eğitimi için bir ay süreyle izin almakta zorlananların işlerini kaybetmelerinin 
önüne geçilmesi, 

- 38 yaşındaki vatandaşlarımızın da taksitle ödeme yapmalarına imkân sağlanması, 
- Askerlik hizmetini yapmadıkları gerekçesi ile Türk vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile kar

şı karşıya bulunanlar ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden 
yararlanabilmeleri, 

Öngörülmektedir. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Dövizle askerlik hizmetini yerine getirme imkânı veren kanuni düzenlemeden bugüne kadar 

kaç kişinin yararlandığı ve bu kişilerin hangi ülkelerde ikamet ettiği döviz ile yapılan askerlik hiz
meti sonucu elde edilen gelirin doğrudan savunma harcamalarına mı, yoksa genel bütçeye mi ak
tarıldığı konularında Komisyonumuzun bilgilendirilmesi gerektiği, 

- Bu düzenlemenin, askerlik görevini yerine getirmediği için vatandaşlıktan çıkarılan yurtdışın
da yaşayan vatandaşlarımıza, tekrar ülkemize geri dönüş imkânı tanıması açısından önem arz ettiği, 

- Yurt dışında yaşayan işçilerimizin işlerini kaybetmeden, askerlik hizmetini yapmaları açısın
dan önemli bir düzenleme olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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- 38 yaş olarak belirtilen yaş sınırının neye göre belirlendiği, bu yaş sınırını artırılmasının 
yararlı olacağı, 

- Bedelin ödenmesinin 3 eşit takside bölündüğü, bu taksitlerin hizmeti ifa ettikten sonra değil 
de hizmeti ifa etmeden önce ödenmesi gerektiği, 

şeklindeki görüş ve değerlendirmeleri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

- İlgili yasal düzenlemeden bu güne kadar 249.781 kişinin istifade ettiği, bunlardan elde edilen 
gelirin 1 milyar 76 milyon 935 bin 335 Euro olduğu, bu gelirin doğrudan Türk Silahlı Kuvvet-
leri'nin modernizasyon projelerinde kullanıldığı, 

- Yeni bütçe sistemine göre dövizle askerlik düzenlemesinden elde edilen kaynağın önce 
hazineye gelir yazıldığı, sonra da ödenek olarak Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildiği, 

- 38 yaşın askerlik için öngörülen 40 yaşın, askerlik için öngörülen çağdışılık sınırına en yakın 
yaş olarak belirlendiği, 

- Yurtdışındaki üçüncü ve dördüncü nesil vatandaşlarımızın birinci nesilden farklı olarak kal
dıkları ülkelerde vatandaşlık kazanma hakkına sahip oldukları, sözkonusu düzenleme ile bu durum
da olan vatandaşlarımızın, işlerini kaybetmeden 21 gün içinde askerlik hizmetlerini yerine getirebil
me imkanının tanınmasının amaçlandığı, 

- Bedel taksitlerinin ödemelerini kolaylaştırmak için çok yayıldığı ve bu sebeple ödemelerde 
fazla sıkıntı yaşanmadığı, bedeli ödemezse ödenen miktarın kişiye iade edilip kişinin askere çağırıl
dığı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının; 
- 1 inci ve 2 nci maddeleri; aynen, 
- Milli Savunma Komisyonu tarafından benimsenen 1111 sayılı Kanuna Geçici 40 inci Mad

de olarak eklenmesini öngören bu Kanunun yayımından önce mevzuat hükümlerine uygun olarak 
dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdukları ve temel askerlik eğitimlerini 
tamamladıkları halde, döviz ödemelerini mevzuata uygun olarak yapmadıkları için dövizle askerlik 
kapsamından çıkartılanlardan yurda kesin dönüş yapmış olanların mağduriyetlerinin giderilmesi 
amacına yönelik hükmün, çerçeve 3 üncü maddeye eklenmesi ve bu doğrultuda çerçevenin 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 4 üncü maddesi ile yürütmeye ilişkin 5 inci maddesi aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyonkarahisar Bursa Muş 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Halil Aydoğan Mehmet Melik Özmen 
İstanbul Afyonkarahisar Ağrı 

Üye Üye Üye 
Mehmet Zekai Özcan Osman Kaptan M. Mesut Özakcan 

Ankara Antalya Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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Uye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
Üye 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
Üye 

Fazıl Karaman 
İzmir 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 
Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Uye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Üye 

Alaattin Büyük/caya 
İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Muharrem Doğan 

Mardin 
Üye 

0. Seyfı Terzibaşıoğlu 
Muğla 
Üye 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Uye 
Ahmet İnal 

Batman 
Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (G) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"G) Oturma veya çalışma iznine sahip 
olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat 
mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan 
yükümlüler, durumlarını ispata yarayan bel
geler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluk
larına başvurmaları hâlinde, bunların son yok
lama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlem
leri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından belir
lenecek usûl ve esaslara uygun olarak 38 yaşını 
tamamladıkları yılın sonuna kadar er
telenebilir." 

MADDE 2.- 1111 sayılı Kanunun ek 1 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1.- Oturma veya çalışma iz
nine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir 
meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde 
geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en 
az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde 
bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subay
lar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tâbi 
yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar durumlarını ispata yarayan bel
gelerle birlikte bağlı bulundukları Türk kon
soloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine 
başvurmaları, 5.112 Euro veya karşılığı kadar 
yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, 
başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve 21 
gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutul
maları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini 
yerine getirmiş sayılırlar. Dövizle askerlik hiz
metinden yararlanmak üzere başvuranlar; ön
görülen dövizi başvuru sırasında defaten 
ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini başvuru 
sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yılın sonuna kadar olan süre içinde en çok üç 
eşit taksitte ödeyebilirler. 

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak 
üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen 
yükümlülerden, gereken şartları taşımadıkları 
anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke 
parasını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun 
ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar 
temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret 
veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, 
yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar, 
dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 
gereken yükümlülüklerinin devamı süresince 
toplam olarak her takvim yılının yarısından 
fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin 
dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetin
den yararlanma şartlarını kaybedenler, istek
leriyle vazgeçenler, askerliğe elverişsiz olduğu 
tespit edilenler; Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından dövizle askerlik hizmeti kapsamın
dan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik iş
lemine tâbi tutulurlar. 

Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını 
tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle as
kerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvur
mayanlar ile başvurdukları hâlde döviz 
ödemelerini veya yönetmelikte belirtilen süre 
içinde temel askerlik eğitimlerini yapmadıkları 
için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkar
tılanlar, 7.668 Euro veya karşılığı kadar yönet
melikte belirtilecek yabancı ülke parasını, baş
vuru sırasında defaten ödemeleri ve 21 gün 
süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları 
kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Yukarıda belirtilen döviz miktarlarını 
yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Euro 
dışındaki diğer paralarla yapılacak ödemelerin 
miktarı, her yıl başındaki çapraz kurlar esas 
alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
tespit ve ilân edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler, 
dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartıl
maları hâlinde tâbi oldukları statüde askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra, temel askerlik 
eğitimi sırasında veya daha önce; ölmeleri, as
kerliğe elverişsiz hâle gelmeleri, Türk vatan
daşlığından çıkmalarına izin verilmesi veya 
Türk vatandaşlığım kaybetmeleri durumunda 
ise, talepleri hâlinde kendilerine, vekillerine 
veya kanunî mirasçılarına iade tarihindeki kur
dan Yeni Türk Lirası olarak yurt içinde gös
terecekleri banka hesabına ödenir. Temel asker
lik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, as
kerliğe elverişsiz hâle gelenlere, Türk vatan
daşlığından çıkmalarına izin verilenlere, Türk 
vatandaşlığı kaybettirilenlere, yükümlülük
lerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik 
hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep 
edenlere geri ödeme yapılmaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir 
durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna 
tâbi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine 
getirmek üzere silâh altına alınmalarının esas
ları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir." 

MADDE 3.- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 39.- Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte dövizle askerlik hiz
metinden yararlanmak üzere başvurdukları hâl
de, yükümlülüklerini tamamlamadan Türk 
vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya 
Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedik
leri dövizi geri alanlar, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yeniden 
vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere 
müracaat etmeleri, yeniden Türk vatandaş
lığına alınmaları tarihini takip eden bir yıl için
de de başvurmaları kaydıyla, ek 1 inci madde 
hükümlerinden yararlanırlar." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 39.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte dövizle askerlik hizmetin
den yararlanmak üzere başvurdukları hâlde, 
yükümlülüklerini tamamlamadan Türk vatan
daşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk 
vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedikleri 
dövizi geri alanlar, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren iki yıl içinde yeniden 
vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere 
müracaat etmeleri, yeniden Türk vatandaş
lığına alınmaları tarihini takip eden bir yıl için
de de başvurmaları kaydıyla, ek 1 inci madde 
hükümlerinden yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 40.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını doldur-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
Af. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Coşkun 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dukları yılın sonuna kadar ek 1 inci maddede 
yazılı şartlara haiz olarak dövizle askerlik hiz
metinden yararlanmak üzere başvuran ve temel 
askerlik eğitimini yapanlardan, 38 yaşını dol
durdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 
tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılan
lardan yurda kesin dönüş yapmış olanlar, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde başvurmaları halinde ek 1 inci madde 
hükümlerinden yararlanırlar. 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

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 V. 
A. Aksu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 974) 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 930) 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1036) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 24.5.2005 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-624/2372 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
18.4.2005 tarihinde kararlaştırılan "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Kamu hizmetlerinin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin, kamu hizmeti 
yapan kurumların yasaların öngördüğü çerçevede uygulanabilir bir plânlama doğrultusunda teş
kilâtlanmaları ve yapıcı personel politikaları tespit ederek bunları hayata geçirmeleri ile mümkün 
olabileceği bilinen bir gerçektir. 

Gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin ön şartının bilgiye dayalı bir toplum oluşturabilmeye 
bağlı olduğu, toplumu oluşturacak genç kuşaklara millî ve çağdaş temellere dayanan kalıcı üstün 
becerilerin kazandırılmasının da ancak eğitim yolu ile mümkün olacağı dikkate alındığında, eğitim-
öğretim hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesinin sağlanmasının kaçınılmaz 
olduğu görülecektir. 

Eğitim-öğretim hizmetleri; belli bir plân ve program içerisinde yürütülmesi gereken, ertelen
mesi mümkün olmayan bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin yerine getirilmesinde gerekli olan en 
önemli unsurun öğretmenler olduğu da kuşkusuzdur. 

Diğer taraftan, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, Anayasanın 42 nci maddesinde; "Kimse, 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir 
ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve 
eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." şeklinde düzenlenmiştir. 

Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşabilmek için kay
naklarımızın ülke gerçeklerine uygun olarak kullanılması kaçınılmazdır. Türk Milli Eğitiminin en 
önemli ve önde gelen insan gücü kaynağı öğretmenlerdir. Bu kaynağın en verimli biçimde kullanıl
ması gerekmektedir. 

Anayasanın; "Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." Milli Eğitim Temel 
Kanununun, "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır." hükümlerinin bir 
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gereği olarak eğitim olanaklarının, ülkenin her köşesine adil ve dengeli olarak götürülmesi bir 
zorunluluktur. 

Teknolojideki hızlı gelişmeler her türlü bilginin çok hızlı yayılmasını sağlamakta, buna bağlı 
olarak da karar alma süreçleri ile idarî uygulamalardaki işlem basamakları süratle kısalmaktadır. 
Dünya, hızlı karar alabilen ve kararlan en etkili şekilde hayata geçirmeyi başarmış ülke, kurum ve 
kuruluşlarla yönetilir hale gelmiştir. 

Ülkemizde öğretmenlerimizin yer değiştirme suretiyle atama ve ilk defa atama işlemleri, baş
vurulan da dahil olmak üzere internet aracılığıyla elektronik ortamda puan üstünlüğüne göre ger
çekleştirilmektedir. 

Bu çerçevede, eğitim-öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelle yürütülmesi, atıl 
kapasite yaratılmaması ve var olan atıl kapasitenin öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlanna 
yönlendirilerek verimliliğe dönüştürülmesi Bakanlığımızın öncelikli amaçlan arasında ilk sırada 
bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından personel 
boyutunda atıl kapasite yaratılmaması ve varolan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan eğitim kurum
lanna yönlendirilebilmesi amacıyla bu Tasan hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, öğretmen istihdamında atıl kapasite yaratılmaması ve mevcut atıl 

kapasitenin verimliliğe dönüştürülmesi bakımından, bundan sonra yapılacak atama ve yer değiştir
me işlemlerinin özür durumlan da dikkate alınarak okul/kurum bazında elektronik ortamda 
yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2.- Madde ile, mevcut düzenlemede yer alan "ilgili mevzuatı uyannca zorunlu yer 
değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin" ibaresi nedeniyle, bu kapsamda bulunan kamu görev
lilerinin eşlerinin atamalarından kaynaklanan atıl kapasitenin ortadan kaldınlması amacıyla söz 
konusu fıkra yürürlükten kaldınlmıştır. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 930) 
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Esas No.: 1/1036 9.6.2005 

Karar No.: 18 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 27.5.2005 tarihinde esas komisyon olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna gönderilen "Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/1036)", Komisyonumuzun 8.6.2005 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile diğer yetkililer katılmışlardır. 
Tasan ile öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerinin özür durumları da dikkate alınarak 

okul/kurum bazında elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanması, Bakanlıkça il veya ilçe emrine 
atama yapılması halinde öğretmenlerin atandıklan ildeki görev yerlerinin hizmet puanlan dikkate 
alınarak; il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenmesi öngörülmektedir. 

Tasan üzerindeki görüşmelerde; 
- Bir Ulusal Eğitim Şur'asının olması gerektiği, görevlendirmelerin altı çizilmedikçe öngörülen 

düzenlemenin de delineceği, suistimallerin olabileceği, 
- Klasik yap-boz mantığı ile 2003'te getirilen düzenlemenin tekrar değiştirildiği, 
- 2003'te şehit eşlerine sahip çıkıldığı savunulurken şimdi bundan vazgeçildiği ve bunun yan

lış olduğu, hergün şehit vermeye devam ettiğimizin unutulmaması gerektiği ve bu nedenle bu 
ailelerin korunmasının en başta gelen görev olduğu, 

- Şehit aileleri için bakanlıklar arası eşgüdüm yapılmadığı, 
- Öğretmenlik mesleğinin diğer mesleklerden aşağı görülmemesi gerektiği, atamalarla ilgili 

bakanlıklar arası protokollerin yapılmasının mümkün olduğu, 
- Merkezi yetkilerin devredileceğinin belirtilmesine rağmen merkezi atama yapılması yönünde 

düzenleme yapıldığı, 
- Öğretmen sendikalannm görüşlerinin böyle bir düzenlemeye yansıtılmasının önemli olduğu, 
Üyelerimizce aleyhte olarak dile getirilmiştir. 
Bu görüşlere cevaben; 
- Bu Tasarı hazırlanırken sendikalardan görüş alındığı, 
- 2003 yılında şehit ailelerinin hakkı konusunda, yönetmelikte, o zamanki yığılmayı önlemek 

için düzenleme getirildiği ancak şimdi sorunun çözüldüğü, 
- Düzensiz öğretmen dağılımı ve atamalann belli bir kurula bağlanmasının bir tarafta fazlalık 

bir tarafta eksiklik gibi durumları ortadan kaldıracağı, bu durumun atamaları rahatlattığı, siyaset
çilerin devreye girmesini önlediği, 

- Öğretmenler açısından ayrıcalıkların sona ermesi nedeniyle olumlu olduğu, haksızlıkları 
gidereceği, 

- Genel yönetmeliğe göre şehit eşlerine her zaman öncelik sağlanacağı, 
Üyelerimizce ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 930) 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş ve; 
- Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerinin özür durumları da dikkate alınarak 

okul/kurum bazında elektronik ortamda yapılabilmesini öngören 1 inci, 
- 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan "ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiş

tirmeye tabi tutulan kamu personelinin" ibaresi nedeniyle, bu kapsamda bulunan kamu görev
lilerinin eşlerinin atamalanndan kaynaklanan atıl kapasitenin ortadan kaldırılmasını öngören 2 nci, 

- Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü, 
Maddeleri ile tümü tek tek oya sunulmuş ve Komisyonumuzca aynen oy çokluğu ile kabul edil

miştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 
Başkan 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 
Kâtip 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
(Muhalefet şerhi var) 

Üye 
Hasan Aydın 

Giresun 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 

Üye 
Öner Ergenç 

Siirt 

Başkanvekili 
Hikmet Özdemir 

Çankırı 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Mehmet Yüksektepe 
Denizli 

Üye 
Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Hüseyin Bayındır 

Kırşehir 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Engin Altay 

Sinop 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Muharrem İnce 
Yalova 

(Muhalefet şerhim var) 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 

Üye 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 

Üye 
Berhan Şimşek 

İstanbul 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Remzi Çetin 

Konya 

Üye 
Mehmet Sarı 

Osmaniye 

Üye 
Osman Kılıç 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 930) 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Öğretmen atamalarında bir dizi sorunla karşılaşıldığı doğrudur. 8u nedenle Bakanlık, öğretmen 

kadrolarını istenilen yerlerde görevlendirememekte ve bazı illerde veya okullarda kadro şişkinliğiy
le karşılaşılmaktadır. Yıllardır süregelen bu sorun ne yazık ki çözümlenememiştir. Geçmiş 
hükümetler döneminde sorunu çözmek amacıyla norm kadro uygulaması başlatılmış, ancak yeterli 
ön hazırlık yapılamadığından çözüm getireceği düşünülen uygulama, beraberinde bir dizi yeni 
sorun getirmiştir. 

2003 yılında bu sorunların çözümü için Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmış norm kadro 
uygulaması bir ölçüde gevşetilmişti. Yeni yasa tasansıyla, iki yıl önce yapılan değişikliğin sorunu 
çözmediğini tersine yeni sorunlar getirdiği itiraf edilmekte ve eski sisteme yeniden dönülmesi isten
mektedir. Ancak iki yıl önce yapılan değişikliğin gerekçeleri kalkmadığına göre eski sisteme dönül-
mesiyle veya mevcut uygulamanın devam ettirilmesiyle atıl kadrolann aktif hale getirilmesi müm
kün olmayacağından yapılan değişiklik tarafımızca anlamlı bulunmamaktadır. 

61 inci maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan "Şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyann-
ca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin yer değiştirme 
suretiyle atanmalannda hizmet puanı ve sıra esası uygulanmaz" hükmü çıkarılmaktadır. Böylece eş
leri zorunlu atamaya tabi asker, savcı, hakim vb personelin öğretmen eşleri için ilgili bakanlıkların 
önerileri esas alınmayacak. Her ne kadar bu konuda "Devlet Memurlannın Yer Değiştirme Suretiy
le Atanmalanna Dair Yönetmelik" hükümleri yürürlükte olacağı iddia edilse de Milli Eğitim Bakan-
lığı'nın bu tasanyla elde edeceği doğrudan atama yetkisini bu personel için kullanmasının önünde 
her hangi bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut tasan, Anayasanın 41. Maddesine aykın 
bir nitelik taşımaktadır. 

Aynca Şehit eşi öğretmenlere tanınan ayncalığın kaldırılması ise tarafımızca doğru bulun
mamıştır. 

Bu maddede yapılan bir başka önemli değişiklik ise son fıkranın yeniden düzenlenmesidir. 
Düzenleme diyoruz, çünkü fıkra kaldırılmıyor, ekleme yapılıyor. 

Yapılan bu değişiklik aslında kendi içinde iki tür atama biçimi öngörüyor. Bakanlık isterse es
kisi gibi veya doğrudan eğitim kurumlarına atama yapabilecek. Yani bir taraftan eski atama biçimi 
korunurken diğer yandan yeni atama biçimi getiriliyor. Bu iki atama biçiminin kimlere nasıl uy
gulanacağı ise açıkça belirtilmemektedir. Öngörülen ikili atama yöntemi, bu haliyle öğretmen 
atamalannda eşitsizlik yaratacaktır ve öğretmen atamalannın bir şekilde yargıya taşınmasına yol 
açacaktır. 

Sonuç olarak tasanyla belirtilen sorunların çözülemeyeceği, öğretmen atamalarında yeni 
sorunlar doğuracağı, zorunlu atamaya tabi personelin, zorunlu atama halinin kalkmaması durumun
da yapılacak atamalann Anayasanın 41. Maddesine aykın olacağından tasarının bu haliyle kanun
laşmasına karşıyız. 

Muharrem İnce Berhan Şimşek Mustafa Özyurt 
Yalova İstanbul Bursa 

Hüseyin Ekmekçioğlu Ali Cumhur Yaka Engin Altay 
Antalya Muğla Sinop 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 930) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞ
KİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış 
ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakan
lıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğ
retmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hiz
met puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." 

MADDE 2.- 3797 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞ
KİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakam 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

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 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 930) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 959) 

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 Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 30.5.2005 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-656/2471 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.5.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Per
soneli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 4924 sayılı Kanun ile eleman temininde güçlük çekilen yerlere daha iyi imkân
larla personel atanması ve bu suretle etkin, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunulması maksadıy
la, sözleşmeli sağlık personeli statüsü getirilmiştir. 

4924 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması neticesinde aşağıda belirtilen hususlarda 
değişiklik ve ilâve düzenleme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu çerçevede; 

1- Sözleşmeli personelin istihdam edildikleri birimlerde zorunlu hallerde yöneticilik yapabil
mesi imkânı getirilmiş, 

2- Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi ile 
uyumlu hale getirilmiş, 

3- Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilen hizmet birimlerinin yeniden belirlenmesi 
neticesinde, çalıştığı birimin pozisyonu iptal edilen personelin mağduriyetini gidermeye yönelik 
tedbirler getirilmiş, 

4- Devlet memuruyken sözleşmeli personel statüsüne geçenlerin tekrar memuriyete geç
melerinde kurumun takdir yetkisi kaldırılmıştır. 
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Diğer taraftan; 
- Kadroları Sağlık Bakanlığında olup da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve yan 

dal eğitimi yapan personelin hukuki durumları ve mükellefiyetleri düzenlenmiş, 
- Kadrolu istihdamın mümkün bulunmadığı ve 4924 sayılı Kanun gereği çalıştırılan sözleşmeli 

sağlık personeli istihdamının gerekli bulunmadığı hallerde ücretleri döner sermaye gelirlerinden 
karşılanmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller uyarınca 657 sayılı 
Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilme imkânı getirilmiş, 

- Bakanlıkta yan dal eğitimi yapmaya ilişkin usul ve esasların nasıl olacağı belirlenmiş, 
- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve 

eczacı pozisyonlanna yapılacak açıktan atamaların da uygulamada birlik sağlamak amacıyla kad
rolu personelde olduğu gibi Bakanlıkça yapılması imkânı getirilmiş, 

- Sağlık Bakanlığının eğitim ve araştırma hastanelerindeki ihtiyaç doğrultusunda, buralarda 
görev yapacak klinik şefi, klinik şef yardımcısı kadrolarına profesör, doçent ve ilgili dal uzman
larının atanma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilen birimlerde, gerekmesi halinde sağlık 

hizmeti sunumu yanında, maddede zikrolunan idari görevlerin de bu personel marifetiyle gör-
dürülebilmesine imkân sağlanarak, bu personelden bu yönlerden de istifade imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca, sözleşmeli sağlık personelinin haftalık çalışma süresinin, 657 sayılı Kanuna tâbi emsali 
Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2.- Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilen hizmet birimlerinin yeniden belirlenmesi 
neticesinde, çalıştığı birimin pozisyonu iptal edilen personelin mağduriyetinin giderilmesi amaçlan
mış olup, bu personelin yeni ilan edilecek olan pozisyonlara öncelikle atanmaları öngörülmüştür. 

Madde 3.- Devlet memuruyken sözleşmeli personel statüsüne geçenlerin tekrar memuriyete 
geçmelerinde kurumun takdir yetkisi kaldırılmıştır. 

Madde 4.- 2005 yılı içerisinde iptal edilecek pozisyonlarla ilgili ihtiyaten ayrı bir Bakanlar 
Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığı vizesi çıkartılması öngörülmüştür. 

Madde 5.- Kadrolu istihdamın mümkün bulunmadığı ve 4924 sayılı Kanun gereği çalıştırılan 
sözleşmeli sağlık personeli istihdamının gerekli bulunmadığı hallerde, ücretleri döner sermaye 
gelirlerinden karşılanmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller uyarınca 657 
sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine, kadroları Sağlık 
Bakanlığında olup da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve yari dal eğitimi yapan per
sonelin hukuki durumlarının ve mükellefiyetlerinin düzenlenmesine, Bakanlıkta yan dal eğitimi 
yapmaya ilişkin usul ve esasların nasıl olacağının belirlenmesine yönelik düzenlemeler 181 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir. 

Madde 6.- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş 
tabibi ve eczacı pozisyonlanna yapılacak açıktan atamaların da uygulamada birlik sağlamak 
amacıyla kadrolu personelde olduğu gibi Bakanlıkça yapılması imkânı getirilmiş, ayrıca Sağlık 
Bakanlığının eğitim ve araştırma hastanelerindeki ihtiyaç doğrultusunda, buralarda görev yapacak 
klinik şefi, klinik şef yardımcısı kadrolarına profesör, doçent ve ilgili dal uzmanlarının atanma usul 
ve esasları düzenlenmiştir. 

Madde 7.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 8.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 959) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 13.6.2005 

Esas No.: 1/1040 
Karar No.: 23 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 30.5.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan "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 Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", 1.6.2005 tarihinde esas komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz Tasarıyı 9.6.2005 tarihli 22 nci birleşiminde gündemine almıştır. Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Per
sonel Başkanlığı, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, BASK yetkilileri ve Türk Tabipler Bir
liğinin katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; sözleşmeli sağlık personeline istihdam edildikleri birimlerde zorunlu hallerde 
yöneticilik yapabilmesi imkânı getirilmiş, sözleşmeli sağlık personelinin haftalık çalışma süresi 
Devlet memurları ile uyumlu hale getirilmiş, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilen hizmet 
birimlerinin yeniden belirlenmesi sonucunda, çalıştığı birimin pozisyonu iptal edilen personelin 
yeni ilan edilecek olan pozisyonlara öncelikle atanmaları öngörülmüş, Devlet memuruyken sözleş
meli personel statüsüne geçenlerin tekrar memuriyete geçmelerinde Kurumun takdir yetkisi kal
dırılmış, kadroları Sağlık Bakanlığında olup da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve 
yan dal eğitimi yapan personelin hukuki durumları ve mükellefiyetleri düzenlenmiş, kadrolu istih
damın mümkün olmadığı ve 4924 sayılı Kanun gereği çalıştırılan personelin istihdamının gerekli 
bulunmadığı hallerde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilme 
imkânı getirilmiş, Bakanlıkta yan dal eğitimi yapmaya ilişkin usul ve esasların nasıl olacağı belir
lenmiş, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve 
eczacı pozisyonlarına yapılacak açıktan atamaların Bakanlıkça yapılması düzenlenmiş, Sağlık 
Bakanlığının eğitim ve araştırma hastanelerindeki ihtiyaçları doğrultusunda, buralarda görev 
yapacak klinik şefi, klinik şef yardımcısı kadrolarına profesör, doçent ve ilgili dal uzmanlarının 
atanma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 
klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına ilgili dalda uzman olan profesör veya doçentler ile 
ilgili dal tabipleri arasından Bakanlık tarafından atama yapılması hususu tartışılmış, bu hastaneler
de yıllardır çalışanların mağdur olacağı belirtilmiş ancak zaruretten kaynaklanan nedenlerle de bu 
ihtiyacın karşılanması gerektiği belirtilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamladıktan sonra maddelerine geçilmesi oylanmış 
ve maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Tasannın 5 inci maddesiyle 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek maddeler eklenmek
tedir. Bu madde ile eklenen; 

Ek 3 üncü madde aynen, 
Ek 4 üncü madde, verilen bir önerge ile bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine "her 

türlü mali ve sosyal haklan" ibaresinden önce gelmek üzere "döner sermaye ek ödemesi hariç" 
ibaresi eklenerek, yan dal uzmanlık ve ana dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere başka kurum ve 
kuruluşlarda görevlendirilen asistanlara döner sermaye ek ödemesi yapılmaması sağlanmış, madde 
bu önerge ile birlikte, 

Ek 5 inci madde aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Verilen bir önerge ile Tasarıya 7 nci madde eklenmiş, 3359 sayılı Kanuna bir geçici madde ek

lenerek uzun süredir şeflik sınavı yapılamadığı ve yapılan sınavlann da idari yargı tarafından iptal 
edildiği dikkate alınarak en az on yıl süreyle şef yardımcılığı yapmış olanlann şeflik kadrolanna 
atanmaları ve bu suretle ihtiyacın karşılanması sağlanmıştır. 

Yürürlük maddesi olan 7 nci madde 8 inci madde olarak, yürütme maddesi olan 8 inci madde 
9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz 
olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Üye 

Ahmet Yaşar 
Aksaray 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Osman Akman 

Antalya 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

(Muhalifim, muhalefet 
şerhi eklidir) 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

(Muhalifim, muhalefet 
şerhi eklidir) 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 
(6 ncı maddeye muhalifim) 

Üye 
İrfan Rıza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 
İdris Sami Tandoğdu 

Ordu 

Kâtip 
Mehmet Kılıç 

Konya 
Üye 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Şerif Birinç 

Bursa 

Üye 
Lokman Ayva 

İstanbul 
Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

(Muhalifim, muhalefet 
şerhi eklidir) 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 
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MUHALEFET ŞERHİMİZ 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.5.2005 tarihin
de kararlaştırılan "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalış
tırılması 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 Tasarısının 6 ncı maddesin
de: "399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve ec
zacı pozisyonlarına yapılacak açıktan atamaların da uygulamada birlik sağlamak amacıyla kadrolu 
personelde olduğu gibi Bakanlıkça yapılması imkânı getirilmiş, ayrıca Sağlık Bakanlığının eğitim 
ve araştırma hastanelerindeki ihtiyaç doğrultusunda, buralarda görev yapacak klinik şefi, klinik şef 
yardımcısı kadrolarına profesör, doçent ve ilgili dal uzmanlarının atanma usul ve esasları düzenlen
mektedir. 

Bu nedenle, tıpta uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan kurumlarda asistan yetiştirmeye 
yetkili kılınacak eğitim sorumlularının, diğer bir deyişle klinik veya laboratuvar şeflerinin, şef yar
dımcılarının ve başasistanların niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu kadrolar için yapılacak sınav
lara ilişkin esas ve usullerin, 1219 sayılı Kanun ve bu Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak 
çıkarılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde belirtildiği gibi YÖK'ün de görüşü alınarak hazırlanacak bir 
yönetmelikle çözülmesi gerekmektedir, böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. 

Ali Arslan Muzaffer Kurtulmuş oğlu izzet Çetin 
Muğla Ankara Kocaeli 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PER
SONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK HİZMETLERİ 
TEMEL KANUNU VE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5.- 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 3.- Kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner sermayeden 
karşılanmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller uyarınca 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmeti 
sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesinin (B) fıkrasına tâbi sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu şekilde sözleşmeli olarak 
çalıştırılan personele, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu per
sonel esas alınarak görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde ek 
ödeme yapılabilir. Bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme 
üst sınırını geçemez. 

EK MADDE 4.- Kadroları Sağlık Bakanlığında olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerince 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak is
teyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları Bakanlık tarafın
dan karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu 
şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet 
yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 
"Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin hizmet 
yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, 
görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça 
yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar 
indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin 
durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır. 

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırak
maları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belir
tilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masraf
ların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir. 
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EK MADDE 5.- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman tabip olanların uzmanlık alanlarında 
daha ileri seviyede yapacakları yan dal eğitimi için asistanlık sınavları Bakanlıkça yapılır veya yap
tırılır. Bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 6.- Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde on yıldan beri şef yardım

cılığı yapmış olup bir ay içerisinde müracaat edenlerden bilimsel çalışmaları ve yayınları yeterli 
görülenler münhal şeflik kadrolarına atanabilirler. 

MADDE 8.- Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9.- Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca 9 olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/1040 23.6.2005 

Karar No.: 44 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 30.5.2005 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 1.6.2005 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna; esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 
(1/1040) esas numaralı "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", Komisyonumuzun 
16.6.2005 ve 22.6.2005 tarihlerinde yaptığı 61 ve 62 nci birleşimlerde, Hükümeti temsilen Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ ile Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, sosyal hizmet niteliği ağır basan sağlık alanındaki sorunların çözülmesi ve den
gesizliklerin azaltılması amacıyla eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında per
sonelin özlük haklarının özendirici hale getirilerek gönüllülük esasına dayalı bir istihdam politikasının 
hayata geçirilmesi için 2003 yılında 4924 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile eleman 
temininde güçlük çekilen yerlere daha iyi imkânlarla personel atanması ve bu suretle etkin, kaliteli ve 
verimli sağlık hizmeti sunulması maksadıyla sözleşmeli sağlık personeli statüsü getirilmiştir. Ancak; 
4924 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması neticesinde; sözleşmeli personelin istihdamı, haftalık 
çalışma süresi ve bu personelin özlük haklan gibi hususlarda çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Sözleşmeli personelin istihdam edildikleri birimlerde zorunlu hallerde yöneticilik yapabil

mesi imkânı ile sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi Devlet memurlarının haftalık çalışma 
süresi ile uyumlu hale getirilmesine, 

- Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilen hizmet birimlerinin yeniden belirlenmesi 
nedeniyle çalıştığı birimin pozisyonu iptal edilen personelin mağduriyetinin giderilmesine yönelik 
tedbirler getirilmesine, 

- Devlet memuruyken sözleşmeli personel statüsüne geçenlerin tekrar memuriyete geçmelerin
de kurumun takdir yetkisinin kaldırılmasına, 

- Kadroları Sağlık Bakanlığında olup da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve yan 
dal eğitimi yapan personelin hukuki durumları ile mükellefiyetlerinin düzenlenmesine, 

- Sağlık personelinin kadrolu istihdamının mümkün olmadığı ve 4924 sayılı Kanun gereği 
çalıştırılan sözleşmeli sağlık personeli istihdamının gerekli bulunmadığı hallerde, ücretleri döner 
sermaye gelirlerinden karşılanmak kaydıyla, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller 
uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel çalış-
tırılabilmesine imkân getirilmesine, 
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- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve 
eczacı pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalann da, uygulamada birlik sağlanması amacıyla kad
rolu personelde gibi Sağlık Bakanlığınca yapılmasına, 

-Sağlık Bakanlığının eğitim ve araştırma hastanelerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda, buralarda 
görev yapacak klinik şefi, klinik şef yardımcısı kadrolarına profesör, doçent ve ilgili dal uzman
larının atanma usul ve esaslarına, 

yönelik olarak düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Uzun yıllardır biriken sağlık sorunlarının birkaç yıl içinde çözümlenmesinin mümkün ol

madığı, kronik hale gelen sözkonusu problemlerin çözümlenmesi amacıyla son yıllarda reform 
niteliğinde düzenlemelerin yapıldığı, 

- Sağlık hizmetlerinin temel kamu hizmetlerinden biri olduğu, bu hizmetin yürütülmesinin 
büyük özveri gerektirdiği, bu nedenle aynı statüdeki sağlık personelinin özlük ve mali hakları 
arasında farklılıklar bulunmaması gerektiği, 

- Sağlık personeli eksikliği çekilen yörelerimizde, sosyal ve mali haklarında iyileştirmeler 
yapılmasına rağmen yeterli sayıda sağlık personelinin bu yörelerimize gitmediği, 

- Sözleşmeli personel uygulamasının illerin gelişmişlik düzeyi yerine, il içi gelişmişlik düzeyi 
dikkate alınarak yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, 

- Tasarının eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğu, 
- Sağlık hizmetleri sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik olarak 

yapılan düzenlemelerin çok sık değişikliğe uğramasının uygulamada sıkıntılara yol açabileceği, 
- Sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemelerin ülkenin sosyal gereksinimleri dikkate alınarak ve 

toplumsal uzlaşma sağlanarak yapılmasının, düzenlemelerin daha etkili yürütülmesini sağlayacağı, 
- Tasarıda, özellikle uzman ve pratisyen hekim ile hemşire açığı sorununun büyük ölçüde 

giderildiği, bu sorunların tamamen giderilmesi için Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği, 
- Son yıllarda, Sağlık Bakanlığının uygulamaya başladığı performansa dayalı ücret uygulamasının 

başanh olduğu, birçok uzman doktorun muayenehanelerini kapatarak hastanelerde tam gün çalışmaya 
başladıkları, 

- Tasan ile öngörülen düzenlemelerin kamu personel rejimi ile ilgili olduğu, bu nedenle sağlık 
personeli ile ilgili düzenlemelerin kamu personel rejimi çerçevesinde ele alınmasının yararlı olacağı, 

- Eleman temininde güçlük çekilen yörelerle sınırlı olmak üzere, sözleşmeli personelin baş
hekim, klinik şefi gibi yönetici görevlere atanabilmesinin doğru bir uygulama olacağı, 

- Toplumun tamamını ilgilendiren ve temel değişiklikler öngören düzenlemelerin sağlıklı bir 
şekilde tartışılmadan kanunlaştırılmasının uygulamada sorunlara yol açtığı, bu nedenle kısa sürede 
değişiklik ihtiyacının ortaya çıktığı, 

- Tasarıda klinik şefi gibi kadrolara sınavsız ve kadrolu personel dışında atama yapılabilmesi im
kânı sağlayan düzenlemenin, daha önce Anayasanın eşitlik ilkesine aykın bulunarak iptal edildiği, 

- Tasannın hazırlık çalışmalarında, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerinin 
değerlendirilmediği, 

- Sağlık personelinin istihdamında ve unvanlı kadrolara atamalarda objektif kriterlerin belirlen
mesi gerektiği, 
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- Anayasanın sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin kadrolu kamu görevlileri eliyle yürütül
mesini şart koştuğu, bu nedenle sözleşmeli personelin yönetici kadrolarına atanmalarına imkân 
veren düzenlemenin Anayasaya aykırı olabileceği, 

- Hekim ve sağlık çalışanları için iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının sosyal devlet ilkesini 
zedelediği, 

- Mevzuatımızda yer alan mevcut sözleşmeli personel sisteminden ayrı yeni bir sözleşmeli per
sonel sistemine yer verilmesinin ikili bir uygulamaya neden olacağı, 

- Aynı kurumda oluşturulacak ikili istihdam yapısının iş ilişkilerini ve dolayısıyla hizmetin et
kinliğini zayıflatacağı, 

- Kadroların tahsisi sürecinde illerin esas alınmasının; ilçe, köy ve belde düzeyinde yaşanan 
sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamayacağı, 

- Hizmetlerin, üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesinin Anayasanın 128 inci maddesin
de belirtilen "kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 
görevlileri eliyle görülür." hükmüne uygun olmayacağı, 

- Getirilen yeni istihdam statüsünün kamu personel rejiminin dağınık ve parçalı yapısında yeni 
sorunlara yol açabileceği, 

- Kalıcı olmayan, geçici ve parçacı önlemlerle, sağlık sisteminde görülen sorunların 
çözülemeyeceği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

- îki yıl önce 4924 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile eleman temininde güçlük çekilen 
yörelerimize yönelik sözleşmeli personel uygulamasına geçildiği, 

- Sözkonusu kanuni düzenlemenin uygulanması sırasında, bazı sorunların ortaya çıktığı, sağ
lık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 4924 sayılı Kanunda bazı 
değişiklikler yapılması ihtiyacının hasıl olduğu, 

- Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilen birimlerde, gerekmesi halinde sağlık hizmeti 
sunumu yanında, idari görevlerin de bu personel marifetiyle gördürülebilmesine imkân sağlanacağı, 

- Sözleşmeli sağlık personelinin haftalık çalışma süresinin, 657 sayılı Kanuna tâbi emsali Dev
let memurlarının haftalık çalışma süresi ile uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı, 

- Sağlıkta kalıcı bir hizmet sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında uluslararası ör
nekler de dikkate alınarak, Sağlıkta Dönüşüm Modeli adı altında bir projenin hazırlandığı, 

- 4924 sayılı Kanun ile getirilen sözleşmeli personel sisteminin özünün Tasarı ile değiştiril
mediği, sadece uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesinin amaçlandığı, 

- Sözleşmeli personelin sınavla seçilecek kura usulü ile atanmasının yapıldığı, bu nedenle süb
jektif uygulama yapılmasının mümkün olmadığı, 

- Sözleşmeli personelin atandığı yörelerde zaten kadrolu personelin yetersiz olduğu, bu 
yörelerdeki yönetici kadrolara sözleşmeli personel atanmasının bir zorunluluktan kaynaklandığı, 

- 4924 sayılı Kanun ile öngörülen sistemin başarı ile uygulandığı, bugüne kadar çeşitli branş
larda 15 bin sağlık personelinin sözleşmeli statüde atamasının yapıldığı, ancak uzman hekim arzının 
yetersiz olmasından dolayı, geri kalmış yörelerdeki uzman hekim ihtiyacının karşılanamadığı, 

- Özendirme ve teşvik özellikleriyle yeni istihdam statüsünün eşitlik ve adalet ilkeleri çer
çevesinde gönüllülük esasına dayandığı, 
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- Bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi açısından kamu hizmetlerinin dağılımının 
önemli olduğu, Tasarının özellikle sosyal devlet ilkesinin bir gereğini karşıladığı, 

- Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması, sağlık hizmetlerinin tek çatı al
tında toplanması gibi köklü değişiklikleri içeren düzenlemelerin uygulanmasına yönelik çalış
maların devam ettiği, 

- Tasarı ile sağlık personelinin, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller uyarınca 657 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi 
imkânının sağlandığı, 

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve 
eczacı pozisyonlarına yapılacak açıktan atamaların da, uygulamada birlik sağlaması amacıyla kad
rolu personel gibi Bakanlıkça yapılması imkânının getirilmesinin amaçlandığı, 

- Az gelişmiş il, ilçe ve köylerimizde yaşanan sağlık sorunlarının çözümünde sözleşmeli per
sonel sisteminin başarı ile uygulandığı, 

- Sağlık konusunda temel hedefin insan olduğu, dolayısıyla kaynak maliyetinin ikincil öneme 
sahip olduğu, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 
Tasarının; 
- Hekim açığının kapatılması amacıyla emeklilik ve yaşlılık aylığı alan tabiplerin sözleşmeli 

personel olarak istihdam edilebilmelerini teminen 4924 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesinin değiştirilmesini öngören yeni bir çerçeve maddenin 1 inci madde olarak 
metne eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 1 inci maddesi; 2 nci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 2 nci maddesi; pozisyonları iptal edilen personelin yeniden belirlenen pozisyonlara 

atanmasında Bakanlığın takdir yetkisinin kaldırılması ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaç doğrul
tusunda iptal ve ihdas edilerek pozisyonlarla ilgili ikinci bir Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye 
Bakanlığı vizesinin alınabilmesini teminen ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin değiştirilmesi ve 
sonuna yeni bir cümlenin eklenmesi suretiyle 3 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi; 4 üncü madde olarak aynen, 
- Çerçeve 4 üncü maddesi; 2 nci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda metinden çıkarıl

ması suretiyle, 
- Çerçeve 5 inci maddesi ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük

münde Kararnameye eklenen ek 3 üncü maddesi 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tâbi olarak 
çalışan personel için yürürlükte bulunan bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunduğu ve yeni bir Bakan
lar Kuruluna ihtiyaç olmayacağı için "Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller uyarınca" 
ibaresinin metinden çıkarılması, ek 4 üncü maddesi performans uygulaması doğrultusunda yan dal 
ve ana dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen asistanlara 
döner sermaye ek ödemesinin yapılmaması amacıyla "her türlü mali ve sosyal hakları" ibaresinden 
önce gelmek üzere "döner sermaye ek ödemesi hariç" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 6 nci maddesi; aynen, 
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 ve 8 inci maddeleri; aynen, 
kabul edilmiştir. 
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orumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Üye 

Alaattin Büyük/caya 
İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Muharrem Doğan 

Mardin 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Ay doğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 
Üye 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
O. Seyfi Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Ergun Dağcıoğlu 

Tokat 
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AYRIŞIK OY 
Sağlık, insanın birey olarak en yaşamsal ihtiyacı olması yanında, kamusal hizmet anlamın

da sosyal ve ekonomik politikaların önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur. Çağdaş sosyal 
demokrasi sağlığı temel bir hak olarak görür ve bilgi ekonomisinin gelişmesiyle birlikte yeni 
boyutlar kazanıp pahalılaşan sağlık hizmetlerini hem kalite ve sürdürülebilirlik hem de hak
kaniyete uygun bir biçimde sağlamayı amaçlar. 

Erdemli mal ve hizmetlerin başında gelen sağlıkta temel sorumluluk devletindir ve sağlık 
kamunun özellikle finansman sağlama açısından terk edemeyeceği bir alandır. 

Bu alanda, açıktır ki, hizmetlerin daha etkin ve uluslar arası standartlara uygun bir biçim
de sunulması açısından iyi regüle edilmiş ve sosyal boyutu güçlü bir piyasa ekonomisi çer
çevesinde özel sektöre de önemli işlevleri ve sorumluluklar düşmektedir. 

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler sağ
lanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye gibi belli gelişmişlik düzeyi ve potansiyeline sahip ülke için 
sağlık hizmetlerinin bugünkü düzeyinin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle 
AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu yetersizlik çok daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde etkinlik ve hakkaniyet açısından büyük sorunlar bulunmaktadır. Hiz
metin üretilmesi sürecinde kurumsal yapıda süregelen ve gittikçe daha karmaşık bir yapıya 
bürünen kargaşa bu sektörde önemli bir sorun kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlık sektörü ekonomik ve sosyal yaşam açısından en temel sektörlerin başında gelmekle 
birlikte onu diğer sektörlerden ayıran bir diğer özellikte aynı zamanda önemli rant kavgalarının, 
kuraldışılıklann, yolsuzlukların yol açtığı ekonomik ve sosyal zararlarla karşı karşıya kalmasıdır. 

Türkiye'de kamu ve özel sektörün sağlık harcamalarının toplamının GSMH'ya oranı yüz
de 6-7 düzeyindedir. Ülkenin gelir düzeyine göre bu oran diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 
düşük değildir. Bununla birlikte, bu oran gelişmiş ülkelerin sahip olduğu oranların oldukça al
tındadır. ABD'de bu oran yüzde 13,7, İngiltere'de yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 9,5'dir. 

Kişi başına sağlık harcaması açısından bakıldığında ise sağlık harcamalarının göreli düşük
lüğü ve yetersizliği daha açık bir şekilde görülmektedir. Türkiye'de kişi başına düşen sağlık har
caması Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verilerine göre, 2000'li yıllarda 100 doların biraz üzerinde 
çıkmaktadır. Türkiye 192 ülkenin kişi başına sağlık harcaması ortalaması olan 424 doların da al
tında kalmıştır. Kişi başına sağlık harcaması en fazla olan ülke 4.900 dolarla Amerika Birleşik 
Devletleridir. Bu ülkeyi 2.627 dolarla Japonya, 2.412 dolarla Almanya ve 2.613 dolarla Kanada 
izlemektedir. Brezilya, İran, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Güney Kore ve Uganda gibi ül
kelerin kişi başına sağlık harcaması bizden çok daha yüksektir. 

OECD verilerine göre (2000), Türkiye satın alma gücüne göre kişi başına sağlık har
camasında üye ülkeler arasında sonuncu sırada yer almaktadır. 30 ülke içinde Türkiye'de satın 
alma gücüne göre kişi başına sağlık harcaması 446 dolar düzeyinde iken, bu tutar; Türkiye hariç 
OECD ortalamasında 2.200 dolara çıkmaktadır. OECD ortalaması satın alma gücüne göre bile 
Türkiye'nin sahip olduğu kişi başına sağlık harcaması düzeyinin beş katından daha fazladır. 

Diğer bir gösterge olarak doğumda bebek ölüm hızlarına baktığımızda; bebek ölüm hızı 
bin canlı doğumda bizde 30'un üstündeyken, bu sayı gelişmiş ülkelerde ortalama olarak 5'in al
tında çıkmaktadır. 

Yüz bin canlı doğumda anne ölümü Türkiye'de 100'ün üzerinde çıkarken, bu sayı gelişmiş 
ülkelerde 10'un altına düşmektedir. 
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Mevcut hastanelerin ortalama yatak kullanım oranı yüzde 61 gibi oldukça düşük bir oran
dadır. Bu durum özellikle kamu yatırımlarının planlaması, programlanması ve uygulaması 
konusundaki yanlış tercihlerin bir sonucu olarak da görülmelidir. Türkiye sağlık sektörüne olan 
yatınmı kamu açısından hastane binası inşa etmek olarak görmüş, sağlıkta kaliteyi artıracak 
çalışmaları ve harcamaları ise sürekli ertelemiştir. 

2004 yılı sonu itibarıyla bir doktor başına düşen nüfus 735, bir diş hekimi başına düşen 
nüfus 17.282, bir hemşire başına düşen nüfus ise 850'dir. Bu oranlar bize var olan ihtiyacın 
boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Kısaca baktığımız bu göstergeler, Türkiye'de sağlık politikalarının oluşturulmasında, kay
nak kullanımında, önceliklendirme de önemli problemler olduğunu bize göstermektedir. 

Kamu açısından sorunlar öncelikle kamu eliyle sağlığa ayrılan kaynakların etkin bir şekil
de kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Toplam sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 
70'inden biraz fazlasını oluşturan kamu sağlık harcamalarının fonksiyonel dağılımında 
koruyucu sağlık hizmetlerinin payının düşüklüğü bu durumu en iyi yansıtan göstergelerden 
biridir. Kamunun yapmış olduğu toplam sağlık harcamaları içinde koruyucu nitelikteki sağlık 
harcamalarının payı 1990'lann ikinci yarısındaki yüzde 11 oranından bugün yüzde 5-6'lara 
kadar düşmüştür. Zaten kaynak dağılımındaki etkinsizlik nedeniyle oldukça düşük olan 
koruyucu sağlık harcamaların bu dönemde daha da düşürülmesi iki temel problemi beraberin
de getirmektedir: Birincisi, kamusal bir hizmetin devlet tarafından istenen düzeyde yerine 
getirilememesi; İkincisi ise özellikle bugün ertelenen yapılmayan bu harcamaların başta 
bulaşıcı hastalıklar olmak üzere toplumsal yaşamı tehdit eden hastalıkları yaygınlaştırması ve 
geleceğe çok daha büyük sağlık harcamaları ertelemesidir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri dışındaki hizmetlerden, etkinliğin artırılması yoluyla -ve bu 
hizmetlerin ihtiyaçları karşılama kapasitesinde herhangi bir azalmaya yol açmadan- yapılacak 
yüzde on oranındaki bir tasarrufun koruyucu sağlık hizmetlerine aktanlması koruyucu sağlık 
hizmetlerinde bugünkü toplam hizmet hacminin en az iki katma ulaşmasına yol açacaktır. Bu 
ise özellikle orta vade de hastalanma risklerinin azalması ve pozitif dışsallıklarla birlikte sağ
lık harcamalarının düşmesine neden olacaktır. 

Sağlık alanında sorunun, kaynaklann yetersizliğinden önce, mevcut kaynakların belirgin 
stratejik öncelikler uyarınca etkili bir biçimde kuUanılamamasından kaynaklı olduğunun da 
farkında olunmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumlarının bugün ciddi düzeylere ulaşan açıklarının ana kaynağı sağ
lık sigortalan olmamakla birlikte 3 sosyal güvenlik kurumunun sağlık harcamaları bugün 
GSMH'ya oran olarak yüzde 3 düzeyini aşmıştır. Nitekim hükümetin sağlık sektörüne yönelik 
olarak son dönemde uyguladığı politikalann (SSK hastanelerinin devri gibi) bu kurumlar 
üzerinde çok ciddi mali sonuçları olacaktır. Bunun faturası ise maalesef yine bu işte bir sorum
luluğu olmayan insanlara çıkanlacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin hakkaniyet açısından en olumsuz boyutlardan biri bölgeler arasındaki 
belirgin eşitsizliktir. Yoksulluk, sağlık durumu ve hizmetlere erişme bakımından başlı başına 
bir engel oluşturmaktadır. 

Yine diğer karşılaştırılabilir Ülkelere göre mutlak rakam olarak düşük kalmakla birlikte, 
ilaç tüketiminin sağlık harcamalanna oranı da göreli olarak yüksektir ve açıktır ki akılcı ilaç 
kullanımı konusundaki yetersizlikler bunun önemli nedenlerinden biridir. Toplam sağlık har-
camalannın yaklaşık yüzde 40'ı ilaç doğrudan ilaç tüketimine gitmektedir. 
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Türkiye'de yıllık ilaç tüketimi bugün tüketici fiyatlarıyla 6 milyar dolan aşmıştır (2004 sonu). 
Bu, Türkiye'deki toplam sağlık harcamaları içinde göreli olarak yüksek bir pay oluşturmaktadır. 
Pazarın yıllık büyüme hızı son iki yılda yaşanan artışla yüzde 30'lara ulaşmıştır. Üretim göreli 
olarak sınırlı kalmakta ve dünyada ilaç sanayisinin son derece pahalı olan AR-GE faaliyetlerine 
dayalı gelişme eğiliminin daha da belirginleşmesine de bağlı olarak ulusal sanayicilerin çokulus
lu şirketlerle rekabet etmesi büsbütün güçleşmektedir. Türkiye'deki çokuluslu şirketler dahil, 
sağlıkta AR-GE faaliyetleri son derece kısıtlıdır. 

Beş-on yıllık bir süre içinde Türk ilaç sanayisinin: özellikle biyoteknoloji alanındaki geliş
meleri belirli ölçülerde özümsemiş ve bu alanda belirli AR-GE ve üretim kapasitelerini geliş
tirmiş, klasik teknolojilerdeki gelişmelerin önemli bir bölümünü uygulamaya dönüştürebilen, 
lisansa dayalı ve fason üretimin ötesinde daha çok jenerik ilaç üretip ihraç edebilen ve jenerik 
"biyotek" ilaç alanında önemli bir kapasiteye sahip olması için gerekli yatırımların ve hazırlık
ların yapılması kaçınılmaz görülmelidir. Aksi durumda Türkiye bir çok konuda olduğu gibi 
ilaçta da dışarıya bağımlı bir tablo ortaya koyacaktır. 

Bu anlamda, Türk ilaç sanayisinin daha uzun vadede de, en azından birkaç alanda inovatif 
ilaç geliştirip Üretme kapasitesine sahip bir sanayi olması için gerekli perspektif bugünden 
gecikmeksizin çizilmeli ve gerekli teşvikler buna göre tasarlanmalıdır. 

AB'nin sağlık alanındaki politikaları ve mevzuatına uyum için Türkiye tarafından atılan 
adımlar daha çok mekanik bir mevzuat uyumu düzeyiyle sınırlı kalmıştır. İlgili Programlara ak
tif katılım da sınırlı kalmıştır. 

Türkiye'nin AB'ne üyelik sürecinde ve genelde ekonomik ve sosyal gelişme perspektifinin 
bir gereği olarak sağlık alanında belirgin hedefler ve bunlara ulaşmak için strateji ve politikalar 
belirlemesine ihtiyaç vardır. Bugüne kadar, özellikle son 10 yılda bu konuda çeşitli hükümetler 
döneminde harcanan önemli çabalar, yapılan çalışmalar, hazırlıklar beklenen sonucu vermekten 
uzak kalmış; geçerli, bütüncül, kendi içinde tutarlı, sürdürülebilir, dünya normlarının yanı sıra 
Türkiye koşullarına uygun, yeterince modern, hakkaniyet açısından olumlu, sistematik ve etkili 
bir strateji ve politikalar seçeneği, çeşitli nedenlerle, belirlenip uygulanamamıştır. 

Sağlıkla bağlantılı sosyal hedefler bağlamında: yoksulluğun azaltılması, bu amaçla doğru öl
çülmesi, bölgesel hizmet dağılımının hakkaniyete uygun hale getirilmesi, eğitim ve genelde sos
yal altyapılarda ve Bilişim ve İletişim Teknolojileri alanında atılımlar yapılması, kadınların sağlık 
hizmetlerinden eşit ve yeterli bir biçimde yararlanması öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. 

AB'ne sağlık alanında uyum sürecine ilişkin hedefler çerçevesinde; beş yıl içinde: tüm 
nüfusu sağlık güvencesine kavuşturmak; bu konudaki AB Programlarına aktif olarak katılmış 
olmak; birinci basamak hizmetlerine ağırlık vermeyi sağlamak ve AB'nin e-sağlık projesine 
tam katılımı sağlamak hedefleri başarılmalıdır. On yıl içinde ise: öngörülen sağlık reformu 
projesinin ana unsurlarını hayata geçirmiş olmak; sağlığa ayrılan kaynakların yeterli düzeyde 
olmasını ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak; belirgin yoksulluktan kaynaklanan ve 
bölgelerarası eşitsizliklere bağlı olan hizmet dengesizliklerinin giderilmesi ve temel sağlık gös
tergelerinin AB ortalamasına belirgin ölçüde yaklaşmış olması hedefleri gerçekleştirilmelidir. 

Türkiye'de sağlık sorunlarını ve buna ilişkin çözüm yollarını yukarıda belirtilen çerçeve 
içerisinde ele almak gerekir. 

Bu çerçevede Tasarıya aşağıda belirtilen nedenlerle katılmıyoruz: 
1. Tasarının 1 inci maddesi ile sözleşmeli çalışanlar için; başhekim, başhekim yardımcısı, 

başhemşire olma yolu açılıyor. Bir kamu hastanesinin başında, iş güvencesinden yoksun söz
leşmeli bir başhekimin olabilmesi aslında, sağlık alanının kamusal bir hizmet alanı olmaktan 
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nasıl çıkartıldığının yeni bir işareti olarak görülmelidir. Öte yandan sözleşmeli statüde çalışan 
bir başhekimin bağımsız karar verme, görevini kendi biriminin gerekliliği üzerinden planlama, 
çalışanların sorunlarına eğilme konulannda ne kadar kısıtlanacağı çok açıktır. 

2. Tasarının 5 inci maddesi yeni bir personel statüsünün ihdasını öngörmektedir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/B maddesine göre sözleşmeli personel, "kal

kınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, ger
çekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak 
üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde" istihdam edilir. 

Tasarının 5 inci maddesiyle düzenlenen Ek 3 üncü maddede ise 657 sayılı Kanunun anılan 
maddesine göre istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunda belir
tilen proje ve işlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu yeni bir istihdam biçimidir. Hükümet bir 
yandan "personel reformu"nu gündemde tutarken diğer yandan mevcut sistemi iyice karmaşık-
laştıran düzenlemeler yapmaktadır. 

3. Tasarının 6 ncı maddesinde yer alan Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde klinik şef 
ve şef yardımcılığı kadrolarına profesör ve doçent olanların Bakanlıkça atanacağı, diğerlerine 
ilişkin yapılacak sınavın Sağlık Bakanlığı tarafından 3359 sayılı Yasaya dayanarak yönetmelik
le düzenleneceği hükmü, Anayasaya ve yargı kararlanna aykırıdır. 

Eğitim hastaneleri tıpta uzmanlık eğitimi veren, uzman yetiştiren hastaneler olup, klinik 
şef ve şef yardımcıları eğitimin sorumlusu olan bilimsel kadrolardır. Nitelikli uzman yetiştir
menin başlıca koşullarından biri eğitim kadrolarına atanacak kişilerin bu alanda en iyi bilgi 
birikimine, beceriye sahip kişilerden olmasıdır. Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi bilimsel 
bir süreç olduğundan dolayı bu alanı düzenleyen özel kanunlar bulunmaktadır. Bu kanunlar, 
Sağlık Bakanlığı dışında başka kurumlara da yetki vermektedir. 

Yükseköğretimin Anayasa uyarınca asıl sorumlusu olan Yüksek Öğretim Kurumlarına 
2547 sayılı Yasa ve 1219 sayılı Yasa ve Tıpta uzmanlık Tüzüğü ile yetki tanınmış ve bu alan
da çıkarılacak yönetmelikler için YÖK'ün uygun görüşünün alınmasını şart koşmuştur. Bu 
düzenleme bir yüksek öğretim olan tıpta uzmanlık eğitiminde üniversiteleri ve YÖK'ün 
Anayasada, Yasalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan yetkilerini yok saymaktadır. 

1997 yılında Sağlık Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin tar
tışıp uzlaşarak vardıklan tarafsız, objektif ilk iki aşaması ÖSYM tarafından ve son aşaması ise 
belli kriterlere sahip ve kura yöntemi ile oluşturulan bağımsız jüriler tarafından yapılan sınav 
yöntemi 1999 yılından buyana uygulanmaktadır. 

Aynı anlayışın bu Tasarıyla da devam ettirildiğini görüyoruz. Düzenleme objektiflikten, 
adaletten uzak olup tamamen keyfilik yaratacak niteliktedir. Yapılması gereken söz konusu 
atamaların da objektif bir sınav veya seçme sistemine dayalı olarak yapılmasıdır. 

M. Akif Hamzaçebi A. Kemal Kumkumoğlu Birgen Keleş 
Trabzon İstanbul İstanbul 

Kemal Kılıçdaroğlu A. Kemal Deveciler 
İstanbul Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN 
YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK 
PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YA
PILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK 
HİZMETLERİ TEMEL KANUNU VE 
SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TASARISI 

MADDE 1.- 10.7.2003 tarihli ve 4924 
sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yer
lerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırıl
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Sözleşmeli personelin haftalık çalışma 
süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır." 

"Sözleşmeli personel, istihdam edildiği 
hizmet biriminde gereği halinde Başhekim, 
Başhekim Yardımcısı ve Başhemşire olarak 
görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri 
sürece kendilerine bu görevlerine istinaden 
başka bir ücret ödenmez." 

MADDE 2.- 4924 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile dör-

Türkiye Büyük Millet Me< 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN 
YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK 
PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YA
PILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK 
HİZMETLERİ TEMEL KANUNU VE 
SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- 10.7.2003 tarihli ve 4924 

sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yer
lerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırıl
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Tabipler hariç olmak üzere, herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya 
yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel 
olarak istihdam edilmezler." 

MADDE 2.- 4924 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Sözleşmeli personelin haftalık çalışma 
süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır." 

"Sözleşmeli personel, istihdam edildiği 
hizmet biriminde gereği halinde Başhekim, 
Başhekim Yardımcısı ve Başhemşire olarak 
görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri 
sürece kendilerine bu görevlerine istinaden 
başka bir ücret ödenmez." 

MADDE 3.- 4924 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile dör-

(S. Sayısı: 959) 
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düncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Sözleşmeli personel, iki ay önceden 
yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek 
taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bakanlık, 
hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uy
maması nedeniyle sicil veya disiplin amirleri 
tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz 
konusu koşullara uymama halinin tekerrürü 
durumu ile norm pozisyon sayısında değişiklik 
olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının 
vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu 
birimlerde sözleşmeli personel istihdam edil
mesinden vazgeçilmesi veya söz konusu birim
lerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istih
damından vazgeçilmesi hallerinde, sözleşmeli 
personelin sözleşmesini bir ay önceden yazılı 
ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Bakan
lık sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde 
gerekçesini karşı tarafa bildirmek zorundadır. 

Norm pozisyon sayısında değişiklik ol
ması, sözleşmeli personel pozisyonlarının 
vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu hiz
met birimlerinde sözleşmeli personel istih
damından vazgeçilmesi veya söz konusu birim
lerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istih
damından vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu 
sözleşmeli personel pozisyonları, bu Kanunun 
1 ve 3 üncü maddelerindeki esaslar çerçevesin
de yeniden belirlenebilir. Sözleşmeli personel 
pozisyonlarının bu şekilde yeniden belirlen
mesi halinde, sözleşmeli personel pozisyonları 
yeniden belirlenen personel, tercihleri alınarak 
boş sözleşmeli personel pozisyonlarına en çok 
üç ay içerisinde yeniden yerleştirilebilirler. Bu 
durumlarda yerleştirme işlemi, sınavla ataması 
öngörülen pozisyonlar için sınav puanına göre, 
kura ile ataması öngörülen pozisyonlar için 
kura yöntemi ile yapılır. Bu durumda olanlar 
hariç olmak üzere sözleşmesi feshedilenler ile 
hizmet sözleşmesini feshedenler fesih tarihin
den itibaren 2 yıl süreyle sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

düncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Sözleşmeli personel, iki ay önceden 
yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek 
taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bakanlık, 
hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uy
maması nedeniyle sicil veya disiplin amirleri 
tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz 
konusu koşullara uymama halinin tekerrürü 
durumu ile norm pozisyon sayısında değişiklik 
olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının 
vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu 
birimlerde sözleşmeli personel istihdam edil
mesinden vazgeçilmesi veya söz konusu birim
lerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istih
damından vazgeçilmesi hallerinde, sözleşmeli 
personelin sözleşmesini bir ay önceden yazılı 
ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Bakan
lık sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde 
gerekçesini karşı tarafa bildirmek zorundadır. 

Norm pozisyon sayısında değişiklik ol
ması, sözleşmeli personel pozisyonlarının 
vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu hiz
met birimlerinde sözleşmeli personel istih
damından vazgeçilmesi veya söz konusu birim
lerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istih
damından vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu 
sözleşmeli personel pozisyonları, bu Kanunun 
1 ve 3 üncü maddelerindeki esaslar çerçevesin
de yeniden belirlenebilir. Bu şekilde yeniden 
belirlenen sözleşmeli personel pozisyonları 
için yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ay
rıca Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye Bakan
lığı vizesi alınır. Sözleşmeli personel pozisyon
larının bu şekilde yeniden belirlenmesi halinde, 
pozisyonları iptal edilen personel, tercihleri 
alınarak boş sözleşmeli personel pozisyon
larına en çok üç ay içerisinde yerleştirilir. Bu 
durumlarda yerleştirme işlemi, sınavla ataması 
öngörülen pozisyonlar için sınav puanına göre, 
kura ile ataması öngörülen pozisyonlar için 
kura yöntemi ile yapılır. Bu durumda olanlar 
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sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler, yeniden 
sözleşmeli personel pozisyonlarına atan
malarında kazanılmış hak doğurmaz." 

"Bu hakkı elde etmiş personelin sözleşmesi, 
657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası verilmesini veya sözleşmenin fes
hedilmesini gerektirecek bir fiil işlemedikçe 
emeklilik hakkını elde edene kadar Bakanlık 
tarafından tek taraflı olarak feshedilemez." 

MADDE 3.- 4924 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Devlet memuru olarak çalışmaktayken bu 
Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel 
statüsüne geçenler sözleşmelerinin bitiminde is
tekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hüküm
lerine göre söz konusu statüye geçerken çalış
tığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet 
memurluğu kadrolarına naklen atanırlar. Ancak, 
durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve 
ilgilinin talebi halinde Bakanlığın uygun 
göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet 
memurluğu kadrolarına naklen atanırlar." 

MADDE 4.- 4924 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2.-2005 yılı içerisinde 
bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası çer
çevesinde iptal edilen sözleşmeli personel 
pozisyonları ile bunların yerine tahsis edilecek 
yeni pozisyonlar için ayrı bir Bakanlar Kurulu 
kararı ve Maliye Bakanlığı vizesi alınabilir." 

MADDE 5.- 13.12.1983 tarihli ve 181 
sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Kadrolu istihdamın 
mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner ser
mayeden karşılanmak kaydıyla Bakanlar 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

hariç olmak üzere sözleşmesi feshedilenler ile 
hizmet sözleşmesini feshedenler fesih tarihin
den itibaren 2 yıl süreyle sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların 
sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler, yeniden 
sözleşmeli personel pozisyonlarına atan
malarında kazanılmış hak doğurmaz." 

"Bu hakkı elde etmiş personelin sözleş
mesi, 657 sayılı Kanuna göre Devlet memur
luğundan çıkarma cezası verilmesini veya söz
leşmenin feshedilmesini gerektirecek bir fiil iş
lemedikçe emeklilik hakkını elde edene kadar 
Bakanlık tarafından tek taraflı olarak fes
hedilemez." 

MADDE 4.- 4924 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Devlet memuru olarak çalışmaktayken bu 
Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel 
statüsüne geçenler sözleşmelerinin bitiminde 
istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre söz konusu statüye geçerken 
çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet 
memurluğu kadrolarına naklen atanırlar. An
cak, durumlarına uygun kadronun bulun
maması ve ilgilinin talebi halinde Bakanlığın 
uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş 
Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar." 

MADDE 5.-13.12.1983 tarihli ve 181 
sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Kadrolu istihdamın 
mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner ser
mayeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Dev-
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Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller 
uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık 
hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmeti sınıfın
daki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi 
sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. Bu şekilde sözleşmeli 
olarak çalıştırılan personele, aynı birimde aynı 
unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali 
kadrolu personel esas alınarak görev yaptığı 
birimde bulunan döner sermayeden ilgili mev
zuat dahilinde ek ödeme yapılabilir. Bunlara 
yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline 
yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 

EK MADDE 4.- Kadroları Sağlık Bakan
lığında olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hüküm
lerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uz
manlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi 
yapmak isteyen personel; her türlü mali ve sos
yal hakları Bakanlık tarafından karşılanmak 
üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve 
kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu şekilde 
görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde 
görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet 
yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu per
sonelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış, "Yüklenme Senedi ile Muteber 
İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan 
personelin hizmet yükümlülüğünü yerine getir
meden veya tamamlamadan görevinden ayrıl
ması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi 
veya Devlet memurluğundan çıkarılması halin
de, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her 
türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamam
lanan kısmı için hesaplanan miktar indirildik
ten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil 
edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu 
dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlen-
dirilerek yapılır. 

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısız
lığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini 
bırakmaları durumunda ise, görevlendirme 
süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

let Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde 
belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmeti sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak 
üzere merkezi sınav sonuçlarına göre 657 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi 
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu şekilde 
sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, aynı 
birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı ay
nı olan emsali kadrolu personel esas alınarak 
görev yaptığı birimde bulunan döner ser
mayeden ilgili mevzuat dahilinde ek ödeme 
yapılabilir. Bunlara yapılabilecek ek ödeme 
hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme 
üst sınırını geçemez. 

EK MADDE 4.- Kadroları Sağlık Bakan
lığında olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hüküm
lerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uz
manlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi 
yapmak isteyen personel; döner sermaye ek 
ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları 
Bakanlık tarafından karşılanmak üzere, Bakan
lıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda 
görevlendirilebilir ve bu şekilde görevlen
dirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendir
me süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmakla 
yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 
"Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Mütesel
sil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin 
hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya 
tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi 
sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet 
memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri 
için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü 
ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan 
kısmı için hesaplanan miktar indirildikten son
ra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. 
Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dik
kate alınarak azami beş yıla kadar taksitlen-
dirilerek yapılır. 

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısız
lığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar 
Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapıl
mış olan her türlü masrafların tamamı birinci 
fıkradaki esaslara göre ödettirilir. 

EK MADDE 5.- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne 
göre uzman tabip olanların uzmanlık alanlarında 
daha ileri seviyede yapacaklan yan dal eğitimi 
için asistanlık sınavları Bakanlıkça yapılır veya 
yaptınlır. Bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından hazırlanacak ve bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 6.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"kadrolanna" ibaresi "kadroları ile 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı 
cetvele tabi aynı unvanlı sözleşmeli pozisyon-
lanna" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

"Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma has
tanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı 
kadrolanna; ilgili dalda uzman olan profesör veya 
doçentler ile ilgili dal tabipleri arasından Bakanlık 
tarafından atama yapılır. Ancak, profesör veya 
doçent unvanına sahip olmayan uzman tabiplerin 
klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolanna 
atanmalannda, yapılan sınavlarda başanlı olma 
şartı aranır. Sınavlann usul ve esaslan, Bakanlık 
tarafından hazırlanan ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bırakmaları durumunda ise, görevlendirme 
süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları 
zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar 
Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapıl
mış olan her türlü masraflann tamamı birinci 
fıkradaki esaslara göre ödettirilir. 

EK MADDE 5.- Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğüne göre uzman tabip olanlann uzmanlık 
alanlarında daha ileri seviyede yapacaklan yan 
dal eğitimi için asistanlık sınavları Bakanlıkça 
yapılır veya yaptırılır. Bu sınavlara ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 6.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"kadrolarına" ibaresi "kadrolan ile 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı 
cetvele tabi aynı unvanlı sözleşmeli pozisyon-
lanna" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

"Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma has
tanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı 
kadrolarına; ilgili dalda uzman olan profesör 
veya doçentler ile ilgili dal tabipleri arasından 
Bakanlık tarafından atama yapılır. Ancak, 
profesör veya doçent unvanına sahip olmayan 
uzman tabiplerin klinik şefi ve klinik şef yar
dımcılığı kadrolanna atanmalarında, yapılan 
sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Sınavların 
usul ve esasları, Bakanlık tarafından hazırlanan 
ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı 
ay içerisinde yürürlüğe konulan yönetmelikle 
belirlenir." 
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MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
R. Akdağ 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakam 
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 
A. Koç 
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Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 

Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Avrupa Birliği Uyum, İçişleri, Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 19.1.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-939/280 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.2004 tarihinde kararlaştırılan "Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile ger

çekleştirilmesi ve buna paralel olarak kalkınmanın getirilerinin de kesimler ve bölgeler arasında 
dengeli dağılımı hükümet programlan ve kalkınma planlarının en öncelikli konulan arasında yer al
mıştır. Ekonomik refahın, toplum kesimleri ve iller, bölgeler arasında, kısacası mekanda dengeli 
dağılımının sağlanması, günümüz toplumlarında sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu politika, aynı zamanda ekonomik ve sosyal uyum ile toplumsal istikramı önemli 
unsurlan arasında yer almaktadır. 

Günümüzün gelişmiş toplumlarında, genel büyüme oranı ve ortalama gelir düzeyi kalkınmış
lığın tek göstergesi olarak görülmemektedir. Artık bu gelirin nasıl bir yapıda, hangi kesimlerin kat
kısıyla üretildiği ve kesimler arasında ve mekanda nasıl dağıldığı da gelişmişlik göstergeleri arasın
da zikredilmektedir. Ayrıca, büyümenin ve gelişmenin sürdürülebilirliği bu hususlan dikkate alan 
bir yönetim ve üretim yapısının varlığıyla doğru orantılı görülmektedir. Dengeli dağılımı dikkate al
mayan yönetim anlayışı ve politikalan, sadece sosyal adaletten uzaklaşmış olmamakta, aynı zaman
da istikrarı temin etmekte de zorlanmakta ve sürdürülebilir bir gelişme performansı 
yakalayamamaktadır. 

Yerel ve bölgesel gelişme, diğer kalkınma planlannda olduğu gibi halen yürürlükte olan 8. Beş 
Yıllık Kalkınma Planının (8. BYKP) da en öncelikli alanlarından biri olmuştur. Planın temel amaç, 
ilke ve politikalan arasında "İnsanımızın hak ettiği yaşam düzeyinin sağlanması amacıyla gelir 
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dağılımının düzeltilmesine, yoksullukla mücadeleye ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltıl
masına önem verilecektir." (madde 185) ifadesi zikredilmektedir. Diğer taraftan, Kalkınma 
Planının, bölgesel gelişme, bölge planlama, kalkınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi, kamu 
yatınmları, yatırımlarda devlet yardımları ve kırsal kalkınma ile ilgili amaç, ilke ve politikaları 
arasında da bölgesel ve yerel kalkınmanın önemi açıkça vurgulanmıştır. 

Planda ayrıca; dünyada ve Türkiye'de Yerel Sanayi Odaklarının, küresel ekonomi ve rekabet 
anlayışında meydana gelen değişimlerin birer ürünü olarak ortaya çıktığı ve yerel kurumların ortak 
hedefler doğrultusunda organize olması yanında, belirli sektörlerde uzmanlaşmış ve kendi araların
da bütünleşmeyi sağlamış KOBİ'lerin yer aldığı küçük ve orta boy kentlerin dünya ekonomisinde 
önemini giderek artırdığı vurgulanmaktadır. Ülkemizin sanayileşme sürecinde, ulusal kaynakların 
en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını teminen, Türkiye'nin sanayi haritasının çıkarılarak, bir
birini besleyen, birbirinin altyapısını tesis eden yatırımlar ile bölgesel gelişmeye yönelik projelerin 
destekleneceği belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, kırsal kalkınma açısından; kırsal alanda istihdamın artırılması, insangücü 
kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal nüfusun gelirini artırıcı ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, etkili örgütlenme ve her düzeyde katılımcılığın önem taşıdığı vur
gulanmış, sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını artırıcı tedbirlerin alınması ön
görülmüştür. 

Bu kapsamda, 8. BYKP'de; planların, programların ve bölgesel planların hazırlık, uygulama, 
koordinasyon ve izleme aşamalarının etkinliğini artırmak üzere, ihtiyaç duyulan merkezlerde birim
lerin oluşturulması için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı gerekli düzenlemeleri yapmakla 
görevlendirilmiştir. 

Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, bölgesel ve 
yerel kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması için çeşitli 
politikalar ve araçlar uygulanmıştır. Bunların başında, çeşitli büyüklükteki bölgeleri hedef alan böl
ge planları yer almaktadır. Bölge planları, kalkınma planlarının hedef ve stratejileri çerçevesinde 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, geri kalmış yörelerde yaşayan nüfusun refah 
düzeyinin yükseltilmesi, metropollere büyük yük getiren göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe 
kavuşturulması, plansız kentleşme nedeniyle oluşan sorunların çözüme ulaştırılması amacıyla böl
gelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve temel sorunları ile potansiyellerinin belir
lenmesine yönelik olarak merkezde hazırlanmaktadır. 

Kalkınma planlarının sektörel öncelikleri ile mekansal boyutların bütünleştirilmesine yönelik 
olarak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek 
amacıyla, çeşitli dönemlerde muhtelif bölgesel gelişme planları hazırlanmıştır. Bunların başlıcaları; 
Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölgesi Projesi, Güneydoğu Anadolu 
Projesi, Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı ve 
Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı'dır. 

Ancak, çoğu zaman kalkınmada öncelikli yöreleri hedef alan destek uygulamaları, organize 
sanayi bölgeleri politikası, yatırımlarda devlet yardımları ve kırsal kalkınma projeleri ile birlikte 
yürürlüğe konulan bölge planlan, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve hedeflenen 
gelişme düzeyini ve ortamını oluşturmada beklenen etkiyi doğuramamıştır. Anılan bölgesel kalkın
ma projelerinden GAP dışında kalanlar kapsamlı bir uygulama şansı bulamamıştır. Baştan bir ener
ji ve sulama projesi olarak başlatılan ve daha sonra entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüş
türülen ve büyük ölçekli sektörel kamu yatırımları ile desteklenen Güneydoğu Anadolu Projesi 
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(GAP) hariç olmak üzere hazırlanan bölge planlarının hemen hemen tamamı beklenen başarıya 
ulaşamamıştır. Planlı dönemde sağlanan olumlu gelişmelere rağmen, gerek Türkiye'nin tam üye 
olarak katılmayı hedeflediği AB ülkeleriyle olan gelir farkı, gerekse ülke içinde bölgeler arası gelir 
ve gelişmişlik farklılıkları somut gelişmeler sağlanması gereken önemli bir sorun alanı olarak gün
demdeki yerini korumaya devam etmektedir. 

2001 yılı kişi başı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülkemizin en yüksek gelire sahip ili 
(Kocaeli, 6.165 ABD Dolan) ile en düşük gelire sahip ili (Ağrı, 568 ABD Doları) arasında yaklaşık 
11 kata varan bir gelir farkı bulunmaktadır (Ek: tablo-1). 2003 yılı illerin sosyo ekonomik gelişmiş
lik sıralaması çalışmasına göre ise özellikle Ankara'nın doğusunda yer alan illerin sosyo ekonomik 
gelişmişlik düzeylerinin, genel olarak ülke ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir. Bu durum
dan daha da kötüsü, gelişmişlik düzeyi itibarıyla ülke ortalamasının altında yer alan bu illerden 
çoğunun sıralamadaki yerinin, bir önceki araştırma dönemine (1996) göre, daha aşağılara inmiş ol
masıdır (Ek: tablo-2). Bu göstergelerden de görülebileceği gibi, başta kaynak sorunu ve bölgesel 
gelişme alanındaki kurumsal yapının yetersizliği gibi nedenlerden dolayı bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının azaltılması ve bölgeler arası dengeli büyüme ve gelişmenin sağlanmasında arzu edilen 
düzeyde bir iyileşme sağlanamamıştır. 

Diğer taraftan, AB'ye üyelik ve uyum sürecinde, ülkemizin satın alma gücü paritesine göre kişi 
başına ortalama gelir düzeyinin, son genişleme öncesinde AB ortalamasının yaklaşık üçte biri 
düzeyinde olduğu sıkça ifade edilmektedir. Aynı kapsamda özellikle ülke içi gelir ve gelişmişlik 
farklarının azaltılmasının önemi vurgulanarak, bu alanda katılım öncesi mali yardımı da etkileyen 
şekilde AB'nin bölgesel gelişme politikası ve uygulamalarına paralel yeni bir yaklaşım, yöntem ve 
kurumsal örgütlenme modeline dikkat çekilmektedir. Bölgesel gelişme alanında AB'ye uyum 
sürecinin bir gereği olarak, yerleşme merkezlerinin kademelenmesini, iller arasındaki fonksiyonel 
ilişkileri, coğrafi koşullan, istatistik toplama ve plan yapma amacına uygunluğu da dikkate alarak, 
AB istatistiki sınıflandırmasına (NUTS) paralel bir şekilde, üç düzey halinde İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflandırması (İBBS) yapılmıştır. AB yetkilileri tarafından da onaylandıktan sonra, 28 
Ağustos 2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu sınıflan
dırmanın, yine aynı Karar kapsamında bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesinde esas alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu çerçevede, bölgesel gelişme alanında, Türkiye'den 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde 
Ulusal Kalkınma Planı ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2'lerde (NUTS 
2) bölgesel kalkınma planları hazırlanması suretiyle, 

- Bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan bir ulusal ekonomik ve sosyal uyum politikasının 
geliştirilmesi, 

- Bu başlık altındaki mevzuatın uygulanmasını kolaylaştıracak yasal çerçevenin kabul edil
mesi, 

- Bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan çok yıllı büt-
çeleme usullerinin oluşturulması, 

- Bölgesel kalkınmayı yürütecek idari yapıların güçlendirilmesi ve 
- Bölgesel kalkınma planlarını uygulamak üzere, NUTS 2 düzeyinde bölge birimlerinin kurul

ması istenmektedir. 
Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, AB'ye ekonomik ve sosyal uyum sürecinin çerçevesini 

oluşturan ve 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT) Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
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Ekonomik ve sosyal uyumun en önemli yatay önceliği olarak bölgesel gelişmeye ağırlık veren 
Plan'da, finansman desteğinin en geniş olduğu alan bölgesel gelişme olarak tespit edilmiştir. Plan
da yönetim otoritesi olarak DPT Müsteşarlığı belirlenmiş olup, uygulamaya ilişkin görevlerin sek-
törel ve bölgesel kurumlar gibi "ara kurumlar" ile paylaşılması, bölgesel gelişme politikalarını yerel 
bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi ve bu alandaki program ve projelerin 
yönetimine ilişkin bazı görevlerin Kalkınma Ajanslarına (KA) devredilmesi öngörülmüştür. 

Ajansların kuruluşu 58. Hükümet tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve 59. Hükümet 
tarafından da aynen benimsenen Acil Eylem Planının (AEP) gerçekleştirmeyi öngördüğü en önem
li hukuki, kurumsal ve yapısal düzenlemeler arasında yer almaktadır. Planda ifade edildiği şekliyle, 
kaynakların hem yerinde ve daha etkin kullanılması, hem de iller ve bölgeler arası gelişmişlik fark
lılıklarının azaltılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla îstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması (NUTS-İBBS) dikkate alınarak alt bölge düzeyinde; planlama, koordinasyon, uy
gulama, izleme ve değerlendirme fonksiyonları olan yeni hizmet bölgeleri ve birimlerinin oluşturul
ması hedeflenmektedir. 

AEP amaçlarına uygun olarak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar mer
kezi yönetim tarafından, yereldeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine 
yönelik çalışmalar ise merkezin koordinasyonu ve yönlendirmesi altında hizmet bölgeleri (Ajans
lar) tarafından yürütülecektir. 

Ajanslar başta eski ve yeni AB üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak 
üzere birçok gelişmiş ülkede bölgesel ve yerel kalkınmanın en önemli kurumlan arasında yer al
maktadır. Başta İngiltere olmak üzere çok çeşitli ülkelerde, farklı yapılarda, statülerde ve işlevlerde 
kurulmuş olan ajanslar, 1950'li yıllardan bu yana hizmet vermektedir. Bölgesel gelişme ve bölge 
planlama anlayışının köklü değişikliklere uğradığı 1980'li ve 1990'lı yıllarda ajanslar daha da yay
gın hale gelmiş ve bölgesel gelişme çabalarının odağında yer alan kurumsal kapasiteleriyle, özellik
le Avrupa'da AB yapısal fonlarının da desteğiyle bazı bölgelerin geliştirilmesinde asli rol üstlenmiş
tir. Günümüzde Avrupa ülkelerinde kendi bölgelerinin kalkınması amacıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde faaliyet gösteren farklı nitelik, yapı ve statüde 200'ü aşkın kalkınma ajansı bulunmaktadır. 
Bunların büyük bir kısmının, özellikle Brüksel gibi önemli dış merkezlerde temsilcilikleri bulun
duğu gibi Avrupa genelinde 150 üyeye sahip örgütlenmiş bir üst kuruluşları da (Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Ajansları Birliği-EURADA-European Association of Regional Development Agencies) 
bulunmaktadır. 

Bölgesel gelişme, bölge planlama ve yerel kalkınma alanında oluşan bilgi ve tecrübe birikimi, 
günümüzde "dengeli dağılım" hedefinin yalnızca sanayi faaliyetlerinin yer seçimini etkilemeye 
yönelik bölgesel politikalara bağlı olamayacağını göstermiştir. Bölgesel gelişme ve bölge planlama 
alanında, dünyadaki anlayış ve uygulamalar son 20 yılda çok büyük bir değişim göstermiştir. Her 
şeyden önce bölgesel gelişmenin ülke içi ve dışı çok yönlü bir etkileşim sürecini gerektirdiği an
laşılmış ve merkezden yönlendirilen, sadece içe dönük yerel, kırsal, kentsel veya bölgesel gelişme 
modellerinin başarılı olamadığı görülmüştür. Aynı şekilde yerel aktörlerin hem planlama, hem de 
uygulama safhalarında sürekli aktif olması, sahiplenme göstermesi, araştırma ve proje üretme 
kapasitesi geliştirmesi ve bunu kurumsallaştırması başarılı bölgesel/yerel kalkınma modellerinin en 
önemli özelliği haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, zaman ve mekan boyutunda, planların esnek, 
dinamik ve paylaşımcı bir anlayışla yapılmasını ve uygulanmasını gerektiren bu değişimi zorlayan 
etkenlerden biri de küreselleşme olmuştur. 
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Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı üstünlükler temelinde, yerel ve bölgesel uzmanlaşma 
sürecini de hızlandırmaktadır. Yerel girişimcilik, yerel kaynakların harekete geçirilmesi, bilgi ve 
beceri birikimi ve diğer yerel potansiyellere de bağımlı olarak, belirli sektörlerde uzmanlaşabilen 
yöreler, dünya ekonomisi içerisinde karşılaştırmalı üstünlük elde edebilmekte ve bu sayede ülke or
talamasından daha fazla büyüme ve gelişme şansı bulurken, ülkenin genel büyümesine, refah ve is
tikrarına da daha fazla katkı sağlayabilmektedir. Mevcut şartlar altında, ülkeler arası rekabetin artık 
kentler ve bölgeler arası rekabete dönüştüğü gözlenmektedir. Bölge ekonomilerinin, yeni ulusal ve 
yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini geliştirmek ve bunun için gerekli her türlü alt
yapıyı hazırlayabilmek için ise, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik yeni kurumsal 
yapılara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, artık, bütün dünyada bölgesel gelişme planlarının hareket noktası sadece böl
geler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik değildir. Yeni bölgesel gelişme ve planlama 
anlayışının en önemli özellikleri; sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı ol
ması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, öğren
meye dayalı uygulamaları içermesidir. Bu bakımdan, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin 
tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kul
lanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık ve insan odaklı programlar, 
gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi aşamalarında yerelde teknik kapasitesi 
yüksek bir kurum gerekli olmaktadır. Bu bakımdan, bölgesel gelişme uygulamalarımız ile bölge 
planlarımızın etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesi, bölgelerin ülkemizin genel büyümesi, geliş
mesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılması, sosyal uyum ve adaletin temini ve değişen 
küresel rekabet şartlarına adaptasyonun sağlanması amacıyla, çağdaş gereklere uygun olarak, geliş
miş ülkelerde bir çok örnekleri görülen Kalkınma Ajanslarının (KA) en kısa zamanda kuruluşu ve 
işler hale getirilmesi gerekli görülmektedir. 

Bu kapsamda ajansların yukarıda genel olarak ifade edilen işlevleri ve faydalarının ayrıntılı 
olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır: 

1) Ajanslar yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak bütün kaynaklan harekete 
geçirecek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artıracaktır. Burada, Ajansın girişimci ve 
KOBÎ desteği sağlama, devlet yardımlarını uygulama, kırsal kalkınma faaliyetlerini destekleme, alt
yapı ve çevre projelerini gerçekleştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlann 
yerine geçmemesi ve doğrudan uygulama yapmaması esas olacaktır. Ajanslar, elinde bulundurduğu 
kaynaklar ve teknik birikimi ile bu kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere bütün ilgili tarafları 
(paydaşlan) destekleyecek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak, onlann faaliyet ve 
projelerini özellikle bölgesel ölçekte birbirini tamamlar hale getirecek ve dolayısıyla daha yüksek 
bir büyüme, gelir ve istihdam etkisi meydana getirecektir. Bir diğer ifadeyle, ajanslar uygulayıcı 
kuruluş ve yerel aktörleri destekleyecek ve bunlar arasında koordinatör, organizatör ve katalizör 
konumunda olacaktır. 

2) Ajanslar yerel düzeyde planlama, programlama, proje üretme ve uygulama kapasitesini ar
tıracaktır. Özellikle yerel yönetimler reformunun hayata geçirilmesinden sonra, yerele çok önemli 
miktarda kaynak ve yetki transferinin yapılması beklenmektedir. Ancak, reformun ilk yıllarında uy
gulamada beklenen etkinlik artışının sağlanabilmesi ve ciddi oranlı bir büyüme, gelir artışı ve istih
dam etkisi oluşturulabilmesi için başta yerel yönetimlerin kendileri olmak üzere, bütün yerel aktör
lerin teknik kapasitesinin desteklenmesine ihtiyaç duyulacaktır. Ajanslar yüksek nitelikli personeli, 
esnek kaynak ve istihdam yapısı ile bütün yerel aktörlerin, özellikle başlangıçta ihtiyaç duyacağı 
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planlama, programlama, projelendirme, koordinasyon ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine 
destek olacaktır. 

3) Ajanslar bölgelerde ve yerelde kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına yardımcı olacak
tır. Hem teknik kapasitesinin sağladığı bilgi birikimini, hem de aracılık ettiği kaynakları etkin bir 
şekilde kullanarak birden çok ili ilgilendiren projelerin ve faaliyetlerin mükerrerliklere yol açmadan 
ve kaynak israfı oluşturmadan gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bölgesel niteliği olan havaalanı, 
ihtisas hastaneleri, bazı yükseköğretim yatırımları, havza ve kıyı koruma ve geliştirme projeleri, 
bataklık projeleri, kırsal kalkınma projeleri, organize sanayi bölgeleri gibi projelerin Ajanslar 
aracılığıyla ulusal, bölgesel ve yerel önceliklere göre planlanması ve desteklenmesi geçmiş yıllarda 
yanlış örneklerine sıkça rastlanan gereksiz ve verimsiz yatırım israfına mani olacaktır. Ajanslar, bu 
tür bölgesel nitelikli projelerin en uygun yer seçimine göre, ideal büyüklükte, en uygun şartlarda ve 
nitelikte ve yeterli finansmanla gerçekleştirilmesi konusunda etkin rol oynayacaktır. 

4) Makro ve mikro ölçekli planlama deneyimleri, aslında her iki ölçeğin arasında ihtiyaç 
duyulan optimum bir plan ölçeğinin ve plan bölgesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Esnek ol
mayan, son derece katı, detaylı, durağan ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol etmeye 
yönelik olarak merkezden yapılan plan çalışmaları yerelde yeterli sahiplenme oluşturmadığı gibi, 
yerel ve bireysel farklılıkların hayata geçirilmesine bazen engel bile olmaktadır. Diğer taraftan, 
fiziksel planlar gibi yerelde yapılan planlama çalışmaları ise ulusal öncelikleri yansıtan, bölgeler 
arası etkin işbölümüne ve rekabetçi üstünlüklere dayalı stratejik bir vizyon ve hedeften yoksun ol
maktadır. Sonuç olarak, yerleşmelerin sorunları uzaktan planlama ile çözülememekte; imkanları, 
potansiyeli, içerdiği "gömülü" yerel gelişme bilgileri ise uzaktan algılanamamaktadır. Yeni plan
lama ve idari örgütlenme anlayışı içinde, uygun kurumsal altyapının oluşturulmasıyla birlikte plan
lamanın ilgili yerleşmelerde, yukandan-aşağıya değil aşağıdan-yukanya başlatılan etkileşimli bir 
süreçle yapılması ve uygulanması sağlanacaktır. Gelişmiş ülke deneyimleri göstermiştir ki, bunun 
için en uygun ölçek bölgesel plan ölçeği, en uygun alan ise genellikle birden çok idari sının (ili) 
kapsayan ve Ajansların kuruluşuna baz teşkil edecek olan optimum "plan bölgesi"dir. 

5) Artan eğitim seviyesi, ulusal ve uluslararası piyasalarda etkin rekabet için gerekli örgütlen
me ve dayanışma kültürü, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kalkınma amaçlı kul
lanılabilecek kamu kaynaklarının reel olarak artmaması gibi nedenlerden dolayı yerel aktörlerin 
kendi sorunlarına çözüm amacıyla oluşturdukları yerel örgütlenmeler ile bunların talepleri ül
kemizin bütün yörelerinde hızla artmaktadır. Bu, bir bakıma, gelişen yerel ve bölgesel kalkınma 
bilincinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bunlara örnek olarak, fahri bir ajans vazifesi gören 
Ege Ekonomisini Güçlendirme Vakfını (EGEV) ve Mersin Ticaret Odası bünyesinde kurulmuş olan 
ve aynı zamanda EURADA üyesi de olan Mersin Kalkınma Ajansını vermek mümkündür. Ancak, 
genellikle, özel kesimin ve sivil toplum kuruluşlarının sektörel uzmanlaşma, üretim ilişkileri, sos
yal dayanışma, çevre koruma, hemşehrilik dayanışması ve yerel kalkınma temelinde oluşturdukları 
bu yerel girişimler çoğu zaman teknik açıdan proje üretme ve uygulama kapasitesinden yoksun 
durumdadır. Diğer taraftan bu kapasiteye sahip olan kurum ve kuruluşlar ise kendilerine yerelde 
rehberlik edecek, yerel aktörler arasında koordinasyon ile yeterli kaynak ve destek sağlayacak 
kurumsal bir yapının eksikliğini hissetmektedir. Ajanslar, gelişen bu dayanışma içinde rekabet ve 
kalkınma bilincini doğru yöne ve alanlara kanalize etmede çok önemli bir işlev yüklenecek, yerel
de bu alanda çok ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, karar alma ve uygulama yapılarının 
katılımcılığa açık olması sayesinde toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağ
layarak, yerel sahiplenmeyi oluşturacak ve pekiştirecektir. 
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6) Ulusal ve küresel rekabet, özellikle esnek ve dinamik üretim yapılarıyla değişen koşullara 
kolay ayak uydurabilen KOBÎ'ler için önemli avantajlar sunmaktadır. Bu kapsamda, yerel girişim
ciliğe ve KOBİ'lere dayalı bir kalkınma modeli bölgelerin ve ülkelerin yerel, ulusal ve küresel 
piyasalara entegre olabilme şansını artırırken, kalkınmanın sürdürülebilirliğini de temin etmektedir. 
Bu kalkınma modelinde, yerel girişimcilere ve KOBÎ'lere sağladıkları destekler ile ajanslar özel bir 
önem kazanmaktadır. 

7) Küreselleşme süreci, bütün toplumlara ve yerel-bölgesel ekonomilere tehditler yöneltirken, 
aynı zamanda bazı fırsatlar da sunmaktadır. Yerel aktörlerin küreselleşmenin tehditlerine karşı 
koyabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve sunduğu fırsatlardan azami faydanın elde edilebilmesi, bu 
faktörleri iyi teşhis eden, yorumlayabilen ve bunlara uygun politikalar geliştirebilen kurumların var
lığını gerektirmektedir. Ajanslar, bu bağlamda, bir taraftan küresel düzeyde yaşanan gelişmeleri 
yerel düzeye aktarırken, diğer taraftan da yerel potansiyeli, varlıkları, üstünlükleri ve özgünlükleri 
küresel pazarlara taşıyacaktır. Burada, hem küresel şartların iyi yorumlanması ve yerele iyi aktarıl
ması, hem de yerel potansiyelin tespiti ve toplanan yerel-bölgesel bilginin küresel piyasaya özgün 
ürünler veya hizmetler halinde pazarlanması ajanslar türünde teknik kapasitesi yüksek, uzmanlaş
mış bir kurumun varlığını gerektirmektedir. Ajanslar aynı zamanda, uluslararası düzeyde yapılacak 
tanıtımlara ve bu tanıtımlardan sorumlu birimlere her türlü desteği sağlayacaktır. 

8) Ülkemizde proje yapma ve uygulama anlayışı, genelde kendi içine kapalı bir ortamda geliş
tirilen projelere topyekûn bir finansman aranması mantığına dayalıdır. Oysa özellikle uluslararası 
kurum ve kuruluşların çeşitli ülkelerde uyguladığı farklı nitelikteki projeler göstermiştir ki, 
projelerin başarısında yararlanıcmın sağlayacağı maliyet paylaşımı veya eş finansmanın çok önem
li bir rolü bulunmaktadır. Maliyet paylaşımı yararlanıcın "elini taşın altına koyması" yaklaşımını 
yansıtmakta ve projelerde baştan ciddi bir sahiplenme ve ortaklık ruhu meydana getirmektedir. An
cak, projenin başarısında bu kadar önemli bir etkiye sahip olan bu uygulamayı yerel/bölgesel kal
kınma hedefi doğrultusunda kullanabilecek esnek bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ajanslar, bu bakımdan da sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş 
finansmana dayalı ortak proje üretme kültürü ve yeteneğini geliştirecektir. Bu sayede, farklı taraf
ların kaynakları gerçekten öncelikli projeler üstünde yoğunlaştırılabilecek ve bu projelerin kısa 
sürede hayata geçirilmesi sağlanmış olacaktır. 

9) Ajansların yürüttüğü faaliyetler sadece yerel ve bölgesel kalkınma ile sınırlı kalmayacaktır. 
Normalde üreten bölgeler tarafından sübvanse edilen, gelişme zorluğu yaşayan bölgelerin zaman 
içinde kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacaktır. Gelişme zorluğu çeken bölgelerin ve 
yörelerin çoğunda, girişimcilik ruhunu ve kültürünü harekete geçirip, yönlendirecek ve bunun için 
gerekli ilk destekleri sağlayacak kurumsal kapasite bulunmamaktadır. Ajanslar bu alanda faaliyet 
gösteren kurumlarla aktif işbirliği ve koordinasyon içinde kritik destekler sağlayarak, bölgenin 
girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak geliştirecektir. 

İleri aşamalarda, bu bölgeler ülke ortalamasından daha hızlı bir gelişme ivmesi yakalarken, 
bölgeler arası gelişmişlik farkları azalacak, bu bölgelerin gelişmiş yörelerin kaynaklarına mutlak 
bağımlılığı azalacaktır. Sonuç olarak, belli bir gelişme eşiğini ve ivmesini yakalayan bölgeler ciddi 
bir ekonomik hareketlilik yaşarken, ulusal ekonomiye sağladıkları katma değer artacak, ulusal öl
çekte oluşturacakları gelir ve istihdam etkisiyle ülkenin genel ekonomik performansına da olumlu 
katkı sağlayacaktır. Bu etkinin sağlanabilmesi için, bölgesel düzeyde kalkınma politikalarının 
oluşumuna yardım edecek ve bunların stratejik plan mantığıyla hayata geçirilmesini, izlenmesini ve 
değerlendirmesini sağlayacak, bölgesel nitelikli teknik bir kurumun (ajansın) varlığına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
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10) Bölge planlarının yeterli basan elde edememesinin başlıca nedenleri, kendine özgü bir 
finansman (bütçe) mekanizmasının bulunmayışı ve yerelde etkin bir kurumsal yapıyla desteklen
memesi olmuştur. Ajansların kuruluşunu öngören mevcut tasarı, bölgesel gelişme çabalarının ve 
bölge planlarının uygulama şansını önemli derecede etkileyen bütçe ve kurumsal yapı sorununa da 
etkin bir çözüm getirmektedir. Bu sayede, bölgesel gelişme planlan ve programlannın daha gerçek
çi hazırlanması sağlandığı gibi uygulama şansı da büyük oranda artmış olacaktır. 

11) Önerilen yapılanma ile Devlet Planlama Teşkilatının genel koordinasyonu içinde ulusal 
düzeydeki plan ve stratejiler kullanılarak bölgeler arası gelişmişlik farklan giderilirken, ajanslann 
yürüteceği çalışmalar ve projelerle aynı zamanda bölge içi gelişmişlik farklannm giderilmesi hedefi 
de gözetilmiş olacaktır. Diğer taraftan ajanslar şeklinde önerilen bu yeni yapılanmada; sektörel ve 
bölgesel politikalann etkin bir şekilde planlanması ve entegre bir şekilde uygulanabilmesi de müm
kün olacaktır. 

12) Öngörülen bu kurumsal yapılanma ile birlikte, bölgesel gelişme alamnda faaliyet gösteren 
merkezi düzeydeki kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon daha da hız kazanacağı gibi bu 
konudaki hizmet kapasite ve etkinlikleri de artmış olacaktır. Ajanslar kritik nitelikteki yerel bilginin 
merkeze taşınmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında çok önemli bir işlev yüklenecekler ve özel
likle program ve proje uygulamalarının izlenmesini kolaylaştıracaklardır. Bu işbirliği sayesinde, 
başta DPT olmak üzere merkezi kuruluşlar, daha üst ölçekli politikalann ve uygulamaların geliş
tirilmesindeki enerji ve kapasitelerini daha etkin kullanabilecektir. Performansa dayalı kaynak tah
sis mekanizması kullanılabilecek ve bölgesel gelişme, yerel kalkınma alanında verimlilik ve etkin
lik teşvik edilmiş olacaktır. 

13) Ajanslann asli fonksiyonlanndan birisi olan uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi 
ile planlamanın ve proje uygulamanın en önemli unsurlanndan olan, ancak şu ana kadar gerçekleş
tirilememiş olan izleme ve değerlendirme etkin hale getirilmiş olacaktır. İzleme ve değerlendirme 
faaliyetleri ile projelerin genel gidişatı takip edilecek, projenin sorunlan ve darboğazlan gecikil
meden giderilecek, kaynaklann etkin ve yerinde kullanımı sağlanacak, proje ve faaliyetlerin 
başansı ölçülebilecek ve performansa dayalı kaynak tahsisi için bir değerlendirme tabanı kurulmuş 
olacaktır. Ajanslann izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında derlediği bilgiler gelecekte 
tasarlanacak politikalar, program ve projeler için de çok değerli girdiler sağlayacaktır. Böylece, 
ulusal düzeyde genel planlama ve kalkınma çalışmalannm etkinliğini destekleyen bir mekanizma 
oluşacaktır. 

14) Ajanslarla işbirliği içinde hazırlanacak olan bölgesel gelişme stratejileri ve planlan il 
düzeyinde yürütülen fiziksel plan çalışmaları için stratejik bir çerçeve oluşturacaktır. Ajanslann 
yerel yönetimlerin planlama çalışmalanna sağlayacağı destek; planlann mekansal, bölgesel ve sek
törel bütünlüğüne katkı sağlarken, yerel ölçekte bu alanda oluşabilecek teknik açığı da kapatacak
tır. Bu sayede plan yapma pratiği merkezden yerele doğru mekan planlamasını da içerecek şekilde 
uygun bir kademelenme ve uyum içinde gerçekleştirilmiş olacaktır. 

15) Bölgesel gelişme alanında AB müktesebatına uyum için çok önemli bir adım atılmış ve 
Katılım Ortaklığı Belgesinde taahhüt altına alınan üyelik yükümlülüklerinden, ekonomik ve sosyal 
uyum alanındaki en önemlilerinden bir tanesi hayata geçirilmiş olacaktır. AB'ye tam üyelik 
müzakereleriyle ilgili kararın verileceği bu yıl içinde, bu konuda sağlanan gelişmenin, üyelik pers
pektifinin ekonomik ve sosyal uyum boyutuna yatayda tümden kesen bir husus olarak çok olumlu 
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Halen katılım öncesi mali yardımlann en yoğun olarak kul
lanılmaya başlandığı bölgesel gelişme programlarının etkin, verimli, başanlı ve AB koşullanna uy-
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gun bir şekilde yürütülebilmesi için programlan yerel düzeyde yürütecek bölgesel koordinasyon 
birimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Halihazırda, bu ihtiyaç DPT tarafından bölgelerde kurulan ancak 
hukuki statüsü, bütçesi, yaptırım gücü ve etkisi itibarıyla sorunlarla karşılaşılan Program Koor
dinasyon Birimleri marifetiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Ajansların kuruluşu ve işler hale getiril
mesiyle AB katılım öncesi hibeleriyle desteklenen bölgesel programlann yerelde bu birimler 
tarafından koordine edilmesi planlanmaktadır. Proje birimlerinde bu alanda elde edilen bilgi, 
deneyim ve teknik altyapının ise geçici maddelerde yapılan düzenleme ile ajanslara aktanlması ve 
kaybolmaması sağlanacaktır. Ajanslar bu alanda da çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve gelecek
te genişleyerek devam etmesi beklenen AB destekli bölgesel kalkınma programlannın, yereldeki 
uygulama ve koordinasyon altyapısını meydana getirecektir. 

Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde AB tarafından 2004-2006 döneminde sağlanacak olan 
Ekonomik ve Sosyal Uyuma yönelik katılım öncesi mali yardımların kullanımına temel teşkil et
mek üzere Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) hazırlanmıştır. ÖUKP, başta Uzun Vadeli Strateji 
(2001-2023), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) ve 2003 Yılı Katılım Öncesi 
Ekonomik Programı olmak üzere diğer ulusal belge ve dokümanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
ÖUKP'nin uygulanması ile katılım öncesi mali yardımlann etkili bir şekilde kullanımı ve üyelik 
sonrası yapısal fonların kullanımına ilişkin altyapının oluşturulmaya başlanması hedeflenmektedir. 
Diğer AB üyesi ve aday ülkelerde olduğu gibi, ÖUKP'nin en öncelikli hedefi, bölgeler arası geliş
mişlik farklannın azaltılması ve bu hedef ile sektörel hedefler arasında etkin bir entegrasyonun sağ
lanmasıdır. Bu amaçla, ÖUKP kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri itibarıyla ön
celikli olarak tespit edilen 12 bölgede AB katılım öncesi mali yardımı ile desteklenen bölgesel kal
kınma programlannın başlatılması öngörülmüştür. 

Halihazırda, ÖUKP hedefleriyle uyumlu olarak 11 bölgede bölgesel kalkınma programlan baş
latılmıştır. Aynca, ÖUKP dışında sınır bölgelerinin geliştirilmesi amacıyla Bulgaristan ve Yunanis
tan ile sınır ötesi işbirliği programlan da uygulamaya konmaktadır. Mevcut durumda, uygulaması 
başlatılan veya hazırlıklan devam eden sınır ötesi işbirliği programlan ve bölgesel programlar top
lam 43 ili kapsamaktadır. Bunların toplam bütçesi 232 milyon Euro'su AB hibesi, 42.36 milyon 
Euro'su Türkiye katkısı olmak üzere 274.36 milyon Euro'ya ulaşmış bulunmaktadır. 

AB ile müzakerelerin başlaması halinde bölgesel gelişme için tahsis edilecek kaynaklann kat
lanarak artacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, AB'nin 2007-2013 dönemine ilişkin olarak 
hazırladığı yeni düzenleme ile AB'ye yeni üye olan ülkelerin müzakereler sürecinde yararlandıkları 
PHARE, ISPA, SAPARD gibi büyük finansal imkân sağlayan programlann benzerlerinin ülkemiz 
için de uygulanması beklenmektedir. Bu nedenle, ülkemizin hem müzakere sürecinde yarar
lanılabilecek büyük ölçekli hibe kaynaklardan, hem de üyelik sonrasında kullandırılacak olan 
yapısal fonlardan etkin bir şekilde yararlanabilmesi fırsatını yakalayabilmesi, bölgelerde kurumsal 
altyapının hazırlanmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Aksi takdirde kurumsallaşma sağ
lanamadığı için ülkemize Ekonomik ve Sosyal Uyum başlığı altında sağlanan hibelerin büyük mik-
tannı oluşturan bölgesel programlara ayrılan kaynaklar kullanılamayacaktır. Bu hem hibelerin geri 
dönmesi hem de yapısal fonlara hazırlıkta büyük ve önemli bir eksiklik anlamına gelecektir. 

Diğer taraftan, 2004 yılı İlerleme Raporunda da AB'nin bölgesel politikasına uyum sağlanması 
ve bölgesel politikalann uygulanması amacıyla, merkezi ve bölgesel düzeyde yeterli kapasitenin 
oluşturulması gerektiği hususu yeniden vurgulanmıştır. Halihazırda yürütülen programlann koor
dinasyonu, DPT tarafından bölgelerde kurulan ancak hukuki statüsü, bütçesi, yaptırım gücü ve et
kisi itibariyle sorunlarla karşılaşan Proje Koordinasyon (Uygulama) Birimleri marifetiyle sağlan-
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maya çalışılmaktadır. İlerleme Raporunda ayrıca, bölgesel düzeyde kurulan geçici uygulama birim
lerinin ileride yapısal fonları yerelde uygulayacak niteliklere sahip olmadığı belirtilmekte; izleme, 
değerlendirme, mali yönetim ve kontrol konularında yereldeki işlevleri etkin bir şekilde yerine 
getiremeyeceği hatırlatılmaktadır. 

Ajansların kuruluşu ve işler hale getirilmesiyle, AB katılım öncesi hibeleriyle desteklenen böl
gesel programların yerelde bu birimler tarafından koordine edilmesi ve uygulanması planlanmak
tadır. Proje birimlerinde bu alanda elde edilen bilgi, deneyim ve teknik altyapının ise geçici mad
delerde yapılan düzenleme ile ajanslara aktarılması ve kaybolmaması sağlanacaktır. Ajanslar bu 
alanda da çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve gelecekte genişleyerek devam etmesi beklenen 
AB destekli bölgesel kalkınma programlarının, yereldeki uygulama ve koordinasyon altyapısını 
meydana getirecektir. 

Yukarıda sayılan faydalar çerçevesinde; 
- Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekil

de değerlendirip planlayabilecek; 
- Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete 

geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüş
türebilecek; 

- Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler 
olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek; 

- Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlev
leri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliş
tirecek ve 

- Hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik 
ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltıl
masına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak olan 

Kalkınma Ajanslarının kuruluşu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 58 ve 59 uncu Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Acil Eylem Planının hedefleri ve AB Katılım Ortaklığı Belgesinde yer 
alan taahhütlerimiz çerçevesinde gerekli görülmektedir. 

Ajanslar, kamu-özel sektör ortaklığı anlayışına uygun bir yapıda kurulmaktadır. Bu bakımdan, 
normal kamu kuruluşu niteliğinde bir kurum olmadığı gibi tasanda düzenlenmeyen bütün işlem
lerinde özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösterecektir. Bu yapı, ajansların istihdam ve 
harcama usullerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu genel bütçe, harcama, ihale, işe al
ma, işten çıkarma, personel ücret ödemesi, muhasebe yöntemlerinden bağımsız olarak esnek 
hareket edebilen, küçük fakat etkin ve dinamik bir birim olmasını sağlayacaktır. Hantal, büyük öl
çekli, geniş kadrolu bir kuruluş olmayacak, bilakis küçük, etkin, çekirdek bir teknik kadroyla 
çalışan, destek hizmetlerinin hemen hemen tamamını maliyet etkin bir yöntemle hizmet satın alması 
ile temin eden, oluşan yeni şartlara çabuk adapte olabilen esnek bir yapı olacaktır. 

Ajansların teşkilat yapısı, danışma işlevi daha ağırlıklı olan geniş katılımlı bir Kalkınma 
Kurulundan, karar alma organı olarak kamu-özel sektör işbirliği ile çalışacak bir yönetim kurulun
dan ve teknik kapasitesi yüksek, etkin bir özel sektör kuruluşu gibi faaliyet gösterecek olan icra or
ganı niteliğindeki Genel Sekreterlikten Tek Durak Ofislerinden oluşmaktadır. Karar alma organları, 
özel sektör ve sivil toplumun artık lider bir rol üstlenebileceği Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin 
oluşturduğu tek illi bölgeler hariç olmak üzere, kamu temsilcilerinin çoğunlukta olacağı şekilde 
tasarlanmaktadır. Bunun temel nedeni ajansların ağırlıklı olarak kamu kaynaklanndan oluşan bir 
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kaynak havuzundan proje ve faaliyetlere doğrudan destek verecek olmasıdır. Ancak, kamu-özel 
sektör ortaklığı anlayışını teşkilat yapısına yansıtmak, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin böl
gesel ve yerel kalkınmada hem sahiplenmesini, hem de sorumluluğunu geliştirmek için karar alma 
organlarında özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine de yer verilmektedir. Ayrıca, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin gelişmiş yörelerde geniş katılımlı Kalkın
ma Kurulu tarafından demokratik yollarla, seçimle tayin edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, özel 
sektör temsilinin aynı yaklaşımla sağlanması amacıyla sanayi ve/veya ticaret odalarının yönetimde 
doğrudan temsili için gerekli şartlar oluşturulmaktadır. 

Ajansların, genel koordinasyondan sorumlu DPT tarafından tanımlanan performans kriterleri, 
sağlanan bütçe tahsisleri, iyi tarif edilen asgari idari ve mali standartlar ve sorumluluklara göre 
hareket serbestisi içinde çalışmaları esas olacaktır. Ancak, çalışmalarının, yürüttükleri faaliyetlerin, 
kişi, kurum ve kuruluşlara sağladıkları desteklerin sonuçlarından şahsen ve hukuken sorumlu ol
malarını sağlayacak asgari şartları içeren, ikincil mevzuat veya düzenlemeler de oluşturulmuş 
olacaktır. Bu kapsamda düşünülen uygulama sistemi en üst seviyeden, en alt seviyeye kadar sorum
luluğu dağıtacak olan bir sözleşmeler silsilesinin kurulmasıdır. Buna ilave olarak, kademeli ve 
sürekli bir izleme ve değerlendirme yöntemiyle kaynakların en alt seviyedeki faaliyet ve projeler
den, en üst seviyedeki plan ve programlara kadar etkin, verimli, kurallara uygun ve yerinde kullanıl
ması garanti altına alınmış olacaktır. Ayrıca, kaynakların tahsisinden önce gerekli bütün performans 
değerlendirme kriterlerinin ve göstergelerin karşılıklı yükümlülüğün bir parçası haline gelmesi 
zorunluluğu bulunacaktır. Bu bakımdan yerelden merkeze doğru işleyen kademeli bir sorumluluk, 
izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi kurulacaktır. 

İstihdam usulleri hem seçim ve işe alma, hem de ücret ödemede uzmanlığa, performansa dayalı 
ve başarıya odaklı tasarlanacaktır. Çalışanların tamamında istihdam garantisi ancak performansa, 
takım çalışmasının devamına, hizmet verme heyecanına, kurum içi ve dışında sağlıklı iş ilişkilerine 
bağlı olacaktır. Ajansın statüsü gereği, çalışanların iş akdiyle istihdam edilmeleri öngörülmekte ve 
kamu görevlisi istihdamının oluşturduğu verimlilik sorununun bu şekilde aşılması arzu edilmek
tedir. Çalışanların kendi alanlarında uzman kişilerden objektif, şeffaf yöntemlerle yanşma esasına 
göre seçilmesi temin edilecek ve ajansın asli fonksiyonlarının bu uzman nitelikli personel eliyle 
yürütülmesi sağlanacaktır. Bunun bir gereği olarak tasarıya özellikle uzman personel için asgari bir 
oran konmuş ve bunlar için yabancı dil (İngilizce) yeterliliği gibi asgari bir takım nitelikler tanım
lanmıştır. Personel istihdamının gider bütçesi üzerinde yük oluşturmaması için personel giderlerine 
de sınırlama getirilmektedir. Ayrıca, bölgelerin ihtiyaçları, potansiyelleri ve gelişmişlik seviyeleri 
dikkate alınarak yapılacak ikincil düzenlemelerle, bu personelin iş tanımları ve nitelikleri daha açık 
bir şekilde tarif edilecektir. 

Ajanslar yerel yönetimlerin normal işlevlerinde bir mükerrerlik veya bir daralma meydana 
getirmeyecektir. Bilakis onlara teknik ve idari destek sağlayacak, hem planlama, hem de kalkınma 
amaçlı uygulamalarında onların kurumsal kapasitelerine katkı verecektir. Ayrıca, yerel yönetimler 
ile yöredeki kamu kuruluşları diğer kurum ve kuruluşlar gibi hazırlayacakları projelerle ajanstan 
destek alabilecekler, sağlanan desteklerin yararlanıcısı durumuna gelebileceklerdir. Bu itibarla, 
ajanslar bölgedeki veya yereldeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin yerel kalkınma odaklı, 
bölgesel nitelikli faaliyetlerine ve projelerine maliyet paylaşımı esasına dayalı olarak ilave destek 
sağlayacaktır. Bu sayede ajanslar, özellikle bölgesel-yerel kalkınma odaklı, iş ortamını ve yaşam 
kalitesini iyileştirmeye yönelik kritik orta ve küçük ölçekli altyapı, çevre projelerinin hayata geçiril
mesine yardımcı olacaktır. 
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Önerilen Kalkınma Ajansları, il düzeyinde oluşturulacak her türlü vakıf, dernek, birlik gibi 
sivil toplum örgütlenmelerine, özel sektör üst kuruluşları ve bunların kurdukları uzmanlaşma örgüt
lerine engel olmayacak, onların yerine geçmeyecektir. Tüm bu farklı nitelikteki organizasyonlar 
için katılımcı, etkin temsile önem veren, karar alma ve uygulama aşamalarında işbirliği ortamı sağ
layan ortak bir platform oluşturacaktır. Yapılanma içinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin ilgisinin, etkisinin, sorumluluğunun ve dolayısıyla sahiplenmesinin en ideal düzey
de sağlanması ve sürdürülmesi esas olacaktır. Paylaşılan bu yetki ve sorumluluğun bir gereği olarak 
da bu kesimlerin ajansın finansman mekanizması içinde maliyet paylaşımı veya eş finansman 
modeline sınırlı da olsa katkı sağlamaları doğal olacaktır. 

Ajansların kuruluşu aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bunun için her bir ajansın kuruluşu 
Kuruluş Kararnamesi şeklinde isimlendirilen bir Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacaktır. Bundan 
maksat, özellikle öncelikli bir takım bölgelerde pilot uygulamalar yaptıktan sonra buradan 
çıkarılacak derslere göre ajansların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Başarılı olduğu takdirde, bütün 
bölgelere, bölgelerin özgün şartlan dikkate alınarak yaygınlaştıracaktır. Burada ajans kuruluş-
lannın, ayn ayn kuruluş kararnameleri ile yapılmasının nedenlerinden birisi de bölgelerin özgün 
şartlan ve yapılanna göre teşkilat yapılannın, birimlerinin, büyüklüklerinin ve diğer yapısal özel
liklerinin özelleştirilmesi ihtiyacının bulunmasıdır. Bu farklılaştırma ancak ayn ayn kuruluş karar
nameleri ile mümkün olabilecektir. Bu konuda ikincil düzenlemelerden de yararlanılabilecektir. 

26 Kalkınma Ajansının kurulması halinde, bu kuruluşlann kullanabileceği toplam kamu kay
nağının tutan yıllık yaklaşık 666 Trilyon TL. olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu 666 Trilyonluk 
bu kaynağın; yüzde 68'inin (450 Trilyon TL.) Genel Bütçe vergi gelirlerinden yapılacak transfer ile, 
yüzde 19'unun (127 Trilyon TL.) Belediyelerin, yüzde 13'ünün (89 Trilyon TL.) ise îl Özel 
İdarelerinin bütçelerinden transfer edilmesi suretiyle karşılanması öngörülmektedir. Aynca, bölgede 
bulunan illerin sanayi ve/veya ticaret odalannın da ajanslar tarafından kullanılabilecek bütçeye or
taklık ve maliyet paylaşımı esasına dayalı olarak katkı sağlamalan öngörülmüştür. 

Ajanslann pilot bölgelerden başlamak üzere tedricen kurulacağı düşünüldüğünden, kurulacak 
her bir kalkınma ajansının getireceği muhtemel yıllık malî yük yukarıdaki tahminler doğrultusunda 
yaklaşık 25,6 Trilyon TL. olacaktır. Ancak, yapılan tahminlere göre, ortalama bir ajansın işletme 
(cari) giderlerinin bu harcama toplamı içinde ortalama yüzde 4,6 gibi cüzi bir paya sahip olması 
beklenmektedir. Bütçenin geri kalan kısmı kalkınma amaçlı proje ve faaliyetlere destek amacıyla 
kullanılacaktır. 

Ajanslann merkezi düzeyde koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından sağ
lanacaktır. DPT içinde bölge planı yapma ve yaptırma, bölgesel gelişme politikalannı oluşturma ve 
AB destekli bölgesel programlann yürütülmesi görevini üstlenmiş olan Bölgesel Gelişme ve 
Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, ajansların genel koordinasyonunu ve izlemesini de yapacaktır. 
Düşünülen yapılanma içinde ulusal düzeyde bölgesel, yerel kalkınma stratejileri ile üst ölçekli böl
ge planlan yeni bir yöntem ve içerikle DPT tarafından yapılmaya/yaptmlmaya devam edecektir. 
İBBS Düzey 2 bölgelerinin plan ve stratejileri ise ajanslar tarafından DPT ile etkileşimli bir süreç 
içinde karşılıklı işbirliği ile hazırlanacak ve DPT'nin onayına sunulacaktır. Böylece, Düzey 2 geliş
me planı ve stratejilerinin, bu çerçevede desteklenecek faaliyet ve projelerin genel makro hedeflere, 
ulusal kalkınma planlan ve politikalanna, ulusal önceliklere ve bölgeler, kentler arası etkin bir iş
bölümüne, rol paylaşımına uygun olması sağlanacaktır. 

Ajanslann, yerel düzeyde uygulayıcı nitelikteki kamu kuruluşlan ve yerel yönetimler bakımın
dan üstlendiği koordinatörlük ve katalizörlük işlevi, benzer şekilde merkezde DPT tarafından 
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yürütülecektir. Ajansların başansı merkezde; Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müs
teşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kalkınma Bankası, Halk Bankası gibi 
kuruluşların sürece etkin katılım ve katkı sağlamalanyla da doğru orantılıdır. Bu katkı ve katılımın 
merkezde DPT koordinatörlüğünde yapılması yerinde olacaktır. Ajansların uygulayıcı ve yatırımcı 
kurum ve kuruluşların yerine geçmemesi, doğrudan uygulama yaparak mükerrerliklere ve gereksiz 
yetki çatışmalarına girmemesi esastır. Bölgesel ve yerel kalkınma gibi çok sektörlü, yatay ve mekan 
boyutu olan bir konuda koordinatör, organizatör, katalizör rol alması, kaynak tahsis mekanizmasını 
kullanarak bütün ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmesi, yerel aktörleri harekete geçirmesi, özel 
sektöre, yerel yönetimlere, sivil topluma ve kamu kuruluşlarına teknik, idari ve mali destek sağ
layarak uygulamaların ve yatırımların bölgesel/yerel/ulusal kalkınma bakımından etkinliğinin ar
tırılmasını sağlaması, ajansın esas fonksiyonu olacaktır. Merkezi kuruluşlar Kamu Yönetimi Refor
mu ve Mahalli İdareler Reformu sonrasındaki yeni standart koyucu, düzenleyici, uygulayıcı, 
yatırımcı ve denetleyici rollerine devam edeceklerdir. Bu bakımdan ajansların onların ve yerel 
yönetimlerin uygulama alanına mükerrer bir uygulayıcı olarak girmemesi, onların işlevlerini kal
kınma amacına yönlendirici, tamamlayıcı, destekleyici olması gerekmektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse, Hazine Müsteşarlığı ülkemize daha çok yabancı sermaye çekil
mesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılması gibi bir işleve sahiptir ve bu açıdan 
yabancı sermayeye yönelik bir promosyon yapması gereklidir. Ajansların ise bölgesel/yerel, potan
siyeli, dinamikleri tespit edip değerlendirerek, yerel aktörleri örgütleyerek bu potansiyeli ulusal ve 
uluslararası piyasalara, yatırımcılara hazır bir paket halinde sunma kapasitesi olacaktır. Bu bakım
dan, ajansların, Hazine Müsteşarlığı kanalıyla, yabancı yatırımcıya yer seçimi de dahil bütün ilgili 
destekleri ve potansiyelleri içeren somut önerileri bir paket halinde sunması Hazine Müsteşarlığının 
yabancı sermaye alanındaki işlevini tamamlayıcı, destekleyici ve etkinleştirici olacaktır. Bir 
bakıma, bu kuruluşlar Hazine Müsteşarlığının yurt içi destek ağı gibi çalışabileceklerdir. Ajansların 
buna benzer uygulamaları yatınmı ve girişimciyi destekleme, kırsal kalkınma, küçük altyapının 
temini, turizm ve çevre gibi alanlarda da ilgili bütün kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmesi hedef
lenmektedir. 

Sonuç olarak; 
- bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları, 
- yerel ve küresel rekabetteki değişimler, 
- AB'ye uyum sürecindeki yükümlülükler, 
- finansal ve beşeri kaynakların rasyonel dağılımı zorunluluğu, 
- çevresel duyarlılıktaki artış, 
- yerel kalkınma ve örgütlenme taleplerinin artışı ve bu taleplerin etkin yönlendirilmesi ihtiyacı 

gibi nedenler; 
- katılımcı, 
- esnek bir yapıya sahip, 
- teknik kapasitesi güçlü, 
yerel ve bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya odaklı kalkınma birimleri konumundaki söz konusu 

kalkınma ajanslarının oluşumunu ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline getirmiştir. 
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Ek Tablo-1: 2001 Yılı İller İtibariyle Kişi Başına Gayri Safı Yurtiçi Hasıla Değeri 
(ABD Dolan) 

SIR. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

\ İLLER 
Kocaeli 
Bolu 
Kırklareli 
Yalova 
Muğla 
İzmir 
İstanbul 
Zonguldak 
Ankara 
Kırıkkale 
Bilecik 
Eskişehir 
Bursa 
Tekirdağ 
Manisa 
İçel 
Edirne 
Adana 
Çanakkale 
Antalya 
TÜRKİYE 
Artvin 
Denizli 
Nevşehir 
Sakarya 
Aydın 
Karaman 
Balıkesir 
Burdur 
Rize 
Kilis 
Kayseri 
Kütahya 
Kastamonu 
Niğde 
Hatay 
Elazığ 
Samsun 
Çorum 
Gaziantep 
Karabük 

$ 
6 165 
4216 
3 590 
3 463 
3 308 
3 215 
3 063 
2 969 
2 752 
2 725 
2 584 
2513 
2 507 
2 498 
2 459 
2 452 
2 403 
2 339 
2 335 
2 193 
2 146 
2 137 
2 133 
2 117 
2 108 
2 017 
2 012 
2 005 
1951 
1 897 
1 817 
1 806 
1 805 
1781 
1781 
1757 
1704 
1680 
1654 
1 593 
1 587 

SIRA 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

İLLER 
Tunceli 
Kahramanmaraş 
Konya 
İsparta 
Trabzon 
Kırşehir 
Sinop 
Giresun 
Amasya 
Uşak 
Malatya 
Sivas 
Tokat 
Diyarbakır 
Afyonkarahisar 
Batman 
Erzincan 
Osmaniye 
Düzce 
Çankırı 
Siirt 
Gümüşhane 
Ordu 
Erzurum 
Bartın 
Bayburt 
Şanlıurfa 
Mardin 
Aksaray 
Adıyaman 
Kars 
Van 
İğdır 
Yozgat 
Ardahan 
Hakkâri 
Bingöl 
Bitlis 
Şırnak 
Muş 
Ağrı 

$ 
1 584 
1 584 
1 554 
1 510 
1 506 
1488 
1459 
1443 
1439 
1436 
1417 
1 399 
1 370 
1313 
1263 
1 216 
1 158 
1 157 
1 142 
1 136 
1 111 
1 075 
1 064 
1 061 
1 061 
1017 
1 008 

983 
966 
918 
886 
859 
855 
852 
842 
836 
795 
646 
638 
578 
568 
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Ek Tablo-2: tilerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2003) 

2003 
SIRASI 

(81 îl İçinde) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

İL 
İstanbul 
Ankara 
İzmir 
Kocaeli 
Bursa 
Eskişehir 
Tekirdağ 
Adana 
Yalova 
Antalya 
Kırklareli 
Denizli 
Muğla 
Bolu 
Balıkesir 
Edirne 
Mersin 
Bilecik 
Kayseri 
Gaziantep 
Zonguldak 
Aydın 
Sakarya 
Çanakkale 
Manisa 
Konya 
Karabük 
İsparta 
Hatay 
Uşak 
Burdur 
Samsun 
Kırıkkale 
Nevşehir 
Karaman 
Elazığ 
Rize 
Trabzon 
Amasya 
Kütahya 
Malatya 

1996 
SIRASI 

(76 İl İçinde) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

- • 

7 
14 
16 
11 
28 
13 
18 
10 
17 
15 
25 
19 
12 
27 
20 
22 
24 

-
21 
26 
23 
29 
35 
30 
32 
40 
33 
37 
34 
39 
31 
38 

2003 
SIRASI 

(81 İl İçinde) 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

İL 
Kırşehir 
Artvin 
Afyon 
Düzce 
Çorum 
Osmaniye 
K.Maraş 
Niğde 
Giresun 
Kastamonu 
Tunceli 
Sivas 
Kilis 
Bartın 
Aksaray 
Sinop 
Erzincan 
Çankırı 
Erzurum 
Tokat 
Ordu 
Diyarbakır 
Yozgat 
Adıyaman 
Bayburt 
Kars 
Şanlıurfa 
İğdır 
Batman 
Gümüşhane 
Mardin 
Siirt 
Ardahan 
Van 
Bingöl 
Hakkâri 
Şırnak 
Bitlis 
Ağrı 
Muş 

1996 
SIRASI 

(76 İl İçinde) 
36 
46 
41 

-
44 

-
50 
42 
45 
43 
60 
48 

-
51 
49 
54 
47 
53 
56 
52 
55 
57 
58 
61 
64 
62 
59 
69 
65 
63 
66 
68 
72 
67 
73 
70 
75 
71 
74 
76 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Kalkınma Ajanslarının kurulmasıyla ulaşılması öngörülen hedefler bu maddede 

belirtilmektedir. Piyasa mekanizması ya da merkezi hükümet uygulamalarının yerelde kamu kesimi, 
özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmekte yetersiz kalması, bölgesel 
gelişme ve yerel kalkınma anlayışının kurumsallaşmasının sağlanamaması, sektör bazlı kaynak kul
lanımından mekan bazlı kaynak kullanımına dönüşümün gerçekleşmesi, yerelde Kalkınma Ajans
ları gibi esnek, şeffaf ve katılımcı kurumların oluşturulmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bunun yanında, 
kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ancak bu kaynakların kullanımının yerel
de izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimiyle mümkün olmaktadır. Zira, merkezi bir denetim 
mekanizması, çoğu zaman kaynakların yerinde ve verimli kullanılmasını temin edememekte, yal
nızca hukuki bir denetim ile yetinmek zorunda kalmaktadır. 

Bu Kanun ile; Türkiye'de selektif olmayan teşvikler ve yerel ekonomik stratejilerden yoksun 
"yerleşik bölgesel politikalardan" uzaklaşılarak; her yerel/bölgesel ekonominin kendine has sosyo
ekonomik dokusuna ait kaynaklarının harekete geçirilmesi sonucunda "bölgesel rekabetçi üstün
lüğü" ön plana çıkaran, "modern/yeni bölgesel politikalara" geçiş yapılması hedeflenmektedir. 

Yerel/bölgesel ekonomide gelişmenin sağlanması kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşlarının karşılıklı etkileşimli işbirliğinin "kurumsal bir yapıya" kavuşmasını zorunlu kılmak
tadır. Bölge ölçeğinde kamu kesimi-özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında etkileşim ve çok 
düzeyli yönetişim, bu kanunun temel prensibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunda belirtilen 
"kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak" ifadesi ile "hizmette halka yakınlık ve yerin
den uygulama ilkesinin" de gözetildiği ve hatta bu temel ilkenin kanunun tüm ruhuna yansıtılmış 
olduğu açıktır. 

Madde 2.- Kanunda geçen bazı terim ve kavramların tanımı yapılmıştır. Bu maddede "bölge" 
kavramı ile "Düzey 2 îstatistiki Bölge Birimi" ifade edilmekte olup; böylece ajansların kuruluş öl
çekleri "sübjektif kararlara" değil, bilimsel olarak tespit edilmiş "plan bölgelerine" dayandırılmıştır. 

Madde 3.- Bu madde ile Kalkınma Ajanslarının kurulması düzenlenmektedir. 28.8.2002 tarih
li ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizdeki bölge tanımını netleştiren ve Avrupa 
Birliği'ne uyum için gerekli olan îstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması belirlenmiştir. Bu karar
namede; bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin 
yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sis
temine uygun karşılaştınlabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması için îstatistiki Bölge Birimlerinin 
temel birimler olduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca; Avrupa Birliği fonlarının önemli bir kısmı, bölgesel gelişme amacıyla Düzey 2 İstatis
tiki Bölge Birimleri esas alınarak kullandırılmaktadır. Buna paralel olarak, İlerleme Raporlarında, 
Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde bölgesel düzeyde yapıların kurulması gerektiği ifade edilmek
tedir. 

Tüm bu nedenlerle Kalkınma Ajanslarının Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri esas alınarak 
kurulması öngörülmektedir. 

Ancak; Kalkınma Ajanslarının işleyişinin izlenmesi, altyapı ve kapasitenin oluşması, işleyiş
teki aksaklıkların tespit edilip çözülmesi amacıyla ajansların 26 adet Düzey 2 İstatistiki Bölge 
Biriminde bir anda kurulması yerine, Avrupa Birliği bölgesel programlarının uygulandığı böl
gelerimize öncelik verilerek birkaç bölgede pilot uygulama başlatılacaktır. Uygulama sonuçlarına 
ve ajansların performanslarına göre gerekli düzenlemeler yapılarak, diğer bölgelerimizde de ajans
ların tedricen yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Böylece hem görece geri kalmış bölgelerin geliş-
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mişlik düzeylerinin ülke ortalamalarına yakınlaşma süreci hızlandırılmış olacak, hem de Avrupa 
Birliğine uyum süreci ivme kazanacaktır. 

Diğer taraftan, her bölgenin kendine özgü sorunları, potansiyeli ve gelişme öncelikleri bulun
makta, bölgeler farklı sosyo-ekonomik özellikler sergilemektedir. Buna bağlı olarak ajansların 
yapılan farklılık arz edecektir. Bu nedenlerle; esneklik sağlamak ve dinamik bir yapı oluşturmak 
için, ajanslann kuruluşuna dair düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Kalkınma Ajanslarının; bürokratik hiyerarşiyi ve işlemleri esas alan bir kamu kuruluşu şeklin
de yapılanması yerine, bölgelerin rekabet gücünü arttırmak üzere hızlı karar alabilen, hızla hizmet 
sunabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, özel sektör mantığı ile çalışan, bölgedeki tarafları 
katılımcı bir platformda toplayarak ortak bölgesel kalkınma hedefi doğrultusunda yönlendirebilen, 
hesap verebilir, saydam, esnek bir yapıda kurulmaları öngörülmektedir. Bu nedenle Kalkınma 
Ajanslan bu kanun hükümleri dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Diğer taraftan, 25 inci mad
de ile kademeli bir denetim yapısı öngörülmektedir. Böylece, kamu kaynaklarının saydamlık ve 
hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kullanılması tasarlanmaktadır. Bunun yanında, ajansın icra 
organı özel kesim mantığıyla çalışacak, kamu kurumlannın hantallığından uzak, etkin ve dinamik 
bir mekanizmanın oluşturulması sağlanmış olacaktır. 

Madde 4.- Madde ile ajansların ulusal düzeyde koordinasyonu ile ilgili görev ve yetkiler Dev
let Planlama Teşkilatına verilmektedir. 

Ajanslar arası eşgüdümün sağlanması ve yerel/bölgesel kalkınma politikalarının etkisinin ve 
başansının artınlması amacıyla; ulusal düzeyde genel koordinasyon Devlet Planlama Teşkilatınca 
yapılacaktır. Ajanslar kuruldukları bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yerel ve mik-
ro bazda yaklaşırken, Devlet Planlama Teşkilatı makro bazda bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
asgariye indirme, ulusal kalkınmayı hızlandırma ve uluslararası rekabet gücünü artırma misyonunu 
ifa edecektir. 

Diğer taraftan; her ajans kendi bölgesinin rekabet gücünü artırmak suretiyle ekonomik ve sos
yal gelişimini hızlandırma çabasına girişirken; aynı zamanda ajans faaliyetlerinin ulusal kalkınma 
sürecine katkıda bulunmak üzere yönlendirilmesi, bölgeler arası rekabetin aynı zamanda bölgeler 
arası ortak proje geliştirme ve işbirliği zeminine dayandırılması ve yerel inisiyatifler arasında siner
ji yaratılması ile ulusal bazda ekonomik ve sosyal gelişim mümkün olacaktır. 

Ajanslann faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri önemli ölçüde kurumsal ve teknik 
kapasitelerinin gelişimine bağlı kalmaktadır. Planlama, programlama ve projelendirme gibi teknik iş
lerin gerçekleştirilebilmesi ve Avrupa Birliği ve diğer yabancı kaynaklardan sağlanan fonların 
finansman anlaşmaları çerçevesinde en iyi şekilde kullanılabilmesi, ajanslara gerekli teknik yardım 
ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda ajanslann tec
rübelerini birbirleri ile paylaşmaları ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştınlması Devlet Planlama 
Teşkilatınca sağlanacaktır. Bu durum, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin önemli bir aracı 
olacaktır. 

Ajansların verimli ve etkin çalışmaları, birbirleri ile eşgüdüm içinde olmalan kadar ulusal 
düzeydeki kurum ve kuruluşlarla da eşgüdüm içinde olmalarına bağlıdır. Bu kapsamda, Devlet 
Planlama Teşkilatının üstleneceği diğer bir görev, merkezi düzeydeki kurum ve kuruluşlarla ajans
lann işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak olacaktır. 

İzleme ve değerlendirme süreçleri sonuca yönelik planlamanın en önemli halkalarından birini 
oluşturmaktadır. Uygulama süresince edinilen deneyimlerin sistematik biçimde gelecekteki plan
lama ve programlama çalışmalanna ışık tutması, hem ajansların hem bölgelerin performanslarının 
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değerlendirilmesi kaynak tahsisinin rasyonel ve performansı dikkate alan bir şekilde yapılmasını 
sağlayacaktır. Bu çerçevede; diğer ölçütlerin (nüfus, gelişmişlik düzeyi gibi) yanında, ajansların ve 
programların performansları kaynak tahsisini belirlemede etkili olacaktır. Böylece, ajanslar ve böl
gedeki diğer aktörlerin daha fazla kaynak sağlayabilmek amacıyla performanslarını artırmaları 
yönünde, rekabete dayalı, teşvik edici bir mekanizma konulmaya çalışılmaktadır. 

Bu gereklilikler doğrultusunda, ajansların ulusal düzeyde koordinasyonu ile ilgili ikincil mev
zuatın oluşturulmasını teminen plan ve programlara, yapılacak yardım ve transferlere, personelin 
nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, 
değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile Tek Durak Ofislerin çalışma esas ve usullerini 
(başvuruların kapsamı, hangi yatırım ve tesisler, hangi izin, ruhsat, iş ve işlemler için yapılacağı, 
izin, ruhsat, iş ve işlemler için alınacak ücretler ve bunlara ilişkin usul ve esaslar), ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşünü de almak suretiyle belirleme yetkisi Devlet Planlama Teşkilatına veril
mektedir. 

Madde 5.- Madde ile ajansın görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Ajansların temel görevi; böl
gedeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve böl
gedeki tarafların karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamaktır. 

Ayrıca; bölge plan ve programları hedeflerine ulaşılmasında bölgedeki faaliyet ve projelere 
destek verilmesi, söz konusu faaliyet ve projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların DPT 
Müsteşarlığına bildirilmesi görevi ajanslara verilmektedir. Faaliyet ve projelere destek verilmesi 
sadece mali destek sağlanması ile sınırlı kalmayacak, özellikle nispeten az gelişmiş bölgelerimizde 
teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi suretiyle de bölgedeki tarafların proje oluşturma becerisi 
geliştirilecektir. 

Bölgelerde gelişmenin sağlanması, önemli ölçüde bölgeye yatırım yapılması ile mümkün ol
maktadır. Bölgede bulunan tabii, iktisadi ve beşeri kaynak ve imkanların tespit edilmesi ve rekabet 
gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması; bölge potansiyelinin ve gelişme önceliklerinin 
yatırım imkanlannı da dikkate alarak, bölgenin girişimciler için cazibe merkezi haline getirilmesi 
konusunda atılacak ilk adımdır. Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtılması bölge dışından böl
geye yatırımcı çekilmesini sağlarken; yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, ör
gütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yeni girişimcilere 
destekler sunulması da bölgesel gelişme hedeflerine uygun olarak bölgede girişimciliğin geliş
mesine olanak sağlayacaktır. 

Ülkemizde çevre, sağlık, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi temel konularda ve ayrıca gıda, ilaç, 
madencilik, turizm gibi sektörel konularda çeşitli mevzuatla düzenlenen izinler bulunmaktadır. 
Gıda, madencilik, turizm sektörlerindeki izinlerin genel olarak ilgili bakanlık veya kuruluşça veril
mesi düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak diğer izinler ilgili bakanlık ve kuruluşların merkez teş
kilatları, taşra teşkilatlan, valilikler, büyükşehir belediye başkanlıkları veya diğer belediye başkan-
lıklannca verilmektedir. İlgili mevzuatında izinlerin verilmesi için çok sayıda ve kısmen mükerrer 
belgeler istenmekle birlikte, bazı izin başvurulannm cevaplanması için de süreler tanımlanmamış-
tır. Aynca, yatırımcıların her izin için ayn ayrı makamlara başvurması gerekmekte, izin baş
vurularında diğer bazı izin belgelerinin beyanı istenmektedir. 

Yukanda belirtilen sorunları çözmek üzere; yatınmcının "tek merci"e mümkün olduğu kadar 
az sayıda başvuruda bulunarak izinleri alması ve izinlerle ilgili işlemlere mutlaka süreler getiril
mesi; sektörel izinlerin çevresel etki değerlendirilmesi, yatmm aşaması ve işletmeye alma aşaması 
olarak 3 aşamada toplulaştınlması; yatırımcının sektörel izinlerle ilgili tek muhatabının Tek Durak 
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Ofislerin olması; Tek Durak Ofisler bünyesinde izin başvurularının hızlı ve etkin şekilde takip 
edilerek sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 6.- Madde ajansın bilgi toplama yetkisini düzenlemektedir. 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, 

tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 
esas ve usulleri düzenlemektedir. 

Bu madde hükümleri ile ajans tarafından özel kanunlarla gizli tutulması güvence altına alınmış 
bilgiler dışındaki tüm bilgilerin kurum ve kuruluşlarından zamanında edinilmesi sağlanacaktır. 

Madde 7.- Madde ile ajansın; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Tek 
Durak Ofislerden oluşan teşkilat yapısı düzenlenmektedir. Ajansın, danışma ve yönlendirme organı 
olarak Kalkınma Kurulu, karar alma organı olarak Yönetim Kurulu ve icra organı olarak da Genel 
Sekreterlik belirlenmiştir. Ayrıca, bölge illerinde yapılacak yatırımlar bakımından girişimciye 
kolaylık sağlamak ve izin ve ruhsat gibi işlemlerin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak üzere 
Tek Durak Ofisler oluşturulmuştur. Ajansın teşkilat yapısı ortaya konurken; kamu kesimi ile özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında dengenin gözetildiği, karmaşıklıktan uzak, sade, basit, 
anlaşılır, organların fonksiyonlarının net olarak tanımlandığı, dikey hiyerarşiden ziyade yatay 
hiyerarşik yapının ön planda olduğu bir iç yapının oluşturulması amaçlanmıştır. 

Madde 8.- Madde ile ajansta, Yönetim Kuruluna üye seçme göreviyle birlikte daha çok danış
ma fonksiyonu icra edecek olan Kalkınma Kurulu oluşturulmaktadır. Kurulun oluşturulmasındaki 
temel amaç; bir yandan bölgedeki yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere, kamu ve özel kesim 
ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ortak iş yapabilme kapasitesini artırarak bölgenin gelişmesin
de yerel tarafları söz sahibi yapmak; diğer yandan da, bölgede demokratik katılımcılık, paylaşım ve 
işbirliği kültürünü yerleştirerek bunu kurumsal bir çerçeveye oturtmaktır. 

Ajansta ortak aklı harekete geçiren, yörenin sosyal sermayesini ajansa taşıyan ve böylece ajans 
faaliyetlerini yönlendiren bir mekanizma, ancak Kalkınma Kurulu gibi yörenin hemen hemen ör
gütlü tüm kesimlerinin temsil edildiği bir platformun oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Böylece, 
hem ajansın yöre insanınca sahiplenmesi sağlanacak hem de yöre halkının yaşam kalitesini artır
mada ajans önemli bir fonksiyon icra etmiş olacaktır. 

Kalkınma Kurulu en fazla yüz kişiden oluşacaktır. Kalkınma Kuruluna katılacak temsilci 
sayıları belirlenirken iller arasında denge gözetilecektir. Buradaki en önemli husus; herhangi bir 
ilin, aynı bölgede bulunan diğer iller üzerinde haksız bir şekilde üstünlük sağlamasının ve olası 
yıkıcı rekabetin önüne geçilmesidir. Ancak; bölge içindeki illerde özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları sayıca ve gelişmişlik düzeyleri bakımından heterojen yapı arz etmektedir. Bu nedenle, 
illerin Kalkınma Kuruluna eşit sayıda temsilci göndermesinin mümkün bulunmadığı illerimizde de 
denge sağlayıcı tedbirler Devlet Planlama Teşkilatınca alınacaktır. 

Madde 9.- Madde ile Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri düzenlenmektedir. 
Kalkınma Kurulu; ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek 

ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmiş, ajansın tüm faaliyetlerinde katılım, hesap verebilirlik ve 
saydamlık ilkelerine uygunluk gözetilmiştir. 

Kalkınma Kurulunda bölgenin potansiyeli, öncelikleri ve sorunları hemen hemen bütün toplum 
kesimlerinin katılımı ile tartışılarak, ortak akılla oluşturulan çözüm önerileri gerek Yönetim 
Kuruluna, gerekse bir bildiri ile kamuoyuna iletilmektedir. Böylece, hem ajansı yönlendirme görevi 
yerine getirilmekte, hem de bölge ile ilgili konular yöre halkının ilgisine sunulmuş olmaktadır. 
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Kalkınma Kurulunun görevlerinden biri de, tek ilden oluşan bölgelerde Yönetim Kuruluna 
yedekleriyle birlikte özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşu temsilcilerini seçmektir. Bu yolla, 
Kalkınma Kurulunda temsil edilen kesimlerin kendi inisiyatifleri ile karar alma süreçlerine de 
katılım imkanı sağlanmaktadır. 

Yönetim Kuruluna bu kapsamda seçilecek yedek üyeler; Yönetim Kurulu özel kesim ve/veya 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görevlerinin sona ermesi durumunda, görev almak üzere, Kal
kınma Kurulu tarafından sırasıyla belirlenecektir. 

Madde 10.- Madde ile karar organı olan Yönetim Kurulunun yapısı, çalışma usul ve esasları 
düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu oluşturulurken; katılımcılık, iller ve taraflar arası eşgüdüm ve her 
ilin eşit temsili ilkeleri göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Kesimler arası denge ise; kamu 
kesimini temsilen valiler; yerel siyaseti temsilen büyükşehir veya büyükşehir belediyesi bulun
mayan illerde il merkezinin bulunduğu yerlerin belediye başkanları; özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşlarını temsilen de il ticaret ve sanayi odası başkanlarına Yönetim Kurulunda yer verilmek 
suretiyle sağlanmaktadır. 

Bir ilden oluşan bölgelerde (Ankara, İstanbul ve îzmir) kamusal yatırımlardan ziyade, katma 
değeri yüksek, teknoloji, inovasyon ve hizmet sektörü odaklı uluslar arası rekabete konu özel sektör 
yatırımlarına yönelik politikalar ön planda olacaktır. Bu bölgelerin gelişmiş olması, özel sektörün ve 
sivil toplum kuruluşlarının yaygın ve etkin çalışması nedeniyle, bu bölgelerde kurulacak ajansların 
Yönetim Kurulunda özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ağırlık verilmektedir. Söz konusu böl
gelerde, Yönetim Kuruluna, ticaret ve sanayi odalan temsilcilerinin yanında Kalkınma Kurulu 
tarafından seçilecek üç özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşu temsilcisi dahil edilmektedir. 

Diğer bölgelerde ise, Yönetim Kurulu kamu kesimi ağırlıklıdır. Genelde az gelişmiş veya geliş
mekte olan söz konusu bölgelerimizde; kamusal altyapı yatırımlarına daha çok gereksinme duyul
makta; özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri de dikkate alındığında, 
kamunun kurumsal kapasitesinden, yönlendirmesinden ve liderliğinden daha fazla yararlanma ih
tiyacı bulunmaktadır. 

Birden fazla ilden oluşan bölgelerimizde, Yönetim Kurulu Başkanlığı; kuruluş aşamasındaki 
yoğun işlemlerin yürütülmesini teminen, ilk yıla mahsus olmak üzere ajansın kurulacağı ilin valisi 
tarafından; müteakip yıllarda ise illerin alfabetik sırasına göre, bölge illerinin valileri tarafından bir 
yıl süre ile yürütülecektir. 

Yönetim Kurulunda; valiler, belediye başkanları ve ticaret ve sanayi odalan başkanlarının 
üyelik süresi, kurumlarındaki görev süreleri ile sınırlı tutulmakta; tek ilden oluşan bölgelerimizde 
Kalkınma Kurulu tarafından seçilecek özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görev 
süresi ise iki yıl olarak belirlenmektedir. 

Kalkınma Kurulu tarafından seçilecek özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
görev süreleri dolmadan, herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi halinde; yedek üyeler, Kal
kınma Kurulu tarafından belirlenen sırayla asil üyenin görev süresini tamamlayacaktır. 

îcra organının başında bulunan Genel Sekreterin, oy hakkı bulunmaksızın Yönetim Kurulu top
lantılarına katılmasına imkan sağlanarak; Yönetim Kuruluna karar verirken ihtiyaç duyacağı teknik 
bilginin anında sağlanması hedeflendiği gibi, icra organının alman kararlan anlayıp, hızlı ve etkin 
şekilde uygulaması amaçlanmaktadır. Genel Sekreterin oy hakkının bulunmaması, aynı zamanda ic
ra organının karar organına karşı hesap verebilirliğini kolaylaştırıcı ve muhtemel bir çıkar ilişkisi 
sorununun ortaya çıkmasını engelleyici bir düzenlemedir. 
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Madde 11.- Bu maddede Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri belirlenmektedir. Yönetim 
Kurulu, karar organı olarak ajansın sevk ve idaresine ilişkin görevleri ifa etmekte, bölgenin 
gelişimine yönelik genel politikaları belirlemektedir. 

Bölgesel ve yerel kalkınma kapsamında önemli görülen ve Genel Sekreterlik tarafından 
sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine karar vermek ve yapılacak yardımları 
onaylamak Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır. 

Ajansın mali yapısı ile ilgili olarak, kurul; yıllık çalışma programını Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının onayına sunmak ve bütçeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek, 
ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek ve 
yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamakla görevli ve yetkili kılınmıştır. Ayrıca, 
Yönetim Kurulu; kesinleşen bütçeyi ve çalışma programını, altı aylık ara rapor ve yıllık faaliyet 
raporunu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderecektir. 

Kanunda icra organının başında yer alacak olan Genel Sekreterin ve diğer personelin seçimine 
özel bir önem verilmiştir. Ajans Genel Sekreter adaylarını uygunluğuna karar verilmek üzere Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunma ve diğer personelin işe alınması ve işine son verilmesi 
hakkında karar verme görevleri Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. 

Ajansın esnek çalışabilmesi ve değişik bölgelerin nüfusu, sektörel yapısı, öncelikleri, potan
siyeli ve sorunları gibi kendine özgü nitelikleri ile değişen koşullara uyum sağlayabilmesi amacıy
la, Genel Sekreterliğin yapısı ve hizmet birimlerinin, Genel Sekreterin teklifi ile Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmesi veya değiştirilmesi öngörülmüştür. 

Ajans faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından, Yönetim Kurulu 
gerekli gördüğü hallerde görev ve yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla 
Genel Sekretere devredebilmektedir. 

Madde 12.- Madde ile ajansın icra organı olan Genel Sekreterliğe ilişkin düzenleme yapılmış
tır. Genel Sekreterliğin ve Tek Durak Ofislerin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter ajan
sın icraatı ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Madde 13.- Madde ile Genel Sekreterin nitelikleri belirlenmiştir. Genel Sekreterliğin görev ve 
yetkileri incelendiğinde, hizmetin gerektirdiği nitelik ve koşulları haiz bilgili ve deneyimli bir Genel 
Sekreterin istihdamı zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle yüksek öğrenim şartının yanında, yük
sek öğrenim sonrasında kamu ya da özel kesimde uzmanlık gerektiren konularda en az on yıl çalış
mış olmak şartı aranmaktadır. 

Diğer taraftan; başta Avrupa Birliği ile olmak üzere ülkemizin katıldığı ikili ve çok taraflı ulus
lararası program ve projeler ajans faaliyetleri içerisinde büyük öneme sahip olup, Genel Sekreter 
bunların sevk ve idaresinden sorumlu bulunmaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili literatür ve mevzuat ile 
uluslararası kurumlar ve kişilerle ilişkilerde ağırlıklı olarak İngilizce dili kullanılmaktadır. Bu 
nedenlerle, Genel Sekreterin; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 
İngilizce dilinden asgari (70) düzeyinde puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçer
liliği bulunan belgeye sahip olan adaylar arasından istihdam edilmesi gerekmektedir. 

Madde 14.- Bu madde ile Genel Sekreterin görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Genel Sek
reter, ajansın bütçe imkanlan çerçevesinde etkin ve verimli çalışarak görevlerini tam ve zamanında 
ifa etmesinden ve ajansın ulusal ve uluslararası bütün temas ve ilişkilerinden sorumludur. Genel 
Sekreter, bölgenin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olacak şekilde; bölgedeki kişi, kurum ve 
kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak; özel kesim, 
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, mali des-
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tek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek; desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, 
değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak; yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik des
tek sağlamak konusundaki görevleri, planlama ve programlama süreçlerini tamamlayıcı ve destek
leyici faaliyetler olmaktadır. Böylece, mali destek verilmekle yetinilmeyerek, kamu ve özel kesim 
ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgede proje 
üretiminin artırılması sağlanmış olacaktır. 

Bölgesel kalkınma ile ilgili diğer kurumlarla karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını teminen 
Genel Sekreterlik yurt içinde ve dışındaki kuruluş ve ajanslarla işbirliği yapma ve ortak proje geliş
tirme konusunda yetkili kılınmıştır. Genel Sekreter, Ajans Genel Sekreterliğini temsilen; bölgesel 
gelişme ile ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılara katılır ve temaslan yürütür. Bu kapsamda değişik 
bölgeler arasında koordinasyonun sağlanmasına ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesine katkıda 
bulunmakla da görevlidir. 

Ayrıca, Genel Sekreter; Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Kanunda öngörülen idari ve 
mali işlemleri yürütmek, ajansın Yönetim Kurulunun yanında Kalkınma Kurulunun da sekretarya 
işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek ve Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri 
kullanmakla görevlendirilmiştir. 

Madde 15.- Bölge illerinde yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına 
giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde 
sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek amacıyla bölge illerinde, Yönetim Kurulu 
kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan Tek Durak Ofisler teşkil edilir. 
Tek Durak Ofisler, görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliğe karşı sorumludur. Ayrıca buralara 
müracaat edenlerin ek bir maliyetle karşılaşmasını önlemek için sunulan hizmetlerin ücretsiz olması 
öngörülmüştür. 

Madde 16.- Bu madde ile Tek Durak Ofislerin görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Tek Durak 
Ofisler ile yatırımcının, izin ve ruhsat işlemlerinde çok sayıdaki kurumla muhatap olması yerine, 
tek nokta ile muhatap olması hedeflenmiştir. Bu merkezlerin temel görevi, yatırım ortamının iyileş
tirilmesi kapsamında yatırımcılara, yatınm öncesi ve yatınm döneminde işletme ruhsatı verilene 
kadar izin Ve onayları yatırımcı adına takip etmek ve sonuçlandırmak olacaktır. Söz konusu özel 
sektör yatınmlannm işletmeye açıldıktan sonra da il ve bölge ekonomilerine katkıları izlenecektir. 

Madde 17.- Madde ile özellikle küçük ölçekli yatırımcıların, Tek Durak Ofislere başvurmadan 
daha basit bir şekilde ilgili kuruluşlardan doğrudan izin almalan imkanı getirilmiştir. Ayrıca ön
görülen sistemin çalıştınlabilmesi için, öncelikle izin başvuruları konusunda diğer kanunlarda 
yapılması gereken değişiklikler düzenlenmiştir. 

Madde 18.- Madde ile ajans personelinin nitelik, statü ve hakları düzenlenmektedir. Ajansa bu 
kanun kapsamında yüklenilen görevlerin istenilen şekilde ifa edilebilmesi için nitelikli Genel Sek
reterin altında çalışacak, ajans hizmetlerinin gerektirdiği nitelik ve koşulları haiz yeterli uzman per
sonel ve ajansın iç denetimine ilişkin faaliyetleri yürütecek tecrübeli bir iç denetçi istihdamı zorun
lu olmaktadır. 

İstihdam edilecek iç denetçide; ajansın faaliyetlerinin niteliği gereği, kamuda en az on yıl 
denetim elemanı olarak çalışma şartı aranmaktadır. 

Ancak, yapının daha esnek olabilmesi, çalışanlann performanslannın değerlendirilebilmesi 
açısından personelin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre iş akdiyle istihdam edilmesi önem arz 
etmektedir. Böylece, ajanslar klasik kamu kurumlarının hantallığından uzak, dinamik bir yapıda 
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kurulmuş olacaktır. Ajansın teknik kapasitesi yüksek, esnek ve etkin bir personel yapısına sahip ol
masını teminen, destek personeli sayısının toplam personel sayısına oranı da yüzde yirmi olarak 
belirlenmiştir. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de ajansta istihdam edilebilme imkanı 
bulunmaktadır. Bu yolla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, özellikle bölgesel gelişme ve 
proje yönetimi konularında tecrübesi olan personelden de faydalanma imkanı doğmuş olacaktır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında ajansın ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin ajanslarda çalışmalarını 
özendirmek amacıyla, ajanstan ayrıldıktan sonra eski kurumlarına dönebilme imkanı sağlanmak
tadır. Bu kişilerden müşterek kararname ile atanması gerekenlerin kurumlarına dönüşünde bu uzun 
sürecin yaşanmaması için yalnızca ilgili bakan onayı aranmıştır. Kişilerin kurumlarına geri 
dönüşünde bu imkan sağlanırken, bu kişilerin önceki görevlerindeki idari unvanlara (genel müdür, 
daire başkanı gibi) göre atanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada kişilerin kariyerlerine (uz
man gibi) göre atanması amaçlanmaktadır. Ancak, ajansın idari kapasitesinin tamamıyla kamu 
kurumlarından gelen personelle sınırlandırılmaması ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının da 
kapasitelerinden yararlanılmasının sağlanması, genç ve nitelikli işgücünün ajansta istihdam 
edilebilmesi yolunun açılması için, bu şekilde istihdam edilecek olan personelin sayısı da toplam 
ajans personeli sayısının yüzde otuzu ile sınırlandırılmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarından muvafakat almaksızın ajansta istihdam edilenlerin ajansta 
görevlerinin son bulması ve ayrılmış oldukları kurum ve kuruluşlara geri dönmeleri nedeniyle 
yapılacak işlemler genel hükümlere tabidir. 

Ajans Genel Sekreteri ile uzman personel ve iç denetçinin ücret ve sosyal hakları için; iş akdi 
hükümlerine göre çalıştırılmaları, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi olmaları, iş güvencelerinin sınırlılığı, taşrada nitelikli eleman bulmanın ve is
tihdam etmenin zorluğu gibi nedenler söz konusu olduğundan asgari; ajans personeline keyfi yük
sek ücret ödenmesi suretiyle kaynakların israf edilmesinin önüne geçilmesi bakımından da azami 
sınırların belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu hususlarda Yüksek Planlama Kurulu yetkili 
kılınmıştır. 

Madde 19.- Madde ile ajansın gelirleri düzenlenmiştir. Kalkınma Ajanslarının başarısını belir
leyen önemli bir husus da ajansın sürekli ve yeterli bir fınansal kaynağa sahip olmasıdır. Dünya ör
neklerinde, Kalkınma Ajanslarının gelirleri hizmet ettikleri alana, yasal yapılarına ve sundukları 
hizmetlere göre farklılık göstermektedir. Ancak, birçok kalkınma ajansı özerk bir yapıya sahip ol
masına rağmen, fmansal yapısının sağlam olması için özellikle kuruluş aşamasında ağırlıklı olarak 
ajanslar kamu tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle, genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi 
oranında bir payın bölgesel gelişme için ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynak Yüksek Planlama 
Kurulunca nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütleri dikkate alınmak suretiyle ajanslara tah
sis edilecektir. Performans ölçütlerinin dikkate alınması, ajansların performanslarını geliştirmeleri 
için özendirici bir işlev görecektir. 

Diğer taraftan, Yönetim Kurulunun yapısının bir yansıması olarak, bölgedeki tarafların ajans 
faaliyetleri ve ortak bölgesel kalkınma hedeflerini sahiplenmelerinin ve kalkınmanın faydalarından 
yararlanmalannın yanında maliyetlerine de iştirak etmelerinin sağlanması açısından, bölgedeki il 
özel idareleri için yüzde beş, belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları için ise bir önceki yıl kesinleş
miş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında bir payın cari yıl bütçesinden bölgelerindeki ajansa ak
tarılması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 



- 2 4 — 

Avrupa Birliği fonlarından sağlanacak kaynaklar ve ajans faaliyetlerinden sağlanan gelirler de 
ajans bütçesi için büyük önem arzetmektedir. 

Madde 20.- Madde ile ajansın giderleri düzenlenmektedir. Ajansın bölge plan ve programların
da öngörülen hedeflere ulaşabilmesi için kaynaklarını ekonomik olarak en verimli alanlarda değer
lendirmesi gerekmektedir. Ayrıca, ajans bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, tanıtıma 
ve eğitime de kaynak aynlmıştır. Böylece, bölgesel gelişme anlayışına sürdürülebilir bir perspektif 
kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Ajans kaynaklarının etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması bakımından, ajansın personel 
giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onbeşi ile sınırlandırılmıştır. 

Madde 21.- Bütçenin hazırlanmasında, genel kabul görmüş olan saydamlık, hesap verebilirlik, 
açıklık ve alenilik ilkeleri esastır. 

Madde 22.- Madde ile ajansın bütçesi düzenlenmektedir. Ajans büçesinin, ulusal ve bölgesel 
plan ve programlar ile yıllık çalışma programına uygun ve gerçekçi bir şekilde hazırlanması gerek
mektedir. Ayrıca, ajansların harcamalarının kontrol edilebilmesi ve mali gücü oranında harcama ve 
yükümlülük altına girmesi için bütçe dışı harcamalara izin verilmemiştir. Ajans bütçesi ulusal ve 
bölgesel programlara uygun olarak hazırlanacaktır. 

Madde 23.- Madde ile bütçenin hazırlanma ve kabul süreci düzenlenmiştir. Bu madde ile Yük
sek Planlama Kurulunun gösterge niteliğinde pay tavanlarını belirlemesinden başlayarak Yönetim 
Kurulunda kabulü ve kesinleşmesine kadar geçen süreç ve bu süreç içinde göz önünde bulundurul
ması gereken nüfus, gelişmişlik düzeyi, ajansın bir önceki yıl içerisindeki performansı, ulusal ve 
bölgesel plan ve programlara, çalışma programına uygunluk, gelir ve gider tahminlerinin gerçekliği 
gibi ölçütler düzenlenmiştir. 

Madde 24.- Bu maddede bütçe sonuçları ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 
Madde 25.- Madde ile ajansın iç ve dış denetim esasları belirlenmektedir. Klasik denetim an

layışından farklı olarak, iş ve işlemlerin yalnızca hukuki denetimi değil performans denetiminin de 
yapılması öngörülmektedir. 

îç denetim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, gerek ajans faaliyetlerinin hesap 
verilebilirliği ve şeffaflığı, gerekse ajans faaliyetleri ile ilgili risklerin zamanında tespit edilerek 
gerekli tedbirlerin alınması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle denetim konusunda 
uzmanlaşmış bin iç denetim istihdamı öngörülmektedir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekretere de iç denetim konusunda yetki verilmek
tedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter, ajans faaliyetlerini görevlerinin gerektirdiği gibi 
yerine getirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevlidirler. 

Dış denetimin ise; hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı, performans değerlendirmesi 
açısından ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
Ajans faaliyetlerinin hukuka uygunluğu, yerindeliği, etkinliği ve verimliliği ile ajansların perfor
mansı, her bir bölgenin niteliği ve her ajansın faaliyeti de dikkate alınmak suretiyle belirli aralıklar
la incelenerek denetime tabi tutulacaktır. 

İlgili mevzuat hükümleri ile düzenlenen Sayıştayın denetim yetkisi saklıdır. 
Madde 26.- Bu maddede ajansın muaf olduğu vergi, resim, harç ve katkı payları belirtilmek

tedir. 
Madde 27.- Bu maddede uygulanmayacak hükümler düzenlenmektedir. 
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Ajans, mali özerkliğinin korunması, esnek ve dinamik yapısıyla değişen şartlara kolay uyum 
sağlayıp ihtiyaçlara acilen cevap verebilmesi amacıyla, ilgili bazı kanunların kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

Madde 28.- Bu madde ile 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 29.- Bu madde ile 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Geçici Madde 1.- Kalkınma Ajansları Bakanlar Kurulu kararlan ile aşamalı olarak kurulacak
tır. Bunun için, 26 adet Kalkınma Ajansının tamamı kuruluncaya kadar genel bütçe vergi gelirlerin
den gerçekleştirilecek olan transferin kurulmuş ajans sayısı dikkate alınarak düzenlenmesi gerek
mektedir. Ayrıca ajanslar yıl içerisinde kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine 
düşen payı kullanabileceklerdir. 

Geçici Madde 2.- Bu madde ile ilk yıl için ajansta çalıştırılacak olan azami personel sayısının 
kuruluş kararnamesinde belirtileceği hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 3.- Türkiye - Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında Güneydoğu Anadolu Böl
gesi hariç toplam dört bölgede bölgesel program yürütülmektedir. Doğu Anadolu Kalkınma Prog
ramı kapsamında Van ilinde "Proje Koordinasyon Merkezi"; Samsun-Kastamonu-Erzurum NUTS 
II Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında, merkezi Amasya'da olmak üzere Yeşilırmak Havzası 
İl Özel İdareleri Hizmet Birliği, merkezi Kastamonu'da olmak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Bir
liği ve merkezi Erzurum'da olmak üzere Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkınma Birliği kurul
muştur. Söz konusu programların başarıyla yürütülmesi için bölgelerde programların yürütülmesin
den sorumlu birimlerin kurulması ön koşuldur. Kalkınma Ajansları henüz kurulmadığından, geçici 
olarak bu görevleri üstlenecek olan proje birimleri kurulmuş ve bu kapsamda personel istihdam 
edilmiştir. Söz konusu bölgelerde Kalkınma Ajanslarının kurulması ile birlikte bu birimlerin yürüt
mekte olduğu iş ve işlemler, bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile her türlü taşınır malların ilgili 
ajanslara devredilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu birimlerde oluşan teknik kapasitenin ve bilgi 
birikiminin korunması ve uygulanan bölgesel programların devamlılığının sağlanması için; zaten 
detaylı bir inceleme ve ön eleme sonucunda seçilen proje birimi personelinin istekleri halinde ve 
yeterli nitelikleri taşımaları şartı ile ajanslarda istihdamı sağlanacaktır. 

Geçici Madde 4.- Bu madde ile Kalkınma Kurulunun ilk toplantısına ilişkin düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

Geçici Madde 5.- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine ve bu İdarenin görev 
alanına giren illeri kapsayan Ajansların bir yıl içerisinde kurularak İdarenin yürüttüğü projeler ve 
bunlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları da devralmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu maddede; bir taraftan tasfiye sürecinde hizmette herhangi bir aksamaya meydan vermemek 
üzere gerekli tedbirler alınırken, diğer taraftan çalışanların mağdur edilmemesine yönelik düzen
lemelere de yer verilmiştir. 

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatında çalışan personelin, 
bölgesel gelişme ve proje yönetimi konulanndaki bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması amacıyla 
bölgedeki ajanslarda çalışmalarına da imkan sağlanmaktadır. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 15.2.2004 
Esas No.: 1/950 

Karar No.: 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 19.1.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan "Kalkınma 

Ajanslannm Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı", Başkanlığınızca 
28.1.2005 tarihinde, esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna; tali komisyon olarak da. 
İçişleri ve Adalet komisyonlannın yanı sıra Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 15.2.2005 tarihli onuncu toplantısında, Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Sn. Abdüllatif Şener ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği temsilcilerinin de katılımlanyla Tasanyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştir
mek, kaynaklann yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, ulusal kalkınma programlannda belirtilen 
ilke ve politikalar doğrultusunda bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölge içi farklılıkları azaltmak 
üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri düzenlenmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında şu görüşler ileri 
sürülmüştür: 

- Tasan ile AB'ye uyum sürecindeki yükümlülüklerimizden biri yerine getirilerek Avrupa Bir
liğinin bölgesel kalkınma fonlannm kullanımını sağlayacak bir organizasyon oluşturulmaktadır. 

- Küresel değerlerin yaygınlık kazanmasıyla birlikte yerel potansiyellerin harekete geçirilerek 
ekonomik birer güce dönüştürülmeleri önem kazanmıştır. 

- Türkiye'nin AB'ye Üyelik perspektifi içinde, daha önceki aday ülkelerin ekonomik ve sosyal 
uyum amacıyla yararlandıklan fonlardan etkin bir şekilde yararlanabilmesi için kurulması gereken 
mekanizmalardan biride Kalkınma Ajanslarıdır. 

- Tasannın yasalaşması ile birlikte Ajanslann bölgesel kalkınmaya katkılan artacak ve bu 
kuruluşlar kalkınmada öncülük yapacaklardır. 

- Kurulacak Ajansların gelirleri değişik kaynaklardan sağlanmaktadır. Genel bütçenin vergi, il 
özel idare, belediye, sanayi ve ticaret odalan gelirlerinin belirli oranlardaki kısımları ile Avrupa Bir
liği Fonları da kalkınma ajanslarının önemli bir gelir kaynağını oluşturacaktır. 

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye tahsis edilen fonlann yaklaşık üçte biri bölgesel kalkın
ma amacıyla kullanılmaktadır. AB'nin 2007-2013 bütçe döneminde ise bu oranın yaklaşık yüzde el
liye yükselmesi beklenmektedir. 

- Kurulacak ajanslar sağladıklan gelirlerini, hedefledikleri amaçlar doğrultusunda kullan-
dırabilmek için AB ölçüleri ve kriterleri dikkate alınarak, ülkemiz NUTS 2 denilen 26 kalkınma 
bölgesine ayrılacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir tek başlarına bir bölge oluştururken geri kalan 23 
bölge iki veya daha fazla ilden meydana gelecektir. 

Tasannın Geneli Üzerinde Tartışma Konusu Olan Hususlar 
- Tasannın geneli üzerindeki görüşmeler sırasında; üyelerimiz; AB Üyesi Ülkelerdeki kalkın

ma ajanslannm yapılan dikkate alındığında ülkemizde kurulacak olanların Tasanda öngörüldüğü 
gibi DPT'nin genel koordinasyonunda olmasının uyum açısından AB tarafından eleştiri konusu 
olabileceğini ifade etmişlerdir. 
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Gerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gerekse de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yet
kilileri cevaben; kalkınma ajanslarının yapılarının her bir AB Üyesi Ülkede farklı bir karakter gös
terdiğini, AB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ajansların teşkilat yapısının nasıl olması gerek
tiğinden ziyade Türkiye'ye AB tarafından tahsis edilen fonların yönetimini ve denetimini sağ
layacak ve bu alandaki boşluğu dolduracak bir idari otoritenin ivedilikle kurulması gerektiğini 
belirttiklerini ifade etmişlerdir. 

- Tasarı, kurulacak ajansların iç ve dış denetim esaslarını da belirlemektedir. İlgili madde gereği; 
ajansların dış denetimi, hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı performans değerlendirmeleri 
bakımından ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmek
tedir. Komisyon Üyelerimizin bir kısmı, hukuka uygunluk açısından denetimin İçişleri Bakanlığı 
yerine mali konularda uzmanlaşmış Maliye Bakanlığı yetkililerince veya uluslararası alanda kabul 
görmüş bağımsız denetim şirketlerince yapılmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir. 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilisi ise; AB Üyesi Ülkelerde faaliyet gösteren söz 
konusu ajansların yapılarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen, Avrupa Birliğinde dış 
denetim denilince akla, bağımsız bir yüksek denetim otoritesi tarafından parlamentoya yapılan 
raporlama geldiğini, Türkiye'de ise söz konusu bağımsız denetim fonksiyonunu yerine getiren 
kurumun "Sayıştay" olduğunu ifade etmiştir. Bu gerekçe ile yetkili, "Denetim" başlıklı madde met
ninden dış denetim görevini yerine getirecekler arasında Sayıştayın da yer almasıyla birlikte, 
Tasarının geneli üzerindeki tek tereddütlerinin de ortadan kalkacağını belirtmiştir. 

Hükümet temsilcisi ise cevaben; herhangi bir yere kamu tahsisi yapıldığında doğal olarak 
Sayıştayın orayı denetleme yükümlülüğü olduğunu, Sayıştayın iş yükü nedeniyle düzenli bir 
denetim yapamayabileceği düşüncesiyle denetimin aksamaması için İçişleri Bakanlığına bu görevin 
verildiğini belirtmiştir. Ayrıca temsilci, söz konusu madde gerekçesinde; "İlgili mevzuat hükümleri 
ile düzenlenen Sayıştayın denetim yetkisi saklıdır." ibaresinin yer aldığını, Avrupa Birliği ile 
yapılan görüşmeler sonucunda; ajansların idari yapılarının nasıl olması gerektiğinden ziyade 
Düzey2 (Nuts2) bazında idari yapıların acilen oluşturulmasının üzerinde durulduğunu ifade etmiştir. 

Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerin görüşülmesine karar verilmiştir. 

Tasarının bütün maddeleri aynen kabul edildiğinden, ayrı bir metin düzenlenmesine gerek 
görülmemiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/950 3.6.2005 
Karar No.: 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 19.1.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça 28.1.2005 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri 
Komisyonu ve Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/950 
esas numaralı "Kalkınma Ajanslannın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı"; Komisyonumuzun 23.3.2005 ve 21.4.2005 tarihlerinde yaptığı 41 inci ve 47 nci birleşim
lerde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Abdüllatif ŞENER ile Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Güneydoğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlanyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi gelişme olgusu, ülke genelinde toplumsal, siyasal, kültürel ve benzeri kurumlar
daki yapısal değişimleri kapsayan çok boyutlu bir öze sahiptir. Toplumlann gelişmesi; kişi başına 
düşen milli gelirin artınlması şeklinde özetlenebilecek iktisadi büyüme kavramıyla beraber, yapısal 
ve insani gelişmeyi içine alan ve ölçebildiğimiz bütün sosyal değişkenleri içermektedir. Son yıllar
da toplumsal gelişmenin en önemli yönünü, ulusal kalkınmanın çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler 
arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi ve buna paralel olarak kalkınmanın getirilerinin 
de kesimler ve bölgeler arasında dengeli dağılımı teşkil etmeye başlamıştır. Ekonomik refahın, top
lum kesimleri ve iller, bölgeler arasında, kısacası mekanda dengeli dağılımının sağlanması, 
günümüz toplumlarında sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu politika, 
aynı zamanda ekonomik ve sosyal uyum ile toplumsal istikrarın önemli unsurları arasında yer al
maktadır. Kalkınma düşüncesinde diğer önemli faktör ise gelişmenin sürdürülebilir olmasıdır. 

Günümüzde, sürdürülebilir gelişme iktisadi büyüme yanında sosyo-kültürel, mekansal, çev
resel ve benzeri boyutları içine alan dengeli bir süreci temel almaktadır. Gelişmiş toplumlarda, 
genel büyüme oranı ve ortalama gelir düzeyi geri kalkınmışlığın tek göstergesi olarak görülmemek
tedir. Artık bu gelirin nasıl bir yapıda, hangi kesimlerin katkısıyla üretildiği ve kesimler arasında ve 
mekanda nasıl dağıldığı da gelişmişlik göstergeleri arasında zikredilmektedir. Büyümenin ve geliş
menin sürdürülebilirliği bu hususlan dikkate alan bir yönetim ve üretim yapısının varlığıyla doğru 
orantılı görülmektedir. 

Doğal ve toplumsal kaynakların mekan üzerinde dağılımı, mutlak anlamda eşitlik arz et
mediğinden, gelişme de mutlak anlamda dengeli bir süreçten geçmemektedir. Diğer bir deyişle 
ekonomik ve sosyal gelişme yeryüzünde zaman ve mekan bakımından farklılık göstermektedir. Ül
keler arasında gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş gibi tanımlamalarla nitelenen gelişmişlik 
farklılıkları, ülkelerin farklı yörelerinde de ortaya çıkmaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan geliş
me sürecine yön veren iktisadi ve sosyal faktörlerin ülke mekanı üzerinde farklı yoğunluklarda 
dağılımı, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklannm nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farklannm dengeli bir yapıya kavuşturulması, bölgesel ve 
yerel kalkınmanın hızlandınlması ve sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması için çeşitli 
politikalar ve araçlar uygulanmıştır. Bunlann başında, çeşitli büyüklükteki bölgeleri hedef alan böl
ge planlan yer almaktadır. Bölge planlan, kalkınma planlannm hedef ve stratejileri çerçevesinde 
bölgelerarası gelişmişlik farklannın azaltılması, geri kalmış yörelerde yaşayan nüfusun refah 
düzeyinin yükseltilmesi, metropollere büyük yük getiren göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe 
kavuşturulması, plansız kentleşme nedeniyle oluşan sorunların çözüme ulaştırılması amacıyla böl-
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gelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve temel sorunları ile potansiyellerinin belir
lenmesine yönelik olarak merkezde hazırlanmaktadır. 

Kalkınma planlarının sektörel öncelikleri ile mekansal boyutların bütünleştirilmesine yönelik 
olarak, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek 
amacıyla, çeşitli dönemlerde muhtelif bölgesel gelişme planlan hazırlanmıştır. Bunların başlıcalan; 
Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölgesi Projesi, Güneydoğu Anadolu 
Projesi, Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı ve 
Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı'dır. 

Ancak, çoğu zaman kalkınmada öncelikli yöreleri hedef alan destek uygulamaları, organize 
sanayi bölgeleri politikası, yatırımlarda devlet yardımları ve kırsal kalkınma projeleri ile birlikte 
yürürlüğe konulan bölge planlan, bölgelerarası gelişmişlik farklannın azaltılmasında ve hedeflenen 
gelişme düzeyini ve ortamını oluşturmada beklenen etkiyi doğuramamıştır. Anılan bölgesel kalkın
ma projelerinden GAP dışında kalanlar kapsamlı bir uygulama şansı bulamamıştır. Başta bir ener
ji ve sulama projesi olarak başlatılan ve daha sonra entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüş
türülen ve büyük ölçekli sektörel kamu yatıranları ile desteklenen Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) hariç olmak üzere hazırlanan bölge planlarının hemen hemen tamamı beklenen başanya 
ulaşamamıştır. Planlı dönemde sağlanan olumlu gelişmelere rağmen, gerek Türkiye'nin tam üye 
olarak katılmayı hedeflediği AB ülkeleriyle olan gelir farkı, gerekse ülke içinde bölgelerarası gelir 
ve gelişmişlik farklılıkları somut gelişmeler sağlanması gereken önemli bir sorun alanı olarak gün
demdeki yerini korumaya devam etmektedir. 

Yerel ve bölgesel gelişme, diğer kalkınma planlannda olduğu gibi halen yürürlükte olan 8 in
ci Beş Yıllık Kalkınma Planında; bölgesel gelişme, bölge planlama, kalkınmada öncelikli yörelerin 
geliştirilmesi, kamu yatırımlan, yatırımlarda devlet yardımları ve kırsal kalkınma ile ilgili amaç, il
ke ve politikalar arasında da bölgesel ve yerel kalkınmanın önemi açıkça vurgulanmıştır. Planda ay-
nca; Dünyada ve Türkiye'de yerel sanayi odaklannın, küresel ekonomi ve rekabet anlayışında mey
dana gelen değişimlerin birer ürünü olarak ortaya çıktığı ve yerel kurumlann ortak hedefler doğrul
tusunda organize olması yanında, belirli sektörlerde uzmanlaşmış ve kendi aralarında bütünleşmeyi 
sağlamış KOBİ'lerin yer aldığı küçük ve orta boy kentlerin dünya ekonomisinde önemini giderek 
artırdığı vurgulanmaktadır. 

8 inci Beş Yıllık Kalkınma Planında Ülkemizin sanayileşme sürecinde, ulusal kaynakların en 
etkili ve verimli şekilde kullanılmasını teminen, Türkiye'nin sanayi haritasının çıkarılarak, birbirini 
besleyen, birbirinin altyapısını tesis eden yatırımlar ile bölgesel gelişmeye yönelik projelerin des
tekleneceği belirtilerek; kırsal kalkınma açısından; kırsal alanda istihdamın artınlması, insangücü 
kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal nüfusun gelirini artırıcı ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, etkili örgütlenme ve her düzeyde katılımcılığın sağlanmasına ve 
sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını artırmaya yönelik tedbirlerin alınması ön
görülmüştür. Bu kapsamda, 8 inci Beş Yıllık Kalkınma Planında programlann ve bölgesel planlann 
hazırlık, uygulama, koordinasyon ve izleme aşamalarının etkinliğini artırmak üzere, ihtiyaç duyulan 
merkezlerde birimlerin oluşturulması için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı gerekli düzen
lemeleri yapmakla görevlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, 2001 yılı kişi başı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülkemizin en yüksek 
gelire sahip ili (Kocaeli, 6.165 ABD Dolan) ile en düşük gelire sahip ili (Ağrı, 568 ABD Dolan) 
arasında yaklaşık 11 kata varan bir gelir farkı bulunmaktadır. 2003 yılı illerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralaması çalışmasına göre ise; özellikle Ankara'nın doğusunda yer alan illerin sosyo
ekonomik gelişmişlik düzeylerinin, genel olarak ülke ortalamasının altında kaldığı; bununla birlik
te, gelişmişlik düzeyi itibarıyla ülke ortalamasının altında yer alan bu illerden çoğunun sıralamadaki 
yerinin, bir önceki araştırma dönemine (1996) göre, daha aşağılara inmiş olduğu görülmektedir. Bu 
göstergelerden de anlaşılacağı üzere, başta kaynak sorunu ve bölgesel gelişme alanındaki kurumsal 
yapının yetersizliği gibi nedenlerden dolayı bölgelerarası gelişmişlik farklannın azaltılmasında ve 
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bölgelerarası dengeli büyüme ve gelişmenin sağlanmasında arzu edilen düzeyde bir iyileşme sağ
lanamamıştır. 

AB'ye üyelik ve uyum sürecinde, ülkemizin satın alma gücü paritesine göre kişi başına or
talama gelir düzeyinin, son genişleme öncesinde AB ortalamasının yaklaşık üçte biri düzeyinde ol
duğu sıkça ifade edilmektedir. Aynı kapsamda özellikle ülke içi gelir ve gelişmişlik farklarının azal
tılmasının önemi vurgulanarak, bu alanda katılım öncesi mali yardımı da etkileyen şekilde AB'nin 
bölgesel gelişme politikası ve uygulamalarına paralel yeni bir yaklaşım, yöntem ve kurumsal örgüt
lenme modeline dikkat çekilmektedir. Bölgesel gelişme alanında AB'ye uyum sürecinin bir gereği 
olarak, yerleşme merkezlerinin kademelenmesini, iller arasındaki fonksiyonel ilişkileri, coğrafi 
koşullan, istatistik toplama ve plan yapma amacına uygunluğu da dikkate alarak, AB istatistiki 
sınıflandırmasına (NUTS) paralel bir şekilde, üç düzey halinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflan
dırması (ÎBBS) yapılmıştır. AB standartlarına uygun olarak hazırlanarak 28 Ağustos 2002 tarihli 
ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan bu sınıflandırmanın, bölgesel 
politikalann çerçevesinin belirlenmesinde esas alınması kararlaştınlmıştır. 

Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, AB'ye ekonomik ve sosyal uyum sürecinin çerçevesini 
oluşturan ve 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ekonomik 
ve sosyal uyumun en önemli yatay önceliği olarak bölgesel gelişmeye ağırlık veren Plan'da, finans
man desteğinin en geniş olduğu alan bölgesel gelişme olarak tespit edilmiştir. Planda yönetim 
otoritesi olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı belirlenmiş olup, uygulamaya ilişkin görev
lerin sektörel ve bölgesel kurumlar gibi "ara kurumlar" ile paylaşılması, bölgesel gelişme 
politikalannı yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi ve bu alandaki 
program ve projelerin yönetimine ilişkin bazı görevlerin, kalkınma ajansları olarak adlandırılan bu 
ara kuruluşlara devredilmesi öngörülmüştür. Kalkınma Ajanslarının kurulması konusu, 58 inci 
Hükümet tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve 59 uncu Hükümet tarafından da aynen 
benimsenen Acil Eylem Planında gerçekleştirilmesi öngörülen en önemli hukuki, kurumsal ve 
yapısal düzenlemeler arasında yer almaktadır. 

Dünya uygulamalarına bakıldığında ajanslar, AB üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) olmak üzere birçok gelişmiş ülkede bölgesel ve yerel kalkınmanın en önemli kurumlan 
arasında yer almaktadır. Başta İngiltere olmak üzere çok çeşitli ülkelerde, farklı yapılarda, statüler
de ve işlevlerde kurulmuş olan ajanslar, 1950'li yıllardan bu yana hizmet vermektedir. Bölgesel 
gelişme ve bölge planlama anlayışının köklü değişikliklere uğradığı 1980'li ve 1990'lı yıllarda 
ajanslar daha da yaygın hale gelmiş ve bölgesel gelişme çabalannın odağında yer alan kurumsal 
kapasiteleriyle, özellikle Avrupa'da AB yapısal fonlarının da desteğiyle bazı bölgelerin geliştiril
mesinde asli rol üstlenmiştir. 

Günümüzde Avrupa ülkelerinde kendi bölgelerinin kalkınması amacıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde faaliyet gösteren farklı nitelik, yapı ve statüde 200'ü aşkın kalkınma ajansı bulunmaktadır. 
Bunların büyük bir kısmının, özellikle Brüksel gibi önemli dış merkezlerde temsilcilikleri bulun
duğu gibi, Avrupa genelinde 150 üyeye sahip örgütlenmiş bir üst kuruluşlan da (Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Ajansları Birliği-EURADA-European Association of Regional Development Agencies) 
bulunmaktadır. 

Bölgesel gelişme ve bölge planlama alanında, dünyadaki anlayış ve uygulamalar son 20 yılda 
çok büyük bir değişim göstermiştir. Her şeyden önce bölgesel gelişmenin ülke içi ve dışı çok yönlü 
bir etkileşim sürecini gerektirdiği anlaşılmış ve merkezden yönlendirilen, sadece içe dönük yerel, kır
sal, kentsel veya bölgesel gelişme modellerinin başarılı olamadığı görülmüştür. Yeni bölgesel geliş
me ve planlama anlayışının en önemli özellikleri; sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, 
rekabetçi, katılımcı olması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik 
yaklaşımı, öğrenmeye dayalı uygulamalan içermesidir. Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı üstün-
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lükler temelinde, yerel ve bölgesel uzmanlaşma sürecini de hızlandırmaktadır. Yerel girişimcilik, 
yerel kaynakların harekete geçirilmesi, bilgi ve beceri birikimi ve diğer yerel potansiyellere de 
bağımlı olarak, belirli sektörlerde uzmanlaşabilen yöreler, dünya ekonomisi içerisinde karşılaştırmalı 
üstünlük elde edebilmekte ve bu sayede ülke ortalamasından daha fazla büyüme ve gelişme şansı 
bulurken, ülkenin genel büyümesine, refah ve istikrarına da daha fazla katkı sağlayabilmektedir. Bu 
bakımdan, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu 
olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, 
rol paylaşımına açık ve insan odaklı programlar, gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile destek
lenmesi aşamalannda yerelde teknik kapasitesi yüksek bir kurum gerekli olmaktadır. 

Yukarıda sayılan faydalar çerçevesinde; 
- Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekil

de değerlendirip planlayabilecek, 
- Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla 

harekete geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer 
haline dönüştürebilecek, 

- Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler 
olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek, 

- Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlev
leri ile kalkınma planlan, bölgesel gelişme planları ve programlann uygulama kapasitesini geliş
tirecek, 

- Hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik 
ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgelerarası ve bölgeiçi gelişmişlik farklarının azaltıl
masına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak 

Kalkınma ajanslarının kuruluşu, 8 inci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 58 ve 59 uncu Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin Acil Eylem Planlarının hedefleri ve AB Katılım Ortaklığı Belgesinde yer 
alan taahhütlerimiz çerçevesinde gerekli görülmektedir. 

- 1/950 esas numaralı Tasarı ile; 
• Kamu-özel sektör ortaklığı anlayışına uygun bir yapıda, özel hukuk hükümlerine tabi, istih

dam ve harcama usullerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu bütçe, harcama, ihale, işe 
alma, işten çıkarma, personel ücret ödemesi ve muhasebe yöntemlerinden bağımsız olarak esnek 
hareket edebilen bölge kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve sorumluluklarının düzenlenmesinin, 

• Kalkınma ajanslannın 2002 yılında oluşturulmuş olan 26 adet Düzey II bölgeleri esas 
alınarak kurulmasının, iki veya daha fazla ilden oluşan 26 bölgeden sadece Ankara, İstanbul ve İz
mir'in tek başına bir bölge niteliğinde olmasının, 

• Kalkınma ajanslarının teşkilatının kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve tek 
durak ofislerden oluşmasının, 

• Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlan, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kurulacak kalkınma 
kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluş-
lannm gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve tekrar atanma usullerinin kuruluş karar
namesi ile belirlenmesinin, 

• Ajansın karar organı olacak yönetim kurulunun Ankara, İstanbul ve İzmir gibi tek ilden 
oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile 
kalkınma kurulu tarafından seçilecek üç özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden; 
birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir ol
mayan illerde il merkezi belediye başkanlan ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi 
odası başkanlanndan oluşmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 



- 3 2 — 

• Ajansların icra organı olacak genel sekreterliğin ajansın icraatı ile ilgili olarak Yönetim 
Kuruluna karşı sorumlu ve tek durak ofislerin en üst amiri olarak oluşturulmasının, 

• Genel sekreter kurulacak bölge ajanslarında bölge kapsammdaki her ilde, o ile yatırım yap
mak isteyen girişimcilerin müracaat ve işlemlerinin tek elden yürütülmesinden sorumlu olacak, 
bölge merkezinde bulunan genel sekreterliğe bağlı, biri koordinatör olmak üzere en fazla beş 
kişiden meydana gelecek tek durak ofislerinin kurulmasının, 

• DPT'nin ajansların genel koordinasyonundan sorumlu olmasının, 
• Ajansın hizmetlerinin iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilecek ajans görevlerini ifa 

etmekle yükümlü uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülmesinin, bu personelin emek
lilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olmasının, sekreter
lik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek 
personelinin sayısının, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçmemesinin, ajansın yıl
lık personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde on beşini 
aşamamasının, 

• Ajansın gelirlerinin; bir önceki yıl kesinleşmiş genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi 
oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca nüfus, gelişmişlik 
düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 
fonlardan sağlanacak kaynaklardan, faaliyet gelirlerinden, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirleri 
üzerinden bölgedeki il özel idareleri için yüzde beş ve belediyeler için yüzde bir oranında cari yıl 
bütçesinden aktarılacak paydan, bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş 
bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paydan, Ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlardan ve bir önceki yıldan devreden gelirlerden 
teşekkül etmesinin, 

• Ajansın faaliyetleri, hesaplan, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı veya genel 
sekreter ile bir iç denetçi tarafından iç denetiminin yapılmasının, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek esas ve usullere göre ise dış denetiminin 
yapılmasının veya yaptırılmasının, 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Tasannın geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
• Ajanslann yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturarak bölgenin bütün kaynak-

lannı harekete geçirerek bölgesel kalkınmayı hızlandıracağı, böylece dengeli kalkınmanın kısa 
sürede gerçekleştirilmesinin sağlanacağı, 

• Kalkınma ajansları adı altında Anayasa'da yer alan Devlet teşkilat yapısına uymayan bir idari 
yapının öngörüldüğü, 

• Tasan ile görev süresi 2007 yılına kadar uzatılan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
kapatılmasının öngörüldüğü, ancak, Tasanda GAP çerçevesinde götürülen birçok hizmetin nasıl 
yürütüleceği konusunda bir düzenlemenin yer almadığı, 

• Ajanslann bölgelerde ve yerelde kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına yardımcı 
olacağı, 

• Ajansların performans denetiminin DPT tarafından yapılmasının öngörüldüğü, DPT'nin per
formans denetimi yapacak bir donanımı bulunmadığı, bu nedenle ajansların performans 
denetiminin Sayıştay gibi dış denetim kuruluşlan tarafından yapılmasının daha uygun olacağı, 

• Kalkınma ajanslarının yerel girişimciliğe ve KOBİ'lere dayalı bir kalkınma modeli anlayışı 
ile bölgelerin ve ülkenin yerel, ulusal ve küresel piyasalara entegre olabilme şansını arttırmanın 
yanında kalkınmanın sürdürülebilirliğini de temin edeceği, 

• Anayasa'ya göre yürütme organının ancak kanun ile asli olarak düzenlenmiş olan bir alanda 
düzenleme yetkisi kullanabileceği, bu nedenle bölge kalkınma ajanslannın kurulmasında veya kal-
dınlmasında Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin Anayasaya aykınlık teşkil edebileceği, 
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• Tasarı ile öngörülen kurumsal yapılanma ile birlikte, bölgesel gelişme alanında faaliyet gös
teren merkezi düzeydeki kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun daha da hız kazanacağı, 

• Ülkemizde uygulanan bölgesel kalkınma planlarından yeterli başarı elde edilememesinin 
başlıca nedenleri arasında kendine özgü bir finansman mekanizmasının bulunmamasının ve yerel
de etkin bir kurumsal yapıyla desteklenmemesinin gösterilebileceği, 

• Tasarı ile bölgesel gelişme çabalarını ve bölge planlarının uygulanma şansını önemli 
derecede etkileyen bütçe ve kurumsal yapı sorunlarına da etkin bir çözüm getirildiği, 

• Devlet Planlama Teşkilatının genel koordinasyonu içinde ulusal düzeydeki plan ve stratejiler 
kullanılarak bölgelerarası gelişmişlik farkları giderilirken, ajansların yürüteceği çalışmalar ve 
projelerle aynı zamanda bölgeiçi gelişmişlik farklarının giderilmesi hedefinin de gözetilmiş olacağı, 

• Bölge çapında yatırımları harekete geçirecek herhangi bir kaynağın bulunmadığı durumlar
da nasıl kaynak aktarılacağına açıklık kazandırılması gerektiği, 

• Ajanslar şeklinde önerilen yapılanmada; sektörel ve bölgesel politikaların etkin bir şekilde 
planlanması ve entegre bir şekilde uygulanabilmesinin mümkün olacağı, 

• Kurulacak ajanslann hukuki statüsüne açıklık getirilmesi gerektiği, zira Tasanda kamu 
kurumu oldukları açıkça belirtilmese de kamu gücü ayncalıklan ile donatılan ajanslann, kamu 
idaresinde konumunun tereddütlere yol açabileceği, 

• Tasannın özü itibariyle olumlu karşılandığı, ancak ülkemizde aynı ilin ilçeleri arasındaki 
gelişmişlik farkları giderilmemiş iken farklı illeri kapsayan ajansların bu farkı nasıl gidereceği, 

• Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması için yapılan düzenlemelerin Ülkemiz ger
çekleri ile ihtiyaçlan dikkate alınarak yapılması gerektiği, 

• İkinci düzey istatistiksel verilere dayanan ve homojen olmayan bölgesel yapılanmanın sağ
lıklı olamayacağı, 

• 20 yıl önce bölgesel kalkınmanın, gelişmiş ülkelerde daha merkezi bir yapı ile gerçekleş
tirildiği, bu tür bir süreçten geçerek bölgesel kalkınmışlık farklılıklarını gideren ülkelerin merkezi 
olmayan yeni model kalkınma ajansları kurarak kalkınma çabalanna devam ettikleri, 

• Türkiye'de önce merkezi planlamaya dayanan bölgesel kalkınma çabalarının gerçekleştiril
mesi gerektiği, daha sonra yerel örgütler eliyle kalkınma çabalarının sürdürülmesinin etkili olacağı, 

• Tasarı ile kurulması öngörülen bölge kalkınma ajanslarının kaynak sorununun çözümlen
mesi gerektiği, 

• Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin özellikle köy içme sularının temini 
konusunda önemli basanlar sağladığı, 

• Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde çalışan geçici işçilerin mağdur edil
meden, haklannı koruyacak bir düzenleme yapılmasının adalet ve hakkaniyete uygun olacağı, 

• Avrupa Birliğinin bölgesel kalkınma fonlarından yararlanacak illerin kriterlerinin nasıl belir
leneceği, kriter olarak il genelinde kişi başına düşen milli gelir oranının alınmasının gerçekçi 
olamayacağı, zira aynı ilin ilçeleri hatta köyleri arasında büyük gelişmişlik farklarının bulunduğu, 

• Tasanda kamuda hizmet tekran olan bir yapılanmanın öngörüldüğü, bu yapılanma içinde yer 
alacak ajansların KOSGEB gibi bazı kamu kuruluşlannın amaçlanna paralel görevler ile donatıldığı, 

• Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla kalkınma ajanslan kurulmasına 
gerek olup olmadığı ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonların Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından da kullanılıp kullanılamadığı konularına açıklık getirilmesinin yararlı olacağı, 

• Dünya uygulamalanna bakıldığında bölge kalkınma kuruluşlarının, ülkelerin sosyal ve 
ekonomik şartlarına bağlı olarak statülerinin de farklı şekillerde belirlendiği, 

• Kalkınma ajanslannın temel hedeflerinin yerel potansiyelin harekete geçirilmesi olduğu, 
•Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin, kalkınma ajanslannın bir alternatifi 

olarak değerlendirilemeyeceği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin bölgede 
planlama yapma yetkisine sahip bir yapı arz ettiği, 
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•Ajansların İçişleri Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin doğru olamayacağı, Tasarıda bölge kal
kınma ajanslarının yararlanacağı AB fonlannın hangi kriterlere göre kullandınlacağına açıklık 
getirilmesinin daha uygun olacağı, 

• Mevcut kamu yönetimi içinde aynı görevi yapan kuruluşlar arasında görev çatışmasına neden 
olacak bir örgütlenmeye gidilmemesi gerektiği, 

• Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin halen yürütmekte olduğu projelerin, 
bu Kuruluşun kapatılmasından sonra nasıl devam ettirileceği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

• Tasarının amacının kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlan arasında işbirliğini 
geliştirmek, kaynaklann yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçir
mek, AB müktesebatına uyumu ve AB fonlarının kullanımını gerçekleştirmek olduğu, 

• Ajanslann devlet yardımlarını uygulama, kırsal kalkınma faaliyetlerini destekleme, altyapı 
ve çevre projelerini gerçekleştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlann yerine 
geçmemesi ve doğrudan uygulama yapmamasının esas olduğu, 

• Ajansların; ellerinde bulundurdukları kaynaklar ve teknik birikim ile kamu kurum ve 
kuruluşları da dahil olmak üzere bütün ilgili taraflar arasındaki koordinasyonu sağlayacağı; bunların 
faaliyet ve projelerini özellikle bölgesel ölçekte birbirini tamamlar hale getireceği, böylece daha 
yüksek bir büyüme, gelir ve istihdam etkisinin yaratılacağı, 

• Ajanslann yüksek nitelikli personel, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile bütün yerel aktör
lerin, özellikle başlangıçta ihtiyaç duyacağı planlama, programlama, projelendirme, koordinasyon 
ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesinin destekleneceği, 

• Makro ve mikro ölçekli planlama arasında bir denge sağlayacak yeni planlama ve idari ör
gütlenme anlayışı çerçevesinde uygun kurumsal altyapının oluşturulmasıyla birlikte planlamanın il
gili yerleşmelerde, yukandan-aşağıya değil aşağıdan-yukanya başlatılan etkileşimli bir süreçle 
yapılmasının ve uygulanmasının mümkün olacağı, 

• Ulusal ve küresel rekabetin, özellikle esnek ve dinamik üretim yapılarıyla değişen koşullara 
kolay ayak uydurabilen KOBİ'ler için önemli avantajlar sunduğu, bu kapsamda, yerel girişimciliğe 
ve KOBİ'lere dayalı bir kalkınma modelinin bölgelerin ve ülkelerin yerel, ulusal ve küresel 
piyasalara entegre olabilme şansını artırırken, kalkınmanın sürdürülebilirliğinin de sağlanacağı, 

• Küreselleşme sürecinin, bütün toplumlara ve yerel-bölgesel ekonomilere tehditler yöneltir
ken, aynı zamanda bazı fırsatlar da sunduğu, yerel aktörlerin küreselleşmenin tehditlerine karşı 
koyabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve sunduğu fırsatlardan azami faydanın elde edilebilmesi, bu 
faktörleri iyi teşhis eden, yorumlayabilen ve bunlara uygun politikalar geliştirebilen kurumların var
lığını gerektirdiği, 

• Ajansların, bir taraftan küresel düzeyde yaşanan gelişmeleri yerel düzeye aktarırken, diğer 
taraftan da yerel potansiyeli, varlıklan, üstünlükleri ve özgünlükleri küresel pazarlara taşıyacağı, 

• Türkiye'nin koşullan dikkate alınarak kalkınma ajanslarının yönetim kurulu üye yapısının 
daha çok kamu ağırlıklı olarak belirlendiği, ajans yönetim kurulunun üstünde 100 kişiyi geçmeyen 
Kalkınma Meclisinin yer alacağı, bunun üyelerinin büyük ölçüde yerel katılıma olanak sağlayacağı, 

• Kalkınma ajanslarının fonksiyonlarını yürütecek mevcut kamu yönetimi sisteminde bir teş
kilatın bulunmadığı, 

• Avrupa Birliği Fonlarının il bazında değil, bölge bazında kullanılabildiği, ajansların Dev
let Planlama Teşkilatı'nın taşra teşkilatı gibi düşünülmediği, Devlet Planlama Teşkilatı'nm sadece 
koordinasyon görevinin olacağı, 

• Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresinin kaldırılacağı, Güneydoğu 
Anadolu Projesi kapsamında yürütülen yatmmlann ilgili kamu kuruluşu tarafından yürütülmesine 
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devam edileceği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresinin üstlendiği bölgesel 
kalkınmanın koordinasyonu görevlerinin kurulacak ajans tarafından yürütüleceği, 

• Devlet Planlama Teşkilatı'nın ulusal kalkınma planları ile bölgesel kalkınma planlarının 
uyumunu sağlayacağı, 

• Kalkınma ajanslarının yeni bir kamu idare kademesi olmadığı, zira bu kuruluşların kamu 
tüzel kişiliğinin bulunmadığı, bunların sadece plan bölgeleri olarak değerlendirilmesi gerektiği, 

• Kalkınma ajanslarının özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi 
kuruluşlar olduğu, 

•Kamu kaynağı kullanacak bu ajansların mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasına en
gel bir durumun olmadığı, 

• Kalkınma ajanslarının yıllık çalışma programlan ile diğer ikincil mevzuatı hazırlayacak olan 
Devlet Planlama Teşkilatı'nın performans denetimi yapmasının gayet normal olduğu, bunun hukuki 
bir denetim olarak değerlendirilmemesi gerektiği, 

İfade edilmiştir. 
Geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmesi kabul edildikten sonra, verilen bir öner
geyle konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesine İmkan sağlamak üzere bir alt komisyon 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyon; 25.4.2005, 26.4.2005, 27.4.2005 ve 28.4.2005 tarihlerinde ilgili kurumların 
temsilcilerinin de katılımıyla yapmış olduğu kapsamlı değerlendirmeler sonucunda çalışmalannı 
tamamlamıştır. 

Alt Komisyonda Tasarının; 
• 1 inci ve 12 nci maddeleri anlama açıklık kazandırılması ve uygulamada tereddütlere yol açıl

maması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
• Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ajanslarla ilgili genel koordinasyon yetkilerini 

düzenleyen 4 üncü, ajansların görev ve yetkilerini düzenleyen 5 inci, kalkınma kurulu ile ilgili 
hususlar ile görev ve yetkileri düzenleyen 8 inci ve 9 uncu ve yönetim kuruluyla ilgili hususlar ile 
görev ve yetkileri düzenleyen 10 uncu ve 11 inci maddeleri; DPT'nin ajanslarla ilgili koordinasyon, 
yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilmesi, ajans kurumlarının görev ve sorumluluklarının mev
zuat çerçevesinde yeniden tanımlanması ve bu görev ve sorumlulukların ajans kurumlan arasındaki 
dağılımının, uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

• Teşkilat yapısını tadat eden 7 nci maddesi; (d) bendinde sayılan "Tek Durak Ofisler" 
ibaresinin, maksadın daha iyi ifade edilmesi amacıyla "Yatınm destek ofisleri" olarak değiştirilmesi 
ve müteakip maddelerdeki ifadelerin de bu doğrultuda düzenlenmesi suretiyle, 

• Genel sekreterin nitelikleri ile görev ve yetkilerini düzenleyen 13 üncü ve 14 üncü maddeleri; 
genel sekreterin niteliklerinin uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla genel personel mev
zuatı doğrultusunda yeniden tadat edilmesi ve genel sekreterin görev ve yetkilerinin yetki ve sorum
luluk dengesi çerçevesinde hesap verebilirliği temin etmeye yönelik olarak tanımlanması suretiyle, 

• Adı yatırım destek ofisleri olarak değiştirilen tek durak ofislerle ilgili hususlar ve anılan ofis
lerin görev ve yetkileri düzenleyen 15 inci ve 16 nci maddeleri; uygulamada tereddütlere yol açıl
maması amacıyla yeniden düzenlenmesi, bu ofislere yatınmcıların başvurusu ile ilgili hususları 
düzenleyen 17 nci maddesi, uygulamada başvuru süreleri ile ilgili tereddütlere yol açabilecek 
konulann açıklığa kavuşturulması ve ofislerin etkin bir şekilde hizmet sunması amacıyla yeniden 
düzenlenmesi suretiyle, 

• Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları ile ilgili hususlan düzenleyen 18 inci maddesi; uz
man personel ve iç denetçilerin niteliklerine açıklık getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarından 
ajanslarda istihdam edileceklerin tazminatları ile ilgili olarak uygulamada çıkması muhtemel tered-
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dütlerin giderilmesine yönelik bir ifadenin eklenmesi ve yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter 
ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde aranacak şartlara açıklık getirilmesi suretiyle, 

• Gelirler ve yönetilecek fonlarla ilgili hususları düzenleyen 19 uncu, mali saydamlık ve hesap 
verme sorumluluğu ile ilgili hususlan düzenleyen 21 inci ve denetim ile ilgili hususlan düzenleyen 
25 inci maddeleri; genel bütçe, il özel idareleri ve belediyelerden ajanslara aktanlması öngörülen 
paylara açıklık getirilmesi, il özel idarelerinin borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, kat
ma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç, cari yıl bütçesinden aktanlacak yüz
de beşlik payın, yüzde bire indirilmesi, Bakanlar Kuruluna, il özel idareleri için belirlenen oranı 
yüzde beşe kadar yükseltme yada Tasanda belirlenen oranına kadar indirme; belediyeler için belir
lenen oranı ise yüzde ellisine kadar indirme yada Tasanda belirlenen oranına kadar çıkarma 
konusunda yetki verilmesi, denetim ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla ajanslann iç ve dış 
denetimi ile ilgili konulann, genel kabul görmüş denetim standartlan dikkate alınarak yeniden belir
lenmesi doğrultusunda düzenlenmesi suretiyle, 

• Ajanslarla ilgili vergisel muafiyeti düzenleyen 26 ncı maddesi; vergi mevzuatına uygunluk 
açısından yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Teşkilatı ile birlikte görev süresi 31.12.2005 tarihi itibariyle sona erecek olan Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen; 27.10.1989 
tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik 
yapan 11.12.1997 tarihli ve 4314 sayılı Kanunun yürürlükten kaldmlmasıyla ilgili düzenlemenin 28 
inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralannın teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• Geçici 1 inci ve 3 üncü maddelerinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile ilgili hususlan düzenleyen 

Geçici 5 inci maddesi; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresinin görev 
süresine açıklık getirilmesi, kapatılan, tasfiye edilen ya da yeniden teşkilatlanma nedeniyle istihdam 
fazlası personel durumuna düşen çalışanlann diğer kamu kurum ve kuruluşlanna nakline ilişkin 
mevcut uygulamalara paralellik sağlanması, bu personelin nakledildikleri kurumlarda yapılacak 
ödemeler açısından tereddütler yaşanmaması, kadro karşılığı olmaksızın 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi sözleşmeli personel ile geçici işçilerin mağduriyetlerinin 
önlenmesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresinin tasfiyesi konusuna açıklık getirilmesi amacıyla 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• 2 nci, 3 üncü, 6 ncı, 20 nci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 27 nci maddeleri ile geçici 2 nci ve 
4 üncü maddeleri aynen, 

• Yürürlüğe ilişkin 30 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 31 olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

• 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile yürütmeye ilişkin 31 inci maddesi, 29 uncu, 30 uncu ve 32 nci 
maddeler olarak aynen, 

Kabul edilmiştir. 
• Tasannın tamamı yazım kurallanna uygunluk sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutul

muştur. 
• Aynca, Alt Komisyonumuz, Tasan üzerinde yapılan görüşmeler esnasında; Yönetim 

kurulunun teşkilini düzenleyen 10 uncu maddesi ile ajanslara genel bütçeden, il özel idareleri ve 
belediyelerden aktarılacak paylarla ilgili hususlannı düzenleyen 19 uncu maddesinin, Komis
yonumuzda değerlendirilmesine karar vermiştir. 

- Bu defa, Komisyonumuzun 10.5.2005, 12.5.2005 ve 31.5.2005 tarihlerinde Hükümeti tem-
silen Devlet Bakanı Abdüllatif ŞENER ile Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
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Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Tanm ve Köyişlen Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın
ma İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlanyla yaptığı 51 inci, 52 nci ve 55 inci birleşimlerde, 
1/950 esas numaralı Tasannın maddeleri üzerindeki görüşmelere, Alt Komisyon tarafından hazır
lanan metin esas alınması suretiyle başlanmıştır. 

Alt Komisyon Metninin; 
• 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 uncu maddeleri aynen, 
• 10 uncu maddesi; 2 nci fıkrasına, kalkınma ajanslanna finansman desteği sağlayacak il özel 

idarelerinin başkanlannın da yönetim kurulunda temsil edilmelerinin sağlanması amacıyla tek ilden 
oluşan ajans yönetim kurullanna o ildeki il genel başkanının, birden çok ilden oluşan ajanslarda ise 
kapsama giren tüm il genel meclisi başkanlannın katılmasına yönelik ibarelerin eklenmesi suretiyle, 

• 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 ve 24 üncü maddeleri aynen, 
• 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının ilk cümlesinin; ajanslarda dış denetimin yapılacağı 

periyodik süreye ve bağımsız denetim kuruluşlarının niteliğine açıklık getirilmesi doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi, ikinci cümlesinin anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi 
tutulması ve bu fıkradan sonra gelmek üzere, ajansın dış denetimini gerçekleştirecek olan bağımsız 
denetim kuruluşlannın ve bunlann ortak, yönetici ve çalışanlannın sorumluluğuna açıklık getiren 
bir fıkranın eklenmesi suretiyle, 

• 28 inci maddesi; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresinin kuruluş ve 
görevlerini düzenleyen; 27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun 
Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 11.12.1997 tarihli ve 4314 sayılı Kanunun yürürlükte 
kalması amacıyla, maddedeki düzenlemeye ihtiyaç kalmadığından metinden çıkarılması ve 
müteakip madde numaralannın teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• 29 ve 30 uncu maddeleri, 28 ve 29 uncu maddeler olarak aynen, 
• GAP kapsamına giren illerde imar planlannın revizyonu ile değişikliklerin mahallinde ilgili 

idarelere bırakılarak uygulama ve denetleme görevlerinin müştereken yürütülmesi ve plan yapma 
sürecinin azaltılması amacıyla Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendini 
"nazım ve uygulama imar planlannı yapmak veya yaptırmak" şeklinde değiştiren ve aynı Kanun Hük
münde Kararnamenin 3 üncü maddesinin son fıkrasını yürürlükten kaldıran bir düzenlemenin 30 un
cu madde olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralannın teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• Geçici 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen, 
• Geçici 5 inci maddesi; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin görev alanına 

giren illerde kurulacak ajansların, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin teşkilat, görev ve faaliyet süresi 
ile ilgili hususlan düzenleyen 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen görev süresinin 
bitiminde faaliyete geçmelerinin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen projelerin ve 
programların tamamlanması açısından daha yararlı olacağından metinden çıkarılması suretiyle, 

• Yürürlüğe ilişkin 31 inci maddesi, 28 inci maddenin metinden çıkanlmasından dolayı 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Yürütmeye ilişkin 32 nci maddesi aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyonkarahisar Bursa Muş 
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Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oyum var) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Üye 
Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

. Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Uye 
Mehmet Melik Özmen 

Ağrı 
Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye 

Ahmet İnal 
Batman 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
O. Seyfi Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Karşı oy yazısı ekte) 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
Üye 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 
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AYRIŞIK OY 

Tasanya göre Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasın
daki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi geliş
mişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulmaktadır. Tasarının bu amacına katılmakla birlikte düzen
lemelerden bir kısmını eksik veya yetersiz buluyoruz. 

1. Tasanya göre kalkınma ajansları Türkiye'nin istatistik bölge düzeyi (Düzey2) esas alınmak 
suretiyle 26 bölgede kurulmaktadır. Ajanslar her ne kadar bir yönetim kademesi olarak tasarlanmış 
olmasa da Türkiye'nin idari yapısına paralel değildir. Bu çerçevede ajansların il düzeyinde kurul
ması Türkiye'nin idari yapısına uygun olması bir yana yönetim açısından da kolaylık sağlayacak bir 
düzenleme olurdu. 

2. Tasarının 4 üncü maddesinde "Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Plan
lama Teşkilatı sorumludur" denildikten sonra sekiz bent halinde sayılan çok çeşitli görev DPT'ye 
verilmiştir. Bunlardan bölgelerarası ve bölgeiçi gelişmişlik farklarının azaltılması yönündeki görev 
esasen DPT'nin temel görevlerindendir. Bu görevin kanun tekniği açısından Kalkınma Ajanslarına 
ilişkin teşkilat yasasında yer almaması gerekir. 

3. Tasarının 1 inci maddesine komisyon görüşmeleri sırasında eklenen hükme göre Kalkınma 
Ajanslarının kuruluş amaçlarından biri de bölgelerarası gelişmişlik farklarını gidermektir. Yine 
biraz önce belirtildiği üzere 4 üncü maddeye göre DPT bölgelerarası gelişmişlik farklarını gider
mekle görevlidir. Ayrıca Tasarının 5/b maddesine göre "desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama 
sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildir
mek" de ajansların görevlerindendir. Bütün bunlar Devlet Planlama Teşkilatının 4 üncü maddedeki 
bazı görevleri ile birarada değerlendirildiğinde gerçekte öyle tasarlanmamış olmakla birlikte ajans
lar fiiliyatta bir anlamda DPT'nin bölge birimleri olarak çalışmak durumunda olacaklardır. Ajans
ların DPT gibi genel bütçeye dahil bir kuruluşun bölge teşkilatı olarak algılanmasına yol açabilecek 
bu düzenlemeler bu kuruluşların Türkiye'nin idari yapısında yeni bir yönetim kademesi olduğu 
yönündeki görüş ve eleştirilere temel olmaktadır. 

4. Kalkınma Ajanslarının kullandıracağı fonların kullandırılmasına ilişkin temel ilkeler 
Tasanda bulunmamaktadır. Ayrıca bu fonlann DPT tarafından hazırlanan Kalkınma Planlanndaki 
öncelikler, ilkeler ve teşviki öngörülen sektörler dikkate alınarak kullanılacağı konusunda Tasarıda 
bir hüküm bulunmamaktadır. 

5. Kalkınma Ajanslarının yapılanması ve görevleri konusunda benimsenen yaklaşım personel 
istihdamı konusunda sorunlar yaratmaktadır. Bu çerçevede ajanslarca yürütülen bazı görevlerin 
kamu görevi olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

18 inci maddedeki düzenlemelere göre ise ajans hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istih
dam edilen personel eliyle yürütülecektir. Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerin
de görülecektir. 

6. Ajanslann gelirlerinin bir bölümü belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Belediyelerin 
önemli bir kısmının SSK ve Emekli Sandığı primlerini bile ödeyemeyen, yatırım yapamayan 
kuruluşlar olduğu dikkate alındığında bunların ajanslara sağlayacağı katkı sınırlı olacaktır. 
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7. Kalkınma ajansları bir kamu kuruluşu olarak tanımlanmamış olmakla birlikte bu kuruluş
ların kamu kaynaklarını kullanacakları açıktır. Dolayısıyla kamu kaynağını kullanan her kurumun 
hesap verilebilirlik açısından daha sağlıklı bir yönetsel yapıya kavuşturulması büyük önem taşımak
tadır. Tasanda bu konuda yer alan hükümlerin yeterli olduğu söylenemez. 

8. Ajansların yönetim kurulunda ziraat odalarından bir temsilcinin olmaması ciddi bir eksiklik
tir. Tarım sektörünün ekonomideki payı ve özellikle bazı bölgelerimizde tarım sektörünün çok 
büyük bir ağırlığa sahip olduğu dikkate alındığında bunu Tasarının amacı ile bağdaşır bulmuyoruz. 

9. Tasarının 25 inci maddesinde iç denetim ile dış denetim düzenlenmiştir. Taşandaki düzen
lemeye göre, iç denetimde, ajansın faaliyetleri, hesaplan, işlemleri ve performansı yönetim kurulu 
başkanı veya genel sekreter ile bir denetçi tarafından denetlenecektir. 

Uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlanna göre, denetim faaliyetleri profesyonel
ce ve mesleği denetçi olanlarca yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Ajansın yönetim kurulu başkanı 
ve genel sekreteri, mesleği denetçilik olan kişiler değildir. Bu görevliler, elbette yürütme görevleri 
içinde kurumun faaliyetlerini hesap ve işlemlerini, performansını inceleyerek, gerektiğinde önlem
ler alabilirler. Ancak, bunların inceleme ve değerlendirmelerini uluslararası genel kabul görmüş 
denetim standartlanna göre yapılmış bir iç denetim faaliyeti olarak kabul etmek mümkün değildir. 

Tasarının 25 inci maddesinde, dış denetimin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurul
muş bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacağı da hükme bağlanmaktadır. Büyük ölçüde kamu 
fonu kullanacak olan Kalkınma Ajanslannın dış denetimi kapsamında Sayıştay denetimi öngörül
mediğinden TBMM, ajanslara aktanlan kamu fonlarının mevzuata uygun, verimli ve etkin kul
lanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi ve söz sahibi olmayacaktır. 

Kamu hizmeti sunumunda ve türlerinde meydana gelen değişmeler nedeniyle kamu parasının 
kullanımı da farklılaşmaya başlamıştır. Kamu hizmetleri farklı idari yapılar aracılığıyla sunulduğu 
için, kamu parasını yeniden tanımlama gereği ortaya çıkmıştır. Bugün artık genel kabul gören 
tanıma göre, hangi kaynaktan alınırsa alınsın kamunun elde ettiği bütün paralar, kamu kurumlann-
dan alman paralar, özel kurumlann belli statü ve yetki kullanarak elde ettiği paralar kamu parası 
olarak kabul edilmektedir. 

Bu tanımdan yola çıkarak, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu olan ve kamu parası kullanan kal
kınma ajanslarının kamu denetimine tabi olması gerektiği ve kamusal hesap verme sorumluluğu ol
duğu açıktır. Bu nedenle kalkınma ajanslannın parlamento adına denetim yapan Sayıştay 
denetimine tabi olmaması şeffaflık ve hesap verma sorumluluğu ilkelerine ve genel kabul görmüş 
denetim standartlanna aykırı bir uygulamadır. 

Kalkınma ajanslarının dış denetiminin Sayıştayca yapılmasına ek olarak aynca isteğe bağlı 
olarak bu kuruluşlann Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim 
kuruluşlanna da denetim yaptırabilmesi başka ülkelerde görülen bir uygulama olmakla birlikte, bu 
Tasarı ile getirilen hükmün bundan farklı bir uygulama olduğu çok açıktır. 

Tasarı, dış denetimin İçişleri Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek esas 
ve usullere göre Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluş
lanna yaptmlmasını hükme bağlamaktadır. Denetim sonucu suç teşkil eden hususlarla ilgili işlem
leri yapma görevi İçişleri Bakanlığına, performansla ilgili değerlendirmeler yapma ve gerekli ted
birleri alma görevi DPT Müsteşarlığınca verilmiştir. 
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İçişleri Bakanlığına verilen suç konusu teşkil eden fiillerle ilgili denetim yetkisi de uygulamada 
etkili bir şekilde işlemeyecek olan bir yetkidir. Sayıştay, mali denetim yapmayacaktır. İç denetçi ise, 
işinin mahiyeti gereği iç kontrol sistemlerinin yeterliliği ile ilgilenecektir. Bu durumda hesap in
celenmeden suç konusu fiillerin ortaya çıkması ve İçişleri Bakanlığı'nın suç konusu oluşturan iş
lemleri inceleme olasılığı sadece Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız 
denetim kuruluşlarının yaptığı mali denetime bırakılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına 
göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarının yaptığı mali denetim, teftiş ve soruşturma yapma 
yetkisini içermediğinden ve daha çok sunulan mali tabloların güvenilirliğini doğrulamaya yönelik 
olduğundan, suç konusu oluşturan işlemleri saptama olasılığının çok düşük olduğu açıktır. 

Enis Tütüncü Gürol Ergin M. Akif Hamzaçebi 
Tekirdağ Muğla Trabzon 

Birgen Keleş A. Kemal Kumkumoğlu Kazım Türkmen 
İstanbul İstanbul Ordu 

M. Mesut Özakcan Kemal Kılıçdaroğlu Osman Kaptan 
Aydın İstanbul Antalya 

A. Kemal Deveciler Bülent Baratalı Mustafa Özyürek 
Balıkesir İzmir Mersin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, 
KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel 
Koordinasyon 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların 
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 
kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke 
ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel geliş
meyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağ
lamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azalt
mak üzere oluşturulacak Kalkınma Ajanslarının 
kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna 
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 

İstatistiki Bölge Birimini, 
b) Ajans: Kalkınma Ajansını, 
c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma Ajans

larının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu 
kararını, 

İfade eder. 
Kuruluş 
MADDE 3.- Ajanslar, bölgeler esas 

alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Ajans mer
kezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde 
belirtilir. 

EK 1 listede belirtilen bölgelerin yeniden 
düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın kal
dırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla 
düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerine tâbidir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, 
KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel 
Koordinasyon 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynaklann 
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 
kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke 
ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel geliş
meyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağ
lamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik fark
larını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma 
ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koor
dinasyonuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 

İstatistiki Bölge Birimini, 
b) Ajans: Kalkınma ajansını, 
c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajans

larının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu 
kararını, 

İfade eder. 
Kuruluş 
MADDE 3.- Ajanslar, bölgeler esas 

alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Ajans mer
kezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde 
belirtilir. 

EK 1 listede belirtilen bölgelerin yeniden 
düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın kal
dırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla 
düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerine tâbidir. 
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Genel koordinasyon 
MADDE 4.- Ajansların ulusal düzeyde 

koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı 
sorumludur. 

Bu kapsamda Devlet Planlama Teşkilatı; 
a) Planlama, programlama ve projelendir

me konularında ajanslara rehberlik ve danış
manlık yapar, plan ve programların uygulan
masını izler ve değerlendirir, 

b) Ajansların kurumsal performansları ile 
yürütülen programların performanslarının öl
çülmesine dair usul ve esasları belirler, 

c) Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış 
kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların 
kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler, 

d) Ajanslar arası işbirliğini sağlar ve ortak 
proje üretimini destekler, 

e) Ajansların işlevlerini etkili ve verimli 
olarak yerine getirebilmesi için merkezi düzey
de ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koor
dinasyonu sağlar, 

f) Ajansların yıllık çalışma programlarını 
onaylar, 

g) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen 
ajans Genel Sekreter adaylarının uygunluğuna 
karar verir, 

h) Plan ve programlara, yapılacak yardım 
ve transferlere, personelin nitelik ve istih
damına, bütçe ve muhasebe standartlarının kul
lanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değer
lendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile 
Tek Durak Ofislerinin çalışma esas ve usul
lerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüşünü alarak belirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Ajansın görev ve yetkileri 
MADDE 5.- Ajansın görev ve yetkileri 

şunlardır: 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel koordinasyon 
MADDE 4.- Ajansların ulusal düzeyde 

koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı 
sorumludur. 

Devlet Planlama Teşkilatı; 
a) Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltıcı tedbirleri alır; planlama, 
programlama ve projelendirme konularında 
ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar, plan 
ve programların uygulanmasını izler ve değer
lendirir, 

b) Ajansların kurumsal performansları ile 
yürütülen programların performanslarının öl
çülmesine dair usul ve esasları belirleyerek, 
bunların değerlendirmesini yapar veya yaptırır, 

c) Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış 
kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların 
kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler, 

d) Ajanslar arası işbirliğini sağlar ve ortak 
proje üretimini destekler, 

e) Ajansların işlevlerini etkili ve verimli 
olarak yerine getirebilmesi için merkezi düzey
de ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koor
dinasyonu sağlar, 

f) Ajansların yıllık çalışma programlarını 
onaylar, 

g) Yönetim kurulu tarafından, nitelikleri 
uygun kişiler arasında seçilen ve teklif edilen 
ajans genel sekreterini onaylar, 

h) Plan ve programlara, yapılacak yardım 
ve transferlere, personelin nitelik ve istih
damına, bütçe ve muhasebe standartlarının kul
lanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değer
lendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile 
yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usul
lerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüşünü alarak belirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Ajansın görev ve yetkileri 
MADDE 5.- Ajansın görev ve yetkileri 

şunlardır: 
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a) Yerel yönetimlerin planlama çalış
malarına teknik destek sağlamak, 

b) Bölge plan ve programlarının uygulan
masını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek ol
mak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve 
projelerin uygulama sürecini izlemek, değer
lendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığına bildirmek, 

c) Bölge plan ve programlarına uygun 
olarak, bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulun
mak ve bu kapsamdaki projelere destek sağ
lamak, 

d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve 
bölge plan ve programlan açısından önemli 
görülen diğer projeleri izlemek, 

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleş
tirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşlan arasındaki iş
birliğini geliştirmek, 

f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) 
bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynak
ları, bölge planı ve programlarına uygun olarak 
kullanmak veya kullandırmak, 

g) Bölgenin tabii, iktisadi ve beşeri kaynak 
ve imkanlannı tespit etmeye, ekonomik geliş
meyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artır
maya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, 
başka kişi, kurum ve kuruluşlann yaptığı araş-
tırmalan desteklemek, 

h) Bölgenin iş ve yatınm imkanlarının, il
gili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve ulus
lararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yap
tırmak; 

i) Bölge illerinde yatınmcıların, kamu 
kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına 
giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve 
işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre için
de sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve 
koordine etmek, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Yerel yönetimlerin planlama çalış-
malanna teknik destek sağlamak, 

b) Bölge plan ve programlannın uygulan
masını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek ol
mak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve 
projelerin uygulama sürecini izlemek, değer
lendirmek ve sonuçlannı Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığına bildirmek, 

c) Bölge plan ve programlanna uygun 
olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile il
gili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek 
sağlamak, 

d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve 
bölge plan ve programlan açısından önemli 
görülen diğer projeleri izlemek, 

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleş
tirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşlan arasındaki iş
birliğini geliştirmek, 

f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) 
bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynak
lan, bölge plan ve programlarına uygun olarak 
kullanmak veya kullandırmak, 

g) Bölgenin kaynak ve olanaklannı tespit 
etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlan
dırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik 
araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, 
kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları 
desteklemek, 

h) Bölgenin iş ve yatmm imkanlannın, il
gili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve ulus
lararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yap
tırmak, 

i) Bölge illerinde yatınmcıların, kamu 
kurum ve kuruluşlannın görev ve yetki alanına 
giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve 
işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre için
de sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve 
koordine etmek, 
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j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, 
teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü 
eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbir
liği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmeler
le yeni girişimcileri desteklemek, 

k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok 
taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyet
lerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu prog
ramlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı 
sağlamak. 

Bilgi toplama 
MADDE 6.- Ajans, görevleri kapsamında 

gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlar
dan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi is
tenilenler bu bilgileri zamanında vermekle 
yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ajansın Teşkilatı 

Teşkilat yapısı 
MADDE 7.- Ajansın teşkilat yapısı 

aşağıdaki gibidir: 
a) Kalkınma Kurulu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Sekreterlik, 
d) Tek Durak Ofisler. 
Kalkınma Kurulu 
MADDE 8.- Bölgesel gelişme hedefine 

yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve 
kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluş
ları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 
işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek 
üzere Kalkınma Kurulu oluşturulur. 

Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde 
temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz 
üyeden oluşur. 

Kalkınma Kuruluna temsilci gönderecek 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri tem-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, 
teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü 
eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbir
liği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmeler
le yeni girişimcileri desteklemek, 

k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok 
taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyet
lerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu prog
ramlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı 
sağlamak, 

1) Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve 
ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak 
yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. 

Bilgi toplama 
MADDE 6.- Ajans, görevleri kapsamında 

gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlar
dan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi is
tenilenler bu bilgileri zamanında vermekle 
yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ajansın Teşkilatı 

Teşkilat yapısı 
MADDE 7.- Ajansın teşkilat yapısı 

aşağıdaki gibidir: 
a) Kalkınma kurulu, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Genel sekreterlik, 
d) Yatırım destek ofisleri. 
Kalkınma kurulu 
MADDE 8.- Bölgesel gelişme hedefine 

yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve 
kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluş
ları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 
işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek 
üzere kalkınma kurulu oluşturulur. 

Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde 
temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz 
üyeden oluşur. 

Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri tem-
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silcilerin sayısı, görev süresi ve tekrar atanma 
usulleri kuruluş kararnamesi ile belirlenir. 

Kalkınma Kurulu, yapacağı ilk toplantıda 
kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Baş
kan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin 
görev süresi iki yıldır. 

Başkan ve Başkan Vekilinin temsil ettiği 
kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde Kurul 
Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri de 
sona erer ve ilk toplantıda yeniden başkan ve 
başkan vekili seçimi yapılır. 

Kalkınma Kurulu, Kurul Başkanının 
daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ay
rıca Kurul, üye tam sayısının beşte birinin 
talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplan
tıya çağrılır. 

Kalkınma Kurulu, üye tam sayısının 
yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanlann 
çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısı 
sağlanamayan hallerde on beş günü aşmayacak 
şekilde yeni toplantı tarihi başkan tarafından 
belirlenir ve bu toplantıda toplantı yeter sayısı 
aranmaz. 

Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 9.- Kalkınma Kurulunun görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Bir ilden oluşan bölgelerde Yönetim 

Kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı 
yedeklerini sırasıyla seçmek, 

b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim 
raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve 
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, 

c) Bölgenin tanıtımına, potansiyeline, ön
celiklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine 
yönelik olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde 
bulunmak, 

d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplan
tıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

silcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar 
kuruluş kararnamesi ile belirlenir. 

Kalkınma kurulu, yapacağı ilk toplantıda 
kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Baş
kan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin 
görev süresi iki yıldır. 

Başkan ve Başkan Vekilinin temsil ettiği 
kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde Kurul 
Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri de 
sona erer ve ilk toplantıda yeniden Başkan ve 
Başkan Vekili seçimi yapılır. 

Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti 
üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca 
Kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi 
üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya 
çağnlır. 

Kalkınma kurulu, üye tam sayısının 
yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların 
çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısı 
sağlanamayan hallerde on beş günü aşmayacak 
şekilde yeni toplantı tarihi Başkan tarafından 
belirlenir ve bu toplantıda toplantı yeter sayısı 
aranmaz. 

Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 9.- Kalkınma kurulunun görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim 

kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil 
toplum kuruluşlan temsilcilerini ve iki katı 
yedeklerini sırasıyla seçmek, 

b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim 
raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve 
yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, 

c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm 
önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve ön
celiklerine yönelik olarak yönetim kuruluna 
tavsiyelerde bulunmak, 

d) Toplantı sonuçlannı Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplan
tıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 
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Yönetim Kurulu 
MADDE 10.- Yönetim Kurulu, Ajansın 

karar organıdır. 
Yönetim Kurulu, bir ilden oluşan bölgeler

de vali, büyükşehir belediye başkanı, sanayi 
odası başkanı, ticaret odası başkanı ile Kalkın
ma Kurulu tarafından seçilecek üç özel kesim 
ve/veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden; 
birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, 
büyükşehir belediye başkanları veya büyük
şehir olmayan illerde il merkezi olan yerlerdeki 
belediye başkanları ve her ilden birer kişi ol
mak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkan
larından oluşur. Ancak, birden fazla ilden 
oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi 
odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halin
de, Yönetim Kurulunda yer alacak temsilci 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. 

Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil 
eder. Yönetim Kurulunun Başkanı validir. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri 
arasından bir Başkan vekili seçer. 

Birden fazla ilden oluşan bölgelerde 
Yönetim Kurulu Başkanlığı; ilk yıl ajans mer
kezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, 
müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre 
bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle 
dönüşümlü olarak yürütülür. 

Bir ilden oluşan bölgelerde Kalkınma 
Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süresi iki yıl olup görev 
sürelerini tamamlamadan her hangi bir şekilde 
üyeliklerinin sona ermesi halinde, kalan 
süreleri sırasına göre yedek üyelerince tamam
lanır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. 
Yönetim Kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettik
leri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sür
dürmelerine engel teşkil etmez. 

Yönetim Kurulu üyeleri ajans ile ilgili giz
lilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulan

ı l a n ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönetim kurulu 
MADDE 10.- Yönetim kurulu, ajansın 

karar organıdır. 
Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgeler

de vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel 
meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret 
odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından 
özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşların
dan seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden 
oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir 
belediye başkanları veya büyükşehir olmayan 
illerde il merkez belediye başkanları, il genel 
meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak 
kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından 
oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgeler
deki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı 
kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda 
yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil 
eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. 
Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasın
dan bir başkan vekili seçer. 

Birden fazla ilden oluşan bölgelerde 
yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans mer
kezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, 
müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre 
bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle 
dönüşümlü olarak yürütülür. 

Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma 
kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu 
üyelerinin görev süresi iki yıl olup görev 
sürelerini tamamlamadan her hangi bir şekilde 
üyeliklerinin sona ermesi halinde, kalan 
süreleri sırasına göre yedek üyelerce tamam
lanır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. 
Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettik
leri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sür
dürmelerine engel teşkil etmez. 

Yönetim kurulu üyeleri ajans ile ilgili giz
lilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulan-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 
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ması sırasında öğrendikleri çalışma alanlann-
daki sırlan, görevlerinden aynlmış olsalar bile 
ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalannın 
menfaatine kullanamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri, eşleri 
ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısım-
lannı doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi 
ya da ortağı olduklan ticari işletmelere ilişkin 
toplantıya ve oylamaya katılamaz. 

Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine 
üye tam sayısının yansından bir fazlası ile her 
ay en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu top-
lantılanna Başkanın yokluğunda Başkan vekili 
başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu, toplantıya katılanlann oy 
çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, Baş
kanın oyu yönünde karar alınır. 

Ajans Genel Sekreteri, oy hakkı olmamak 
kaydı ile Yönetim Kurulu toplantılanna katılır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 11.- Yönetim Kurulunun görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Yıllık çalışma programını Devlet Plan

lama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak, 
b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi 

revize etmek, 
c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe 

sonuçlannı onaylamak, 
d) Taşınmaz alımına, satımına ve kiralan

masına karar vermek, 
e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet 

raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığına sunmak, 

f) Ajans bütçesini onaylayarak Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunmak, 

g) Genel sekreterlik tarafından sunulan 
program, proje ve faaliyetlerin desteklen
mesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara 
yapılacak yardımlan onaylamak, 

h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri 
kabul etmek, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ması sırasında öğrendikleri çalışma alanlann-
daki sırlan, görevlerinden aynlmış olsalar bile 
ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalannın 
menfaatine kullanamazlar. 

Yönetim kurulu üyeleri, kendileri, eşleri 
ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısım-
larını doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi 
ya da ortağı olduklan ticari işletmelere ilişkin 
toplantıya ve oylamaya katılamaz. 

Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine 
üye tam sayısının yansından bir fazlası ile her 
ay en az bir kere toplanır. Yönetim kurulu top
lantılanna başkanın yokluğunda başkan vekili 
başkanlık eder. 

Yönetim kurulu, toplantıya katılanlann oy 
çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, baş
kanın oyu yönünde karar alınır. 

Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak 
kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 11.- Yönetim kurulunun görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Yıllık çalışma programını kabul etmek 

ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
onayına sunmak. 

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi 
revize etmek. 

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe 
sonuçlannı onaylamak. 

d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve 
kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. 

e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet 
raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığına göndermek. 

f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek. 

g) Genel sekreterlik tarafından sunulan 
program, proje ve faaliyetlerin desteklen
mesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara 
yapılacak yardımlan onaylamak. 

h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri 
kabul etmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 
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i) Personelin işe alınması ve işine son 
verilmesi konulannda karar vermek, 

j) Genel Sekreterce belirlenen çalışma 
birimlerini, bunlar arasındaki işbölümünü 
onaylamak ve teklif üzerine değiştirmek, 

k) Genel Sekreter adaylarını, uygunluğuna 
karar verilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına sunmak. 

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde 
yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kıs
mını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla 
Genel Sekretere devredebilir. 

Genel Sekreterlik 
MADDE 12.- Genel Sekreterlik Ajansın 

icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve Tek 
Durak Ofislerin en üst amiri Genel Sekreterdir. 
Genel Sekreter ajansın icraatı ile ilgili olarak 
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Genel sekreterin nitelikleri 
MADDE 13.- Genel Sekreter, yurt içi ya 

da yurt dışında hukuk, iktisat, işletme, siyasal 
bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, şehir ve böl
ge planlama, sosyoloji ile mühendislik alan
larında en az dört yıl yüksek öğrenim veren 
fakülte ve yüksek öğretim kurumlarından 
mezun olmuş, yeterli bilgi ve deneyime sahip, 
yüksek öğrenimi bitirdikten sonra kamu 
ve/veya özel kesimde uzmanlık gerektiren iş
lerde en az on yıl çalışmış, Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İn
gilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği 
bulunan belgeye sahip adaylar arasından istih
dam edilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

i) Personelin işe alınması ve işine son 
verilmesine karar vermek. 

j) Genel sekreterce belirlenen çalışma 
birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü 
onaylamak. 

k) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına 
sunmak. 

1) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, 
satımı ve kiralanması ile hizmet alımı 
konulannda genel sekreterin yetkili olacağı 
sınırlan tespit etmek. 

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde 
yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını. 
sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sek
retere devredebilir. 

Genel sekreterlik 
MADDE 12.- Genel sekreterlik Ajansın icra 

organıdır. Genel sekreterliğin ve yatınm destek 
ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel 
sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. 

Genel sekreterin nitelikleri 
MADDE 13.- Genel sekreter olarak istih

dam edileceklerin aşağıda belirtilen niteliklere 
sahip olmaları şarttır: 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu 
yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalış
ma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, 
sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama 
ile mühendislik dallarından veya bunlara denk
liği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak. 

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerek
tiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak. 

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en 
az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip 
olmak. 
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Genel Sekreterin görev ve yetkileri 
MADDE 14.- Genel Sekreterin görev ve 

yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi 

hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 
c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü mad

deye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe 
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak 
harcamaları yapmak, 

d) Taşınır alımına, satımına ve hizmet 
alımına karar vermek, 

e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların 
proje üretme ve uygulama kapasitesini geliş
tirici faaliyetlerde bulunmak, 

f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve 
yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini 
değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere 
Yönetim Kuruluna öneri götürmek, 

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri iz
lemek, değerlendirmek, denetlemek ve rapor-
lamak, 

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt için
deki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve ortak projeler geliştirmek, 

i) Yerel yönetimlerin planlama çalış
malarına teknik destek sağlamak, 

j) Personelin performans ölçütlerini belir
lemek ve performansını değerlendirmek, 

k) Personelin işe alınması ve işine son 
verilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek, 

1) Ajans genel sekreterliğini temsilen, böl
gesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası 
toplantılara katılmak ve yurtdışı temaslarda 
bulunmak, 

m) Ajansın sekreterya işlerini ve görev 
alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, 

n) Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri 
kullanmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel sekreterin görev ve yetkileri 
MADDE 14.- Genel sekreterin görev ve 

yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. 
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi 

hazırlamak ve Yönetim kuruluna sunmak. 
c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü mad

deye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe 
ve yönetim kurulu kararlanna uygun olarak 
harcamaları yapmak. 

d) Yönetim kurulu tarafından tespit 
edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki 
taşınır malların alımına, satımına, kiralan
masına ve hizmet alımına karar vermek. 

e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların 
proje üretme ve uygulama kapasitesini geliş
tirici faaliyetlerde bulunmak. 

f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve 
yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini 
değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere 
yönetim kuruluna öneri götürmek. 

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri iz
lemek, değerlendirmek, denetlemek ve rapor-
lamak. 

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt için
deki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve ortak projeler geliştirmek. 

i) Yerel yönetimlerin planlama çalış
malarına teknik destek sağlamak. 

j) Personelin performans ölçütlerini belir
lemek ve performansını değerlendirmek. 

k) Personelin işe alınması ve işine son 
verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. 

1) Ajans genel sekreterliğini temsilen, böl
gesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası 
toplantılara katılmak ve yurtdışı temaslarda 
bulunmak. 

m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev 
alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 

n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri 
kullanmak. 
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Tek Durak Ofisler 
MADDE 15.- Bölge illerinde, Yönetim 

Kurulu karan ile biri koordinatör olmak üzere, 
en çok beş uzmandan oluşan Tek Durak Ofisler 
teşkil edilir. 

Tek Durak Ofisler görevleri ile ilgili 
olarak Genel Sekreterliğe karşı sorumludur. 

Tek Durak Ofislerde yatırımcılara sunulan 
hizmetler tamamen ücretsizdir. 

Tek Durak Ofislerin görev ve yetkileri 
MADDE 16.- Tek Durak Ofislerin görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Bölge illerinde, yatırımcıların kamu 

kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına 
giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve 
işlemleri ilgili mevzuatta belirtilen süre 
içerisinde sonuçlandırmak üzere Yönetim 
Kurulu adına tek elden takip ve koordine et
mek, yatırımları izlemek, 

b) İlgili mevzuattaki başvuru koşullan ve 
istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bil
gi vermek ve yol göstermek, 

c) Başvurular hakkında ön inceleme yap
mak, 

d) 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan 
düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak, 

e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve 
genel sekreterliğe bilgi vermek. 

Tek Durak Ofislere başvuru 
MADDE 17.- Yatırımcılar, ilgili mevzuat

larda belirtilen bilgi ve belgelerle Tek Durak 
Ofislere başvurur. Ancak, yatırımcıların bu 
Kanun kapsamında Tek Durak Ofislere başvur
ması isteğine bağlıdır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yatırım destek ofisleri 
MADDE 15.- Bölge illerinde, yönetim 

kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, 
en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek 
ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde 
çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ih-
tiyaçlanna cevap veremez hale geldiği takdir
de, bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayı ile ar
tırılabilir. 

Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili 
olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur. 

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara 
sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir. 

Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri 
MADDE 16.- Yatırım destek ofislerinin 

görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırım

cıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 
yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile 
diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta 
belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir 
süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle 
sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek 
elden takip ve koordine etmek, yatırımları iz
lemek. 

b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve 
istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bil
gi vermek ve yol göstermek. 

c) Başvurular hakkında ön inceleme yap
mak. 

d) 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan 
düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. 

e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve 
genel sekreterliğe bilgi vermek. 

Yatırım destek ofislerine başvuru 
MADDE 17.- Yatırımcılar, ilgili mevzuat

ta belirtilen bilgi ve belgelerle yatırım destek 
ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda 
yatırım destek ofislerinde geçen süreler, ilgili 
mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. 
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14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Aç
ma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince ruhsat 
verecek mercie yapılacak müracaatlar Tek 
Durak Ofislere yapılabilir. Bu şekilde yapılan 
müracaatlar sözkonusu mercie yapılmış sayılır. 

22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanununun 78 inci maddesinin ikinci fıkrasın
da belirtilen "Kurma İzni ve İşletme Belgesine" 
ilişkin müracaatlar Tek Durak Ofislere 
yapılabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili 
teşkilatına yapılmış sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim 

Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları 
MADDE 18.- Ajans hizmetleri iş mev

zuatı hükümlerine göre istihdam edilen, ajans 
görevlerini ifa etmekle yükümlü uzman per
sonel ve destek personeli eliyle yürütülür. Ay
rıca, ajanslarda iç denetim yapmak üzere bir iç 
denetçi istihdam edilir. Sekreterlik, halkla iliş
kiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili iş
lemler gibi işleri yürütecek olan destek per
sonelinin sayısı, ajans toplam personel 
sayısının yüzde yirmisini geçemez. 

Uzman personel ve iç denetçi, yurt içi ya 
da yurt dışında hukuk, iktisat, işletme, siyasal 
bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, matematik, 
şehir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji ile 
mühendislik alanlarında en az dört yıl yüksek 
öğrenim veren fakülte ve yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmuş, Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İn
gilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği 
bulunan belgeye sahip adaylar arasından istih
dam edilir. Ayrıca, iç denetçide kamuda 
denetim elemanı olarak en az on yıl çalışmış ol
ma şartı aranır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yatırımcıların bu Kanun kapsamında yatırım 
destek ofislerine başvurması kendi isteklerine 
bağlıdır. 

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve 
işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından 
ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı 
tarafından yapılmış sayılır. 

Yatırım destek ofislerine hangi yatırım ve 
işlemlerle ilgili başvuru yapılacağı, 4 üncü 
maddenin (h) bendi uyarınca çıkarılacak 
düzenlemeler kapsamında belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim 

Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları 
MADDE 18.- Ajans hizmetleri iş mev

zuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman 
personel ve destek personeli eliyle yürütülür. 
Ayrıca, ajanslarda iç denetim yapmak üzere bir 
iç denetçi istihdam edilir. Sekreterlik, halkla 
ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili iş
lemler gibi işleri yürütecek olan destek per
sonelinin sayısı, ajans toplam personel 
sayısının yüzde yirmisini geçemez. 

Uzman personel ve iç denetçi, hukuk, ik
tisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, ulus
lararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi 
ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, 
mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühen
dislik dallarından veya bunlara denkliği Yük
seköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlarından lisans 
düzeyinde mezun olmuş, Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İn
gilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği 
bulunan belgeye sahip adaylar arasından istih
dam edilir. Ayrıca, iç denetçide kamuda 
denetim elemanı olarak en az on yıl çalışmış ol
ma şartı aranır. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
dan, yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikleri 
taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının 
muvafakati ile ajansta uzman personel olarak 
istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan 
ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. 
Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal 
haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekil
de istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona 
erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve 
idari unvanları hariç olmak üzere unvanları 
dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyer
lerine veya durumlanna uygun bir kadro veya 
pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve her
hangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir 
ay içerisinde göreve başlatılırlar. Bu kişilerden, 
önceki kamu kurum ve kuruluşlarındaki kad
rolarına müşterek kararname ile atananların, bu 
fıkraya göre yapılacak atama işlemleri ilgili 
bakan onayı ile yapılır. Bu fıkra uyarınca ön
ceki kurumlarına dönen kişilerin ajansta geçen 
hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve 
kademelerinde değerlendirilir. Bu şekilde 
görevlendirilecek personel sayısı toplam per
sonel sayısının yüzde otuzunu aşamaz. 

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden 17.7.1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter 
ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde; 

a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulun

mamak, 
şartlan aranır. 
Genel Sekreter ile diğer personelin ücret 

ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları 
Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen 
alt ve üst limitleri geçmemek üzere Yönetim 
Kurulunca belirlenir. 

Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş 
mahkemelerinde görülür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
dan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyan
lar, kendilerinin isteği ve kurumlarının 
muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç denetçi 
veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. 
Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin 
yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret 
ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş ak
di ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, 
ajanstaki görevleri sona erdiğinde, öğrenim 
durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate 
alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine 
veya durumlarına uygun boş bir kadro veya 
pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve her
hangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir 
ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu 
kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki 
idari unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra kap
samındaki kişilerden, önceki kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki kadrolarına müşterek karar
name ile atananlann, bu fıkraya göre yapılacak 
atama işlemleri ilgili bakan onayı ile yapılır. Bu 
fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen 
kişilerin ajansta geçen hizmetleri kazanılmış 
hak aylık derece ve kademelerinde değerlen
dirilir. Bu durumda kıdem tazminatları öden
mez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin 
hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlen
dirilecek personel sayısı toplam personel 
sayısının yüzde otuzunu aşamaz. 

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden 17.7.1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. 

Yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter 
ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde; 

a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulun

mamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şah

siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
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Gelirler 
MADDE 19.- Ajansın gelirleri şunlardır: 
a) Bir önceki yıl kesinleşmiş genel bütçe 

vergi gelirlerinin binde beşi oranında her yıl 
ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Plan
lama Kurulunca nüfus, gelişmişlik düzeyi ve 
performans ölçütlerine göre belirlenecek pay, 

b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon
lardan sağlanacak kaynaklar, 

c) Faaliyet gelirleri, 
d) Bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelir

leri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için 
yüzde beş ve belediyeler için yüzde bir oranın
da, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay, 

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, 
bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 
yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden ak
tarılacak pay, 

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş
larca yapılan bağış ve yardımlar, 

g) Bir önceki yıldan devreden gelirler. 
Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde 

belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar 
tarafından Haziran ayının sonuna kadar ajans 
hesabına aktarılır, (d) bendinde belirtilen pay
lar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu 
idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suç
larından dolayı hükümlü bulunmamak. 

Şartlan aranır. 
Genel sekreter ile diğer personelin ücret ve 

gündelikleri ile diğer malî ve sosyal haklan 
Yüksek Planlama Kurulu karanyla tespit edilen 
alt ve üst limitleri geçmemek üzere yönetim 
kurulunca belirlenir. 

Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş 
mahkemelerinde görülür. 

Gelirler ve yönetilecek fonlar 
MADDE 19.- Ajansın gelirleri ve 

yöneteceği fonlar şunlardır: 
a) Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe 

vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile 
mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar 
düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde 
beş oranında her yıl ayrılacak transfer 
ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her 
bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve per
formans ölçütlerine göre belirlenecek pay, 

b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon
lardan sağlanacak kaynaklar, 

c) Faaliyet gelirleri, 
d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelir

leri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; 
borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile 
genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan 
alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere 
yüzde bir; belediyeler için; borçlanma ve tah
sisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak 
üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden 
aktanlacak pay, 

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, 
bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 
yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden ak
tanlacak pay, 
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Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca 
kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. 

Diğer alacakların tahsilinde, genel hüküm
lere göre işlem yapılır. 

Giderler 
MADDE 20.- Ajansın giderleri şunlardır: 
a) Plan, program ve proje giderleri, 
b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri, 
c) Araştırma ve geliştirme giderleri, 
d) Tanıtım ve eğitim giderleri, 
e) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım 

giderleri, 
f) Yönetim ve personel giderleri, 
g) Görevlerle ilgili diğer giderler. 
Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, 

gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin, yüzde 
on beşini aşamaz. 

Malî Saydamlık ve Hesap Verme 
Sorumluluğu 

MADDE 21.- Ajanslar, finansal kaynak
larının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin 
sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bil
gilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; 

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık 
olarak tanımlanması, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş
larca yapılan bağış ve yardımlar, 

g) Bir önceki yıldan devreden gelirler. 
Bakanlar Kurulu, il özel idareleri için belir

lenen oranı yüzde beş'e kadar yükseltmeye ya 
da bu Kanunda belirlenen oranına kadar indir
meye: Belediyeler için belirlenen oranı ise; 
yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanunda 
belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. 

Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde 
belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar 
tarafından Haziran ayının sonuna kadar ajans 
hesabına aktarılır, (d) bendinde belirtilen pay
lar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu 
idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre 
Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca 
kesilerek ilgili ajans hesabına aktanhr. Diğer 
alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre iş
lem yapılır. 

Giderler 
MADDE 20.- Ajansın giderleri şunlardır: 
a) Plan, program ve proje giderleri, 
b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri, 
c) Araştırma ve geliştirme giderleri, 
d) Tanıtım ve eğitim giderleri, 
e) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım 

giderleri, 
f) Yönetim ve personel giderleri, 
g) Görevlerle ilgili diğer giderler. 
Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, 

gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin, yüzde 
on beşini aşamaz. 

Malî saydamlık ve hesap verme sorum
luluğu 

MADDE 21.- Ajanslar, finansal kaynak
larının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin 
sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bil
gilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; 

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık 
olarak tanımlanması, 
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b) Yıllık çalışma programı ile bütçenin 
hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, 
uygulanması ve uygulama sonuçlan ile rapor
ların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c) Ajanslar tarafından proje ve faaliyetlere 
sağlanan desteklerin bir yılı geçmemek üzere belir
li dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, 

d) Ajans hesaplarının standart bir 
muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş 
muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe 
düzenine göre oluşturulması, 

zorunludur. 
Ajansların finansal kaynaklarının elde edil

mesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olan
lar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve 
hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kul
lanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, rapor-
lanmasından ve kötüye kullanılmaması için 
gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. 

Bütçe 
MADDE 22.- Ulusal ve bölgesel düzeyde 

plan ve programlara, Yüksek Planlama 
Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık 
çalışma programına göre hazırlanan bütçe, 
ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tah
minlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 23.- Ajans, Yüksek Planlama 

Kurulunca, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendinde belirtilen ölçütlere göre her yıl 
Haziran ayında genel bütçeden ajanslara 
yapılacak transferlere ilişkin gösterge niteliğin
de belirlenen paylann tavanları ile diğer gelir 
kalemlerine ilişkin tahminleri dikkate alarak bir 
sonraki yılın bütçesini hazırlar. Ulusal ve böl
gesel düzeydeki plan ve programlar dikkate 
alınarak Genel Sekreterlikçe hazırlanacak büt
çe taslağı ve çalışma programı, Ağustos ayı 
başında Yönetim Kuruluna sunulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Yıllık çalışma programı ile bütçenin 
hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, 
uygulanması ve uygulama sonuçlan ile rapor
ların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c) Ajanslar tarafından proje ve faaliyetlere 
sağlanan desteklerin bir yılı geçmemek üzere belir
li dönemler itibanyla kamuoyuna açıklanması, 

d) Ajans hesaplarının standart bir 
muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş 
muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe 
düzenine göre oluşturulması, 

zorunludur. 
Ajansların mali ve finansal kaynaklarının 

elde edilmesi, kullanılması ve mali denetiminin 
sağlanmasında görevli ve yetkili olanlar, kay
nakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 
uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasın
dan, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasm-
dan ve kötüye kullanılmaması için gerekli ön
lemlerin alınmasından sorumludur. 

Bütçe 
MADDE 22.- Ulusal ve bölgesel düzeyde 

plan ve programlara, Yüksek Planlama 
Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık 
çalışma programına göre hazırlanan bütçe, 
ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tah
minlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 23.- Ajans, Yüksek Planlama 

Kurulunca, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendinde belirtilen ölçütlere göre her yıl 
Haziran ayında genel bütçeden ajanslara 
yapılacak transferlere ilişkin gösterge niteliğin
de belirlenen paylann tavanları ile diğer gelir 
kalemlerine ilişkin tahminleri dikkate alarak bir 
sonraki yılın bütçesini hazırlar. Ulusal ve böl
gesel düzeydeki plan ve programlar dikkate 
alınarak genel sekreterlikçe hazırlanacak bütçe 
taslağı ve çalışma programı, Ağustos ayı başın
da yönetim kuruluna sunulur. 
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Bütçe taslağı Yönetim Kurulunca kabul 
edildikten sonra, çalışma programı ile birlikte 
en geç Eylül ayı başına kadar görüş alınmak 
üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
gönderilir. Bütçe, Genel Bütçe Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün 
içinde kesinleştirilerek Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığına sunulur. 

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendine göre yapılacak transfer ödeneği, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinde 
gösterilir. Bu ödenek aylık harcama prog
ramına göre Devlet Planlama Teşkilatınca 
ajanslara kullandırılır. 

Bütçenin kesinleşme tarihine kadar, 
devam eden işler için yapılacak harcamalar yılı 
bütçesi ile ilişkilendirilir. 

Bütçe sonuçları 
MADDE 24.- Bütçe sonuçları, Genel Sek

reter tarafından bütçe döneminin bitiminden 
sonraki Mart ayı içinde Yönetim Kuruluna 
sunulur; Yönetim Kurulunda görüşülerek 
karara bağlanır. 

Bütçe sonuçları onaylanmadığı takdirde 
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına gönderilir. Bu kurumlar bu 
Kanunun ve/veya diğer ilgili kanunların ilgili 
hükümlerine göre işlem tesis eder. 

Denetim 
MADDE 25.- Ajanslarda iç ve dış denetim 

yapılır. 
İç denetimde; ajansın faaliyetleri, hesap

lan, işlemleri ve performansı Yönetim Kurulu 
Başkanı veya Genel Sekreter ile bir iç denetçi 
tarafından denetlenir. İç denetim raporları 
Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Kuruluna 
sunulur. 

Dış denetim; İçişleri Bakanlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken 
belirlenecek esas ve usullere göre yapılır veya 
yaptırılır. Denetim sonucu suç teşkil eden 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bütçe taslağı yönetim kurulunca kabul 
edildikten sonra, çalışma programı ile birlikte 
en geç Eylül ayı başına kadar görüş alınmak 
üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
gönderilir. Bütçe, Genel Bütçe Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün 
içinde kesinleştirilerek Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığına sunulur. 

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendine göre yapılacak transfer ödeneği, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinde 
gösterilir. Bu ödenek aylık harcama prog
ramına göre Devlet Planlama Teşkilatınca 
ajanslara kullandırılır. 

Bütçenin kesinleşme tarihine kadar, 
devam eden işler için yapılacak harcamalar yılı 
bütçesi ile ilişkilendirilir. 

Bütçe sonuçları 
MADDE 24.- Bütçe sonuçları, genel sek

reter tarafından bütçe döneminin bitiminden 
sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna 
sunulur; yönetim kurulunda görüşülerek karara 
bağlanır. 

Bütçe sonuçları onaylanmadığı takdirde 
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına gönderilir. Bu kurumlar bu 
Kanunun ve/veya diğer ilgili kanunların ilgili 
hükümlerine göre işlem tesis eder. 

Denetim 
MADDE 25.- Ajanslarda iç ve dış denetim 

yapılır. 
İç denetimde, ajansın faaliyetleri, hesap

ları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu 
başkanı veya genel sekreter ile bir iç denetçi 
tarafından denetlenir. İç denetim raporları 
yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna 
sunulur. 

Dış - denetimde, İçişleri Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek esas 
ve usullere göre ajansın her türlü hesap ve iş-
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hususlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya İçiş
leri Bakanlığı; performansla ilgili değerlendir
meleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yet
kilidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Muafiyetler 
MADDE 26.- Ajans; yapılacak her türlü 

devir, intikal, bağış ve yardımlardan kaynak
lanan vergiler ile damga vergisinden ve düzen
lenecek sözleşmelerden doğacak diğer vergi, 
resim, harç ve katkı paylarından muaftır. 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 27.- Ajans, 10.12.2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol 
Kanunu, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ve 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 28.- 19.6.1994 tarihli ve 540 
sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 2 nci maddesine aşağıdaki bent eklen
miştir. 

"1) Kalkınma Ajanslarının koordinas
yonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlem
leri yürütmek." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lemleri, yönetim kurulu tarafından her yıl en 
geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde 
her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mev
zuatına göre kurulmuş bağımsız denetim 
kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış denetim 
kuruluşları, hazırladıkları raporu eş zamanlı 
olarak İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına sunar. Denetim 
sonucu suç teşkil eden hususlarla ilgili gerekli 
işlemleri yapmaya İçişleri Bakanlığı; perfor
mansla ilgili değerlendirmeleri yapmaya ve 
gerekli tedbirleri almaya Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı yetkilidir. 

Bu maddeye göre bağımsız denetim yapan 
kuruluşların ortaklan, yöneticileri ve çalışan
larının cezai sorumluluğu hakkında 28.7.1981 
tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun 47 nci maddesinin (B) bendinin (3) 
numaralı alt bendi ile 48 ve 49 uncu maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Muafiyet 
MADDE 26.- Ajanslar; bu Kanunun uy

gulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 27.- Ajans, 10.12.2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ve 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 28.- 19.6.1994 tarihli ve 540 
sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 2 nci maddesine aşağıdaki bent eklen
miştir. 

"1) Kalkınma Ajanslarının koordinas
yonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlem
leri yürütmek." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 
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MADDE 29.- 540 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 14 üncü maddesine "yapısal 
uyum politikalarının uygulanması sırasında or
taya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla 
projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak 
çalışmaları koordine etmek," ifadesinden sonra 
gelmek üzere "Kalkınma Ajanslarının genel 
koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek," ifadesi eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bütün ajanslar 
kurulup faaliyete geçene kadar, 19 uncu mad
denin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tah
sis edilecek transfer ödeneği miktarı, kurulmuş 
ajans sayısı dikkate alınarak belirlenir. Ajanslar 
kuruldukları tarih itibariyle yılın geri kalanı 
için kendilerine düşen payı kullanma hakkını 
kazanır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- İlk yıl için ajansta 
istihdam edilebilecek olan azami personel 
sayısı kuruluş kararnamesinde belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Türkiye-Avrupa Bir
liği Malî İşbirliği kapsamında yürütülen böl
gesel programların; bölgelerde yürütülmesi ve 
koordinasyonu amacıyla oluşturulan proje 
birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler, 
bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile her 
türlü taşınır mallar, kuruluş kararnamesinin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde ilgili ajansa devredilir. 

Söz konusu proje birimlerinde çalışan per
sonelden; görevli olduğu bölgede kurulan ajan
sın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili ajansa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 29.- 540 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 14 üncü maddesine "yapısal 
uyum politikalarının uygulanması sırasında or
taya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla 
projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak 
çalışmaları koordine etmek," ifadesinden sonra 
gelmek üzere "Kalkınma Ajanslarının genel 
koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek," ifadesi eklenmiştir. 

MADDE 30.- 27.10.1989 tarihli ve 388 
sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 2 nci maddesinin (f) bendi "nazım ve 
uygulama imar planlarını yapmak veya yaptır
mak" şeklinde değiştirilmiş ve 3 üncü mad
desinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bütün ajanslar 
kurulup faaliyete geçene kadar, 19 uncu mad
denin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tah
sis edilecek transfer ödeneği, kurulmuş ajans 
sayısı dikkate alınarak belirlenir. Ajanslar 
kuruldukları tarih itibariyle yılın geri kalanı 
için kendilerine düşen payı kullanma hakkını 
kazanır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- İlk yıl için ajansta 
istihdam edilebilecek olan azami personel 
sayısı kuruluş kararnamesinde belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Türkiye-Avrupa Bir
liği Malî İşbirliği kapsamında yürütülen böl
gesel programların; bölgelerde yürütülmesi ve 
koordinasyonu amacıyla oluşturulan proje 
birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler, 
bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile her 
türlü taşınır mallar, kuruluş kararnamesinin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde ilgili ajansa devredilir. 

Söz konusu proje birimlerinde çalışan per
sonelden; görevli olduğu bölgede kurulan ajan
sın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili ajansa 
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başvuranlardan, 18 inci maddesinin ikinci fık
rasındaki niteliklere sahip olanlar uzman per
sonel, diğerleri ise destek personeli olarak bu 
Kanunun ilgili hükümlerine göre öncelikle is
tihdam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Kalkınma Kurulu, 
kuruluş kararnamesinin yayımlandığı tarihten 
itibaren bir ay içinde, ajans merkezi olarak tes
pit edilen ilin valisinin başkanlığında ilk top
lantısını yapar. 

GEÇİCİ MADDE 5.- 27.10.1989 tarihli ve 
388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kurulan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
Bölge Kalkınma İdaresinin görev süresi 
31.12.2005 tarihi itibariyle sona ermiştir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin görev ve 
yetki alanında bulunan Adıyaman, Gaziantep, 
Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, 
Şırnak ve Siirt illerini kapsayan ajanslar en geç 
31.12.2005 tarihine kadar kurulur ve faaliyete 
geçer. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresinde çalış
makta olanlardan; ilgili ajansın kuruluş karar
namesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içerisinde ajansa başvuranlardan, 18 inci 
maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar bu 
Kanunun ilgili hükümlerine göre öncelikle is
tihdam edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte GAP 
Bölge Kalkınma İdaresinde çalışmakta olanlar
dan; 

a) Kadrosu başka kurum ve kuruluşlarda 
olan personelin GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
ile ilişkileri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
tarafından en geç 31.12.2005 tarihine kadar 
sona erdirilir ve bu kişiler kurumlarına iade 
edilir. 

b) Memur statüsünde bulunanlar, GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi tarafından en geç 
31.12.2005 tarihine kadar istihdam fazlası per
sonel olarak Devlet Personel Başkanlığına bil-

başvuranlardan, 18 inci maddenin ikinci fık
rasında belirtilen öğrenim dalı dışındaki 
niteliklere sahip olanlar uzman personel, diğer
leri ise destek personeli olarak bu Kanunun il
gili hükümlerine göre öncelikle istihdam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Kalkınma kurulu, 
kuruluş kararnamesinin yayımlandığı tarihten 
itibaren bir ay içinde, ajans merkezi olarak tes
pit edilen ilin valisinin başkanlığında ilk top
lantısını yapar. 
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dirilir. Söz konusu personelin diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakledilmeleri hakkın
da, 4046 sayılı Kanunun 22 nci ve diğer ilgili 
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar uy
gulanır. 388 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile ihdas edilen kadrolara atanmış olan
ların bu Kanun Hükmünde Kararnameyle ön
görülen eski kadrolanna ait her türlü haklan, 
durumlarına uygun yeni bir kadroya atanıncaya 
kadar devam eder. 

c) Sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi 
statüsünde çalışanların sözleşmeleri, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi tarafından en geç 31.12.2005 
tarihine kadar feshedilir. Bunlar hakkında, 4046 
sayılı Kanunun 21 inci ve diğer ilgili mad
delerinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır. 

Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan 
kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kal
maksızın boşaldıkları tarihten itibaren iptal 
edilmiş sayılır ve bu kadrolar 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden 
çıkarılır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin tasfiyesi 
amacıyla, teşkilatın alacak ve borçları, taşınır 
ve taşınmazları, ödenekleri ve yürüttüğü 
projeler ve bunlarla ilgili görev, yetki ve 
sorumluluklar; Devlet Planlama Teşkilatı ve 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında 
yapılacak protokollerle ilgili ajanslara ve kamu 
kurum ve kuruluşlarına devir ve intikal ettirilir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağ
lı olduğu bakan, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresinin tasfiyesine ilişkin her türlü işlemi 
yapmaya yetkilidir. 
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Yürürlük 
MADDE 30.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 31.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Çiçek 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 31.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 32.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

EK 1: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 
TRİ: İstanbul 
TRİO: İstanbul 
TR2: Batı Marmara 
TR21: Edirne, Kırklareli,Tekirdağ 
TR22: Balıkesir, Çanakkale 
TR3: Ege 
TR31: İzmir 
TR32: Aydın, Denizli, Muğla 
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 
TR4: Doğu Marmara 
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir 
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 
TR5: Batı Anadolu 
TR51: Ankara 
TR52: Karaman, Konya 
TR6: Akdeniz 
TR61: Antalya, Burdur, İsparta 
TR62: Adana, Mersin 
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 
TR7: Orta Anadolu 
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, 
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat 
TR8: Batı Karadeniz 
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak 
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop 
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 
TR9: Doğu Karadeniz 
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 
TRA: Kuzeydoğu Anadolu 
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum 
TRA2: Ağrı, Ardahan, İğdır, Kars 
TRB: Ortadoğu Anadolu 
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 
TRB2: Bitlis, Hakkâri, Muş, Van 
TRC: Güneydoğu Anadolu 
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis 
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa 
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

EK 1: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 
TRİ: tstanbul 
TR10: İstanbul 
TR2: Batı Marmara 
TR21: Edirne, Kırklareli,Tekirdağ 
TR22: Balıkesir, Çanakkale 
TR3: Ege 
TR31: İzmir 
TR32: Aydın, Denizli, Muğla 
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 
TR4: Doğu Marmara 
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir 
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 
TR5: Batı Anadolu 
TR51: Ankara 
TR52: Karaman, Konya 
TR6: Akdeniz 
TR61: Antalya, Burdur, İsparta 
TR62: Adana, Mersin 
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 
TR7: Orta Anadolu 
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir 
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat 
TR8: Batı Karadeniz 
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak 
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop 
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 
TR9: Doğu Karadeniz 
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 
TRA: Kuzeydoğu Anadolu 
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum 
TRA2: Ağrı, Ardahan, İğdır, Kars 
TRB: Ortadoğu Anadolu 
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 
TRB2: Bitlis, Hakkâri, Muş, Van 
TRC: Güneydoğu Anadolu 
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis 
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa 
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 920) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 821) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti 
Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Prog
ram Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 

Başbakanlık 18.10.2004 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-976/4817 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.10.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasın
da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koodinasyon Ofisinin Faaliyetine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), başta Türk dilinin konuşulduğu devlet
ler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardım
cı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticarî, sosyal, kültürel, eğitim, bilim ve çevre alanlarındaki iş
birliğini projeler ve programlar aracılığıyla geliştirmek amacıyla hizmet vermekte ve bu hizmetleri 
sağlarken de işbirliği yapılan ülkelerle ikili anlaşmalar imzalamaktadır. 

Bu çerçevede, TİKA'nın Moğolistan Cumhuriyetine yönelik teknik yardım hizmetlerini sağlık
lı yürütmesini teminen, 29.4.2004 tarihinde Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinas
yon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma" imzalanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 24.2.2005 
Esas No.: 1/900 
Karar No.: 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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. Komisyonumuzun 24 Şubat 2005 tarihli 12 nci toplan
tısında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı yet
kililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Başbakanlık bünyesindeki Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TIKA), başta Türk 
dilinin konuşulduğu devletler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere kalkınmakta olan ülkelere 
yardımcı olmak amacıyla ekonomik, ticarî, sosyal, kültürel, eğitim, bilim ve çevre alanlarındaki iş
birliğini plan ve projeler aracılığıyla geliştirmek için hizmet vermektedir. Bu amaç kapsamında; 
Moğolistan Cumhuriyetine yönelik teknik yardım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak olan söz konusu Anlaşma, iki ülke arasında imzalanmıştır. 

İki ülke arasındaki mevcut dostluk ilişkilerine dayanılarak, aralarındaki ekonomik ve sosyal iş
birliğinin geliştirilmesi ve ilişkilerini teknik işbirliği yoluyla derinleştirilmesi amacıyla hazırlanan 
söz konusu Tasan, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 
oylanarak aynen kabul edilmiştir. Tasarının tümü oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 
Kâtip 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Başkan vekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye Üye 
Selami Yiğit Ufuk Özkan 

Kars Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 821) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ 
BAŞKANLIĞI PROGRAM KOORDİNAS
YON OFİSİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN AN
LAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BU-
LUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.-29 Nisan 2004 tarihinde An
kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Program Koodinasyon Ofisinin Faaliyetine İliş
kin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ 
BAŞKANLIĞI PROGRAM KOORDİNAS
YON OFİSİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN AN
LAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BU-
LUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Çiçek 

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. V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
M Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 821) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PROGRAM 

KOORDİNASYON OFİSİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti (bundan böyle "Taraflar" olarak 

anılacaktır), iki ülke arasındaki mevcut dostluk ilişkilerine dayanarak, aralarındaki ekonomik ve 
sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla ve ilişkilerini teknik işbirliği yoluyla derinleştirme arzusuyla, 
aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 

MADDE 1 
1- Taraflar, ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yardım etmek amacı ile işbirliği 

yaparlar. 
2- Bu anlaşma taraflar arasında teknik işbirliğini yürütmek için genel kuralları belirler. Taraflar, 

bazı teknik işbirliği projeleri üzerinde ilave anlaşmalar (bundan böyle "proje anlaşmaları" olarak 
anılacaktır) imzalayabilirler. Ortak proje kavramı, proje anlaşmalarında belirlenir ve özellikle 
projenin amacı, tarafların sorumlulukları, katılımcıların görevleri ve kurumsal statüleri, ayrıca 
projenin hayata geçirilme programı unsurlarını ihtiva eder. 

3- Bu anlaşma çerçevesinde geliştirilen işbirliği programı Moğolistan tarafından Moğolistan 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye tarafından da Başbakanlık Türk İşbirliği Kalkınma 
İdaresi (TIKA) Başkanlığınca koordine edilir. 

4- TİKA Program Koordinasyon Ofisi (PKO), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına faaliyet 
gösteren esnek yapısıyla ve gerek Türkiye Cumhuriyeti içinde, gerek dışında yürütülen 
koordinasyon çalışmaları yoluyla teknik yardım sürecini verimli şekilde yöneten müstakil bir 
kuruluştur. PKO'nun esas amacı kalkınmakta olan ülkelere yardım etmektir. PKO'nun görevleri, 
anılan ülkeler ile ekonomi, teknoloji, altyapı, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi 
amacıyla program ve projelerin hazırlanması ve kalkınmakta olan ülkelere yardım sağlanması 
konularında koordinasyonu kapsamaktadır. 

MADDE2 
1- Proje anlaşmaları çerçevesinde Türk tarafı, PKO aracılığı ile aşağıdaki alanlarda yardım 

sağlayabilir: 
a) Moğolistan'da yürütülecek eğitim, danışmanlık, ilmî araştırma ve diğer programlar; 
b) Planların, araştırmaların ve ekspertizlerin hazırlanması; 
c) Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak diğer işbirliği alanları 
2- Yardım şu yollardan yapılabilir. 
a) Uzman, eğitimci, danışman, asistan ve yardımcı personel gönderilmesi (Türk tarafınca 

Moğolistan'da görevlendirilen tüm personel bundan böyle "Görevlendirilen Uzmanlar" olarak 
anılacaktır.); 

b) Proje ve programlar çerçevesinde kullanılacak malzeme ve ekipmanın temini; 

c) Moğol uzmanların, yönetici kadrosunun ve bilim adamlarının yetiştirilmesi ve niteliklerinin 
geliştirilmesi; 

d) Taraflarca uygun görülecek diğer çalışmalar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 821) 
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MADDE 3 
Türkiye tarafı, bu anlaşma hükümleri uyarınca aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmektedir. 
a) PKO çalışmaları için gerekli olan kişisel bilgisayar ve sair ekipmanı temin etmek; 
b) PKO'nun yerel personeli de dahil olmak üzere personelini seçmek, istihdam etmek ve 

ücretlerini ödemek; 
c) PKO'nun ulaşım ihtiyaçları için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek; 
d) Maaş ve masrafları ödemek; 
e) Teknik yardım projeleri ve eğitim programlarını finanse etmek; 
f) Yardımların koordinasyonu amacı ile uzmanlar göndermek ve bunların ücretlerini ödemek; 
g) Madde 4'ün c, d, ve f de belirlenen masrafları karşılamak. 

MADDE 4 
Moğolistan tarafı, bu anlaşma hükümleri uyarınca aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmektedir; 
a) Projelerin belirlenmesi, tasarım ve uygulanması sırasında görevlendirilen uzmanlara, devlet 

sırrı teşkil etmeyen bilgileri temin etmek; 
b) Moğolistan'da uygulanan mevzuat çerçevesinde, Görevlendirilen uzmanların faaliyetleri 

süresince çalışmalarını ve dinlenmelerini engelleyici şartlar koymamak; 
c) Giderleri Türk tarafına ait olmak üzere, PKO için uygun bir yer sağlanması; 
d) Ofisin, elektrik, su, ısıtma ve benzeri ihtiyaçtannın, masrafları Program Koordinatörlüğüne 

ait olarak sağlanması; 
e) Program Koordinatörlüğü'nün oluşturulması için gerekli resmi işlemlerin hızlandırılması; 
f) Program Koordinatörlüğündeki personelin Moğolistan'daki görevleri esnasındaki acil 

durumlarda masrafları Koordinatörlükçe karşılanacak sağlık hizmetlerinin sağlanması; 
g) Uygulanan projelerde kullanılmak üzere, Moğolistan'da alımı yapılacak veya TİKA 

tarafından Moğolistan'a gönderilecek ekipman ve malzemelerin gümrük vergisinden ve katma 
değer vergisinden muaf tutulmasının sağlanması. 

MADDE 5 
Moğolistan Hükümeti diğer uluslararası kuruluşların çalışanlarına verilen ayrıcalıkları görev 

süresi boyunca Koordinasyon Ofisi uzmanlarına da sağlayacaktır. 
MADDE 6 

Her iki taraf aşağıda belirtilen alanlarda projeler tespit edip hazırlayabilecektir; 
a) Altyapı; 
b) Özelleştirme ve özelleştirme sonrası destek programları; 
c) Sulama sistemleri; 
d) Tarım ürünlerinin işlenişi; 
e) Sanayi tesis ve birimlerinin rehabilitasyonu; 
f) Hayvancılık ve bahçeciliğe dayalı sanayi kollarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

geliştirilmesi; 
g) Turizm; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 821) 
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h) Sağlık; 
i) Çevre koruması; 
j) Eğitim, ilim ve kültürel işbirliği; 

k) Her iki tarafça mutabık kalınacak diğer alanlar. 
MADDE 7 

Bu anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihte halen yürütülmekte olan diğer teknik işbirliği projeleri 
için de geçerlidir. 

MADDE 8 
1- Bu anlaşma, Âkit devletleri tarafından onaylandığına dair Onay belgesinin karşılıklı olarak 

alınmasını müteakip yürürlüğe girecektir. 
2- Bu anlaşma, beş yıllık süre ile yürürlükte kalacak olup, taraflardan herhangi birince 

anlaşmanın olağan geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay önce yazılı olarak feshetme niyetinin 
bildirilmemesi halinde kendiliğinden beş sene daha uzar. 

3- Tarafların karşılıklı mutabakatı halinde, işbu anlaşmanın ayrılma parçalan olarak 
değerlendirilen ayrı protokoller şeklinde düzenlenmek kaydı ile, değişiklikler ve ilaveler 
konulabilir. 

4- Bu anlaşma bükümlerinin yorumu ve uygulanması ile ilgili olarak taraflar arasında ortaya 
çıkabilecek ihtilaf ve anlaşmazlıklar karşılıklı dayanışma ve görüşmeler yoluyla çözülür. 

İşbu Anlaşma, Moğolca, Türkçe ve İngilizce dillerinde bütün metinler eşit derecede geçerli 
olmak üzere ikişer orijinal nüsha olarak 29/Nisan/2004 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. İşbu 
anlaşma hükümlerinin yorumunda anlaşmazlık olduğu takdirde taraflar İngilizce metni esas 
alacaklardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ 
ADINA ADINA 

Beşir ATALAY Luvsangiin ERDENECHULUUN 
Devlet Bakanı Dışişleri Bakam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 821) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 855) 

Avrupa imar ve Kalkınma Bankasmm Kuruluş Anlaşmasında 
Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 21.2.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-964/819 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasmm Kuruluş Anlaşmasında 
Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 
Üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nm Kuruluş Anlaşması, 

20.3.1991 tarihli ve 3705 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak, 27.3.1991 tarihli 91/1652 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmıştır. 

Diğer taraftan, Moğolistan 2000 yılından bu yana EBRD'nin üyesi olmakla beraber, Bankanın 
faaliyet bölgesi içinde yer almaması nedeniyle Bankanın fon kaynaklarından yararlanamamaktadır. 

Moğolistan'ın, Banka kaynaklarından yararlanabilmesine olanak sağlanması hakkındaki talebi 
sonrasında, Bankaca gerekli çalışmalar başlatılmış, bunun sonucunda, Banka Guvemörler Kurulu 
30 Ocak 2004 tarih ve 90 No'lu Kararla Moğolistan'ın alıcı ülke (recipient country) olabilmesini 
oybirliğiyle kararlaştırmıştır. 

Banka faaliyetlerinin Moğolistan'da yürütülebilmesini teminen, Banka Kuruluş Anlaşmasının 
1 'inci maddesinde bu kapsamda değişiklik yapılmış olup, üye ülkelerden bu madde değişikliğinin 
iç mevzuatlanna uygun olarak onaylanması ve Bankaya buna ilişkin teyidin verilmesi EBRD 
tarafından talep edilmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 1.4.2005 
Esas No.: İ/976 
Karar No.: 59 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 31 Mart 2005 tarihli 16 ncı 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla 
görüşülmüştür. 

Moğolistan 200ff yılından bu yana, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR)'na üye olmak
la birlikte, anılan Bankanın faaliyet bölgesi içinde yer almaması nedeniyle fon kaynaklarından 
yararlanamamaktadır. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'na üye ülkeler, Banka Kuruluş Anlaşmasının 1 in
ci maddesi çerçevesinde, iç mevzuatlarına uygun bir şekilde yapacakları değişiklikle Banka 
faaliyetlerinin Moğolistan'da da yürütülebilmesini sağlamış olacaktır. 

Komisyonumuzca, söz konusu Tasarı üzerinde bilgi alınmasını müteakiben, Tasarının mad
delerine geçilmesine karar verilmiştir. Tasarının 1 inci, 2 ncı ve 3 üncü maddeleri ile tümü oybirliği 
ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Onur Öymen 

İstanbul 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 855) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ 
KURULUŞ ANLAŞMASINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası Guvernörler Kurulunun 30.1.2004 
tarihli ve 90 No'lu kararıyla kabul edilen "Av
rupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş An
laşmasının 1 inci maddesinde yapılan değişik
liğin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ 
KURULUŞ ANLAŞMASINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Aksu 

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 V. 
E. Mumcu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 855) 
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kuruluş Anlaşmasmm 

Birinci Maddesine Yapılacak Ek 

Bankanın amaçlan, aynı şartlara bağlı olmak kaydıyla, Moğolistan'da da yerine getirilebilir. 
Buna uygun olarak bu anlaşmada ve eklerinde "Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri", "Orta ve Doğu Av
rupa'dan ülkeler", "alıcı ülke (veya ülkeler)" veya "alıcı üye ülke (veya ülkeler)"ye yapılan bir atıf, 
Moğolistan'a da yapılmış bir atıf olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 855) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 822) 

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/912) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 20.10.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.0.KKG.0.10/101-977/4899 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.2004 

tarihinde kararlaştırılan "T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Moğolistan'a yönelik olarak yürütülen "Ver
gi Alanında İşbirliği Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin planlanması ve projeden 
beklenen etkin sonuçlara ulaşılabilmesini teminen Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile bir 
işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Anılan Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle, T.C. Maliye Bakanlığının bilgi 
birikimi ve deneyiminin Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerine aktarılması, anılan 
Bakanlığın teşkilat yapısının pazar ekonomisinin ve çağdaş bürokrasinin gereklerine göre revize 
edilmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek işbirliği, TİKA'nın yürütmekte olduğu 
program, proje ve faaliyetlerle, görev alanında bulunan ülkelerin pazar ekonomisine geçiş ve 
demokratikleşme sürecine olumlu katkılarda bulunulmasına yönelik fonksiyonunu Moğolistan 
özelinde yerine getirmesine imkân tanıyacak; sürdürülebilir kalkınma için kaynak yaratılması ve 
kamu finansmanı açısından büyük önem taşıyan vergi konusu ve diğer malî konularda gerçekleş
tirilecek işbirliği, gerek bahsi geçen ülke ile ticarî ilişkilerimize gerek uluslararası ilişkilerimize 
olumlu yansımalarda bulunacaktır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/912 
Karar No.: 50 

24.2.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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, Komisyonumuzun 24 Şubat 2005 tarihli 12 nci toplantısında Dışişleri Bakanlığı 
temsilcileri ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşül
müştür. 

Bu Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakan
lığının deneyiminin ve bilgi birikiminin Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığına aktarılması, 
Bakanlık teşkilat yapısının çağdaş bürokrasi gereklerine ve pazar ekonomisine uygun olarak revize 
edilmesi öngörülmektedir. 

TİKA tarafından yürütülen program, proje ve faaliyetlerle, görev alanında bulunan ülkelerin 
pazar ekonomisine geçiş ve demokratikleşme sürecine olumlu katkılarda bulunulmasına yönelik 
fonksiyonunu Moğolistan özelinde yerine getirmesine imkan tanıyacağı, sürdürülebilir kalkınma 
için kaynak yaratılması ve diğer mali konularda işbirliği sağlayacağı düşünülerek hazırlanan Tasan, 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Tasarının başlığı, "T.C." ibaresinin açık yazılması suretiyle 
değiştirilmiştir. Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri oylanarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Kâtip 
Metin Yılmaz 

Bolu 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Mehmet B. Denizolgun 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 822) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ 
VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 
(TİKA) İLE MOĞOLİSTAN MALİYE VE 
EKONOMİ BAKANLIĞI ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 7 Nisan 2004 tarihinde 
Ulanbator'da imzalanan "T.C. Başbakanlık 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü"nün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKAN
LIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA 
İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA) İLE 
MOĞOLİSTAN MALİYE VE EKONOMİ 
BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1.- Tasannın 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.-Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Çiçek 

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. V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 822) 
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T.C. BAŞBAKANLIK 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA) İLE 

MOĞOLİSTAN MALİYE VE EKONOMİ BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ 

Bu protokol, iki ülke arasında "Vergi Eğitimi Alanında İşbirliği" projesinin yürütülmesi 
amacıyla T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile, Moğolistan Maliye ve 
Ekonomi Bakanlığı (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. 

MADDE 1. AMAÇ 
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye 

ve Ekonomi Bakanlığı arasındaki ilişkileri pekiştirme, güçlendirme, mevcut işbirliğini geliştirme ve 
Türkiye'nin vergi konularındaki deneyimlerinden ve tecrübesinden faydalanılmasının sağlanması 
amaçlanmıştır. 

MADDE 2. FAALİYETLER 
Madde l'de belirtilen amaç doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma için kaynak yaratılması 

açısından önem taşıyan vergi uygulamalarının, pazar ekonomisine uyumlu şekilde yeniden 
yapılandınlması maksadıyla aşağıda sıralanan faaliyetler çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığının 
teknik bilgi ve lojistik desteğinde, Türkiye'de ve Moğolistan'da eğitim programı düzenlenmesi, 
danışmanlık desteği, uzman eğitimi ve değişimi, bilgi ve belge değişimi ile ortak seminer ve 
sempozyumlar gerçekleştirilecektir: 

- Milli vergi mevzuatının, vergi dairelerinin işleyişi ve yönetim ilkeleri, 
- Vergi dairelerinin kuruluşu, örgütlenmesi, 
- Vergi mevzuatı uygulanmasının kontrolü, 
- Mükelleflerle karşılıklı ilişkiler ve vergi tahsilatına ilişkin işlemler, 
- Kadroların seçimi, eğitimi ve atanması, 
- Güvenilir bir haberleşme sistemi ve bilgi işlem merkezinin kurulması ve işletilmesi, 
- Taraflar arasında mutabakat sağlanması kaydıyla, vergi politikasıyla ilgili konular, 
MADDE 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
1. TİKA'nın Görev ve Sorumlulukları: 
- Türkiye'de düzenlenecek eğitim, toplantı, seminer ve sempozyumlarla ilgili olarak 

Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından gelecek katılımcıların konaklama, yeme-içme 
giderlerinin karşılanması, 

- Türkiye'de düzenlenecek faaliyetler süresince, gerekli olduğu durumlarda tercüman 
sağlanması, 

- Eğitim programlarına katılacak uzmanların Türkiye'deki yurtiçi ulaşım masraflarının 
karşılanması, 

- Türkiye'den Moğolistan'a eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere gidecek 
uzmanların, uluslararası yol masrafları ve yurtdışı geçici görev harcırahlarının karşılanması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 822) 
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2. Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın Görev ve Sorumlulukları: 

- Türkiye'ye Moğolistan tarafından gelecek olan katılımcıların uluslararası yol giderlerinin 
karşılanması, 

- Eğitim programlarına uygun nitelikte uzmanların katılımının sağlanması ve eğitimden en az 
15 gün önce katılımcılann özgeçmişlerinin TİKA'mn onayına sunulmak üzere, TİKA Moğolistan 
Program Koordinatörlüğüne ulaştırılması, 

- Moğolistan'da vergi uygulamalarına yönelik yasal ve kurumsal düzenleme ve değişikliklerin 
TİKA'ya zamanında bildirilmesi, 

- Yıllık eğitim programı ve ihtiyaç tespitine aktif olarak katılması. 

MADDE 4. ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER 

- Eğitim faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birer Proje Koordinatörü 
tayin edilmesi, 

- Yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ve bir sonraki yıl yapılacak faaliyet
lerin belirlenmesi amacıyla yılda bir kez olmak üzere taraflarca saptanacak bir tarihte değerlendir
me toplantısı düzenlenmesi, 

- Her yıl sonunda iki tarafça görevlendirilen Proje Koordinatörleri ve ilgili uzmanlarca ortak 
bir "Değerlendirme Raporu"nun hazırlanarak iki tarafa sunulması, 

Bilgi ve belge temininde kolaylık sağlanması. 

MADDE 5. SÜRE 
İşbu protokol, Âkit Devletlerin onaya ilişkin iç hukuk prosedürlerinin tamamlandığına dair 

tebliğinin alınmasını müteakip yürürlüğe girecek ve 3 (üç) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. 

MADDE 6. DİĞER 

Bu protokolün uygulanması ile ilgili ortaya çıkan sorunlar, Taraflar arasında müzakere yoluy
la çözülür. 

Bu protokolde yer almayan hususlar, tarafların karşılıklı mutabakatıyla düzenlenecektir. 
Protokolün maddeleri, tarafların yazılı teklifi ve karşılıklı mutabakatıyla değiştirilebilir. 

Türkçe, Moğolca ve İngilizce dillerinde bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer 
orijinal nüsha olarak 7 / Nisan / 2004 tarihinde Ulaanbaatar'da imzalanmıştır. İşbu anlaşma hüküm
lerinin yorumunda anlaşmazlık olduğu takdirde taraflar İngilizce metni esas alacaklardır. 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA MOĞOLİSTAN MALİYE VE 
İDARESİ BAŞKANLIĞI ADINA EKONOMİ BAKANLIĞI ADINA 

(İmza) (İmza) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 822) 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 942) 

Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Mil
letvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/501) 

Not: Teklif, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair ve 

Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçeleri ve genel gerekçesi ile birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Abdullah Erdem Cantimur 
Kütahya 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Resul Tosun 
Tokat 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Sedat Kızılcıktı 
Bursa 

Muharrem Candan 
Konya 

İbrahim Çakmak 
Tokat 

Seracettin Karayağız 
Muş 

Medeni Yılmaz Osman Akman 
Muş Antalya 

19.4.2005 
Şevket Orhan 

Bursa 
Zülfü Demirbağ 

Elazığ 
Ali İbiş 
İstanbul 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

GENEL GEREKÇE 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ve 68'inci maddelerinde 21.6.1973 tarihli 1753 

sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilen ölüm geliri veya aylığı bağlama şartlan içerisinde yer 
alan "buralardan gelir veya aylık almayan" ibaresi başlangıçta kız çocuklarının hem kendi çalış
malanndan hem de hak sahibi olarak sosyal güvenlik kurumlanndan gelir veya aylık almamaları 
olarak yorumlanıp uygulanırken, bilahare uygulama değiştirilerek yalnızca kendi çalışmalanndan 
dolayı sosyal güvenlik kurumlanndan gelir veya aylık almama olarak yorumlanmış ve uygulanmıştır. 

23.12.1981 tarihinden 6.8.2003 tarihine kadar söz konusu ibarenin kız çocuklarının yalnızca 
kendi çalışmalanndan dolayı gelir veya aylık almaması olarak yapılan Kurum genel uygulaması 
dahilinde hak sahibi kız çocuklanna ölüm geliri veya aylığı bağlanmış ve ödenmiştir. 
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Kız çocuklarına ilişkin 23 ve 68 inci maddelerde yapılan düzenlemelerle Kurumumuzca kız 
çocuklarına bağlanan ölüm geliri ve aylıklarının kesilmesi, bunların evli olmaları, sosyal güvenlik 
kurumlarına tâbi çalışmaları ve kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından gelir 
veya aylık almaya başlamaları şartına bağlanarak hak sahibi kız çocuklarının bu konudaki mağ
duriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, 6.8.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önce hak sahibi ana ve babalara ölüm geliri veya aylığı bağlama şartları içerisinde "geçimi sigortalı 
tarafından sağlanan" ibaresi yer almakta olup, bu ibare kapsamında ana ve babalara bağlanan gelir 
ve aylıklarda net bir tanım ve uygulama yapılamamış, dolayısıyla hangi hallerde ana babaya gelir 
ve aylık bağlanacağı genel olarak belirlenememiştir. 

6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalı çocuklarından dolayı Kurumca gelir veya aylık bağ
lanan, ancak sosyal güvenlik kurumlarına tâbi çalışan veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan 
gelir veya aylık alan ana-babaların geçimlerinin ölen sigortalı çocukları tarafından sağlandığının 
söylenmesindeki güçlükler ve bu yöndeki yargı kararlan da dikkate alınarak, gelir ve aylıkları 
kesilen ana ve babalardan geriye dönük yapılan ödemelerin tahsil edilmesinin ortaya çıkaracağı 
mağduriyetler gözönünde bulundurularak, bu gelir ve aylıklann Kurumca kesildiği tarihe kadar 
yapılan ödemelerin geri alınmaması öngörülmüştür. 

Aynca Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sosyal güvenlik kurumlanndan kendi çalışmalan 
dışında hak sahibi olarak gelir veya aylık almaları nedeniyle Kurumca gelir ve aylığı kesilen, dur
durulan ya da gelir ve aylıklan bağlanmayan kız çocuklannın gelir ve aylıklannın kesme, durdur
ma ya da hak kazanma tarihi itibariyle tekrar başlatılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 506 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin I inci fıkrasının (C) bendinin (a) alt ben

dinde hak sahibi kız çocuklara hangi şartlarda ölüm geliri bağlanacağı düzenlenmiştir. Kız çocuk
lara ölen ana ve babalanndan dolayı gelir bağlanabilmesi için, bunlann; evli olmaması, evli olmak
la beraber sonradan boşanması veya dul kalması ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklanna tabi bir 
işte çalışmaması, buralardan gelir veya aylık almaması şartlan öngörülmüştür. 

Söz konusu şartlar içerisinde yer alan "buralardan gelir veya aylık almayan" ibaresi farklı uy
gulamalara neden olmuştur. Bu ibarenin kız çocuklannın yalnızca kendi çalışmalanndan dolayı sos
yal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almaması mı yoksa hem kendi çalışmalarından hem de 
hak sahibi olarak sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaması mı olduğu yönündeki 
farklı yorumlar bu hükmün getirildiği 21.6.1973 tarihli 1753 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra zaman içerisinde farklı uygulamalara neden olmuştur. 

Bu düzenleme ile kız çocuklarının yalnızca kendi çalışmalanndan dolayı sosyal güvenlik 
kurumlarından (Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur, 
T.C. Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde düzenlenen sandıklar) gelir 
veya aylık alması halinde Kurumdan ölüm geliri bağlanmaması, kendi çalışmalan dışında hak 
sahibi olarak bu kurumlardan gelir veya aylık alması durumunda Kurumca ölüm geliri bağlanabil
mesine imkan sağlanması amaçlanmıştır. 

Aynı şekilde anılan maddenin VII nci fıkrasında yapılan düzenleme ile bağlama şartlannda ol
duğu gibi kız çocuklarının yalnızca sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil olmak üzere 
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sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaları veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ay
lık almaları halinde bağlanan gelirlerinin kesilmesi, kendi çalışmaları dışında hak sahibi olarak sosyal 
güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaları halinde ise ölüm gelirinin kesilmemesi sağlanmıştır. 

Madde 2.- 506 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde de 23 üncü maddeye paralel bir düzenleme 
yapılarak kız çocuklarının yalnızca kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından 
(Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli San
dığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde düzenlenen sandıklar) gelir veya aylık alması 
halinde Kurumdan ölüm aylığı bağlanmaması, kendi çalışmaları dışında hak sahibi olarak bu 
kurumlardan gelir veya aylık alması durumunda Kurumca ölüm aylığı bağlanabilmesine imkan sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Aynı şekilde anılan maddenin VI ncı fıkrasında yapılan düzenleme ile de bağlama şartlarında 
olduğu gibi kız çocuklarının yalnızca sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil olmak 
üzere sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaları veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı 
gelir veya aylık almaları halinde bağlanan aylıklarının kesilmesi, kendi çalışmaları dışında hak 
sahibi olarak sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaları halinde ise ölüm aylığının 
kesilmemesi sağlanmıştır. 

Madde 3.- Hak sahibi çocuklar, eş, ana ve babalara yapılan yersiz ödemelerde, bir hak sahibine 
yapılan bu yersiz ödemeler nedeniyle diğer hak sahiplerinin hisselerinde değişmeler olmaktadır. 
Dolayısıyla hak sahibi sayılarına veya hak sahiplerinin eş veya çocuk olmalarına göre yersiz 
ödemelerin olduğu bazı durumlarda diğer hak sahiplerine bu sürede daha az ödeme yapılmış olması 
nedeniyle, Kurum zararı ya hiç oluşmamakta ya da yersiz ödeme yapılan hak sahibine yapılan ödeme 
tutarından az olabilmektedir. Yersiz ödeme yapılmış olan bu hak sahibine ödeme yapılmamış olması 
halinde, bu tutarın tamamı veya bir kısmının diğer hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. 

Bundan dolayı yersiz ödemelerin gerçek Kurum zararı üzerinden tahsil edilmesinin sağlanması, 
yersiz ödeme yapılan tarihlerde bu ödemenin olmaması halinde diğer hak sahiplerine yapılacak 
ödeme tutarları çıkarılarak yersiz ödeme yapılan hak sahibinden geri alınması amaçlanmıştır. 

Madde 4.-
Geçici Madde 91.- 506 sayılı Kanunun 23 ve 68 inci maddelerinde 21.6.1973 tarihli 1753 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikle getirilen ölüm geliri veya aylığı bağlama şartları içerisinde yer alan 
"buralardan gelir veya aylık almayan" ibaresi, başlangıçta kız çocuklarının hem kendi çalışmaların
dan hem de hak sahibi olarak sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almamaları olarak 
yorumlanıp uygulanırken, bilahare uygulama değiştirilerek yalnızca kendi çalışmalarından dolayı 
sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almama olarak yorumlanmış ve uygulanmıştır. 

23.12.1981 tarihinden 6.8.2003 tarihine kadar söz konusu ibarenin kız çocuklarının yalnızca 
kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alma olarak yapılan Kurum genel uygulaması dahilin
de hak sahibi kız çocuklarına ölüm geliri veya aylığı bağlanmış ve ödenmiştir. Bu gelir ve aylıkların 
kesilmesinin ve geri alınmasının ortaya çıkaracağı mağduriyetler nazara alınarak belirtilen uy
gulama dahilinde bağlanan gelir ve aylıkların kesilmemesi ve geri alınmaması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 6.8.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önce hak sahibi ana ve babalara ölüm geliri veya aylığı bağlama şartlan içerisinde "geçimi sigortalı 
tarafından sağlanan" ibaresi yer almakta olup, bu ibare kapsamında ana ve babalara bağlanan gelir 
ve aylıklarda net bir tanım ve uygulama yapılamamış, dolayısıyla hangi hallerde ana babaya gelir 
ve aylık bağlanacağı genel olarak belirlenememiştir. 
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6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalı çocuklarından dolayı Kurumca gelir veya aylık bağ
lanan, ancak sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışan veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan 
gelir veya aylık alan ana-babalann geçimlerinin ölen sigortalı çocukları tarafından sağlandığının 
söylenmesindeki güçlükler ve bu yöndeki yargı kararlan da dikkate alınarak, gelir ve aylıkları 
kesilen ana ve babalardan geriye dönük yapılan ödemelerin tahsil edilmesinin ortaya çıkaracağı 
mağduriyetler göz önünde bulundurularak, bu gelir ve aylıkların Kurumca kesildiği tarihe kadar 
yapılan ödemelerin geri alınmaması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sosyal güvenlik kurumlarından hak 
sahibi olarak gelir veya aylık almaları nedeniyle Kurumca gelir ve aylığı kesilen, durdurulan ya da 
gelir ve aylıkları bağlanmayan kız çocuklarının gelir ve aylıklarının kesme, durdurma ya da hak 
kazanma tarihi itibariyle tekrar başlatılması ve sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalıştık
larının veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık aldıklarının belirlenmesi 
nedeniyle gelir ve aylığı kesilen ana ve babalardan geri alınan gelir ve aylıklarla ilgili tahsil edilen 
miktarların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde talep etmeleri halinde aynen 
iade edilmesi; kesilen veya durdurulan sürede diğer hak sahiplerine aktarılan gelir/aylık tutarlarının 
ödenecek gelir ve aylık tutarından mahsup edilmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 92.- Ölüm geliri veya aylığı almakta iken gelir ve aylık bağlama şartlarının 
yitirilmesi nedeniyle gelir ve aylıkları kesilerek bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borç 
çıkartılan hak sahiplerinden, söz konusu yersiz ödemelerin yapılmaması halinde diğer hak sahip
lerine ödenmesi gereken tutarların mahsup edilmesi, tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve aylık 
ödemeleri için de ilgilinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde talebi halinde ay
nı usulün izlenmesi, böylelikle yersiz ödemelerin hak sahiplerinden tahsil edilmesi işlemlerinin hız
landırılması ve hak sahiplerine borçlarını ödemede kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 93.- 4447 sayılı Kanunun aylık bağlama hükümlerinin yürürlüğe girdiği 
1.1.2000 tarihinden önce aylıklar, sigortalının işten ayrıldığı yıldan önceki son 5 veya 10 takvim yılı 
kazançları üzerinden ortalama yıllık kazancı bulunarak gösterge veya üst gösterge tablosundaki kar
şılığı gösterge esas alınarak bağlanmaktaydı. 

1999 yılında işten ayrılan ve daha sonra çalışması bulunmayan ve 1.1.2000 ve daha sonraki 
tarihlerde tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylıklarının hesabında 1999 yılı kazançları da dahil 
edilerek ortalama yıllık kazanç ve gösterge tespiti yapılmıştır. Esasen bu durumdaki sigortalıların 
1999 yılında 360 günden az olan kazançlarının aylık hesabında dikkate alınmaması, 1998 yılı dahil 
geriye doğru 5 veya 10 yıllık kazançları üzerinden aylık hesaplanması gerekmektedir. 

1999 yılı kazançları dikkate alınarak aylık bağlanan sigortalıların bir kısmına bağlanması 
gereken aylık tutarından daha fazla aylık bağlanmış bulunmaktadır. Söz konusu aylıkların düzeltil
mesi durumunda, esas itibariyle uzun süredir ödenmekte olan aylıkların düşürülmesi nedeniyle il
gililerin mağduriyetlerine ve itirazlarına neden olunacağı, Kurumun hukuki ihtilafla karşı karşıya 
kalacağı nazara alınarak aylıkların ödenmesine devam olunması ve daha önce ödenen tutarların da 
geri alınmaması amaçlanmıştır. 

Madde 5.- Ek 47 nci madde hükümleri ana maddeler olan 23 ve 68 inci maddelere değiş
tirilerek taşınmıştır. 

Madde 6.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 7.- Yürütme maddesidir. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 15.6.2005 
Sosyal işler Komisyonu 

Esas No.: 2/501 
Karar No.: 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 

Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi" Başkanlığınızca 7.6.2005 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe 
Komisyonuna, esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz Teklifi 14.6.2005 tarihli 23 üncü birleşiminde gündemine almıştır. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, 
DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, BASK temsilcilerinin katılımlarıyla Teklifi inceleyip 
görüşmüştür. 

Teklif ile, kız çocuklarına ölüm geliri veya aylığı bağlanabilme şartlarını düzenleyen 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ve 68 inci maddelerinde sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya 
aylık almama şeklindeki şartın, yalnızca kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumların
dan gelir veya aylık almama olarak değiştirilmesi suretiyle kız çocukları lehine, söz konusu şartın 
kolaylaştırılması getirilmektedir. 

6.8.2003 tarihinden önce gelir ve aylık bağlanmış olan kız çocuklarının; evli olmamaları, çalış
mamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık al
mamaları şartıyla kesilen gelir ve aylıklannın tekrar başlatılması, söz konusu tarihten sonra hak sahibi 
olarak gelir ve aylık aldıkları için bağlanmayan gelir ve aylıklarında bağlanması öngörülmektedir. 

Hak sahiplerine yapılan yersiz ödemelerin geri alınmasında, hak sahipleri arasındaki hisse iliş
kisi nedeniyle, yersiz ödemenin yapılmaması halinde diğer hak sahiplerine ödenmesi gereken fazla 
hisse tutarları dikkate alınarak gerçekleşen kurum zararı üzerinden bu yersiz ödemelerin geri alın
ması ve söz konusu mahsup uygulamasının bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki yersiz ödeme 
tahakkuk ve tahsilatları içinde geçerli kılınması öngörülmektedir. 

6.8.2003 tarihinden önce hak sahibi ana ve babalara bağlanmış olan gelir ve aylıkların bu 
kişilerin çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaları nedeniyle kesilenler
den, kesilme tarihine kadar ödenmiş olan tutarların geri alınmaması düzenlenmektedir. 

Ayrıca, 1.1.2000 tarihinden önce işten ayrılan ve bu tarihten sonra çalışması bulunmayan sigor
talılara, 1999 yılı kazançları dikkate alınarak bağlanan aylıklar dolayısıyla meydana gelen yersiz 
ödemelerin geri alınmaması ve bu aylıkların aynen devam ettirilmesi getirilmektedir. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, 1/1008 esas numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısının Komisyonumuzun gündeminde olması ve söz konusu Tasarıda, 
görüşülmekte olan Teklifin 1 inci ve 2 nci maddelerinin üç sosyal güvenlik kurumu da dikkate 
alınarak kapsamlıca düzenlendiği, bu nedenle ayrı bir düzenleme yapmanın doğru olmayacağı tar
tışılmış, ancak, kız çocukları ile ana babalann gelir ve aylıklarının kesilmesi nedeniyle mevcut olan 
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mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Tümü üzerindeki görüş
melerden sonra, Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri verilen önergelerle Komisyonumuzca Tekliften çıkarılmıştır. 
Teklifin 3 üncü maddesi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 4 üncü maddesi 2 nci madde olarak, 
Buna bağlı geçici 91 inci madde önerge ile değiştirilerek geçici 92 nci ve geçici 93 üncü mad

deler bu madde kapsamına alınmış, Teklifin 1 inci ve 2 nci maddelerinin çıkarılması nedeniyle 
6.8.2003 tarihinden sonra talepte bulunan kız çocuklannın da öngörülen şartlar dahilinde gelir ve 
aylık alabilmeleri amacıyla 31.12.2005 tarihine kadar bu durumdaki kişilere de gelir ve aylık bağ
lanması imkânı getirilmiştir. 

Geçici 92 ve geçici 93 üncü madde önergelerle Tekliften çıkarılmıştır. 
Teklifin 5 inci maddesi Teklifin 1 inci ve 2 nci maddesi ile birlikte değerlendirilmesi zorunlu 

olduğu için verilen önerge ile Tekliften çıkarılmıştır. 
Teklifin yürürlüğe ilişkin 6 ncı maddesi 3 üncü madde olarak, yürütmeye ilişkin 7 nci maddesi 

4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü redaksiyona tâbi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Kâtip 

Mehmet Kılıç 
Konya 

Üye 
zaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 
Üye 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Enver Öktem 
İzmir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

Feramus Şahin 
Tokal 

Üye 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ERDEM 
CANTİMUR İLE 13 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

17.7.1964 TARİHLİ 506 SAYILI SOSYAL 
SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 
GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 23 üncü maddesinin V inci fık
rasında yer alan "sonradan çalışamayacak 
durumda malûl olanlara" ibaresinden sonra gel
mek üzere "sosyal güvenlik sözleşmesi im
zalanan ülkeler dahil olmak üzere" ibaresi ek
lenmiş, maddenin I inci fıkrasının (C) bendinin 
(a) alt bendi ile VII nci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"a) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halin
de 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını doldurmamış erkek çocuklar ile yaş
ları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla 
beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler 
dahil olmak üzere Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmayan veya kendi çalış
malarından dolayı buralardan gelir veya aylık 
almayan kız çocuklarının her birine % 25'i, 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ül
keler dahil olmak üzere, Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından 
dolayı buralardan gelir veya aylık almamaları 
şartı ile çalışamayacak durumdaki malûl 
çocuklara yukarıda belirtilen şartlar aranmak
sızın % 25'i," 

"VII) Sigortalının kız çocuklarına bağ
lanan gelirler, sosyal güvenlik sözleşmesi im
zalanan ülkeler dahil olmak üzere, Sosyal 
Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaya 
veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan 
gelir veya aylık almaya başladıkları veya ev
lendikleri tarihi takip eden devre başından 
itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan 
sebebin ortadan kalkması halinde I inci fıkranın 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 
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(Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Cantimur ile 13 Milletvekilinin Teklifi) Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(C) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla bu tarih
ten başlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak 
evliliğin son bulması ile kocasından da gelir al
maya hak kazanan kimseye bu gelirlerden faz
la olanı ödenir. 

Çalışamayacak durumdaki malûl kız 
çocuklara bağlanan gelirler, sosyal güvenlik 
sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil olmak 
üzere, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık al
maya başlamaları halinde kesilir. 101 inci mad
de hükmü saklıdır." 

MADDE 2.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun 68 inci maddesinin IV üncü fık
rasında yer alan "sonradan çalışamayacak 
durumda malûl olanlara" ibaresinden sonra gel
mek üzere "sosyal güvenlik sözleşmesi im
zalanan ülkeler dahil olmak üzere" ibaresi ek
lenmiş, maddenin I inci fıkrasının (C) bendinin 
(a) alt bendi ile VI ncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"a) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halin
de 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını doldurmamış erkek çocuklar ile yaş
lan ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla 
beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler 
dahil olmak üzere Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmayan veya kendi çalış
malarından dolayı buralardan gelir veya aylık 
almayan kız çocuklannın her birine % 25'i, 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ül
keler dahil olmak üzere, Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı 
buralardan gelir veya aylık almamalan şartı ile 
çalışamayacak durumdaki malûl çocuklara 
yukanda belirtilen şartlar aranmaksızın % 25 'i," 

"VI) Sigortalının kız çocuklarına bağlanan 
aylıklar, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan 
ülkeler dahil olmak üzere, Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmaya veya kendi 
çalışmalanndan dolayı buralardan gelir veya 
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aylık almaya başladıkları veya evlendikleri 
tarihi takip eden devre başından itibaren kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan 
kalkması halinde I inci fıkranın (C) bendi hük
mü saklı kalmak şartıyla bu tarihten başlanarak 
yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bul
ması ile kocasından da aylık almaya hak 
kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

Çalışamayacak durumdaki malûl kız 
çocuklara bağlanan aylıklar, sosyal güvenlik 
sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil olmak 
üzere, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık al
maya başlamaları halinde kesilir. 101 inci mad
de hükmü saklıdır." 

MADDE 3.-506 sayılı Kanunun 121 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan yer
siz ödeme tutarları, yersiz ödenmiş olan gelir 
ve aylıkların kesilmesi nedeniyle aynı dos
yadan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer hak 
sahiplerine Kurumca yapılması gereken gelir 
ve aylık ödeme tutarları nazara alınmak 
suretiyle tespit edilecek Kurum zararı esas 
alınarak tahsil edilir. Ancak, diğer hak sahip
lerinden itirazda bulunanların hisseleri bu fıkra 
uygulamasında hariç tutulur." 

MADDE 4.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 91.- a) 6.8.2003 tarihin
den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan 
gelir ve aylıklar, evlenmeleri, sosyal güvenlik 
sözleşmesi imzalanmış ülkeler dahil olmak 
üzere Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından 
dolayı buralardan gelir veya aylık almaları hal
leri hariç olmak üzere geri alınmaz. 

b) 6.8.2003 tarihinden önce ölen sigor
talıdan dolayı hak sahibi ana ve babaya; sosyal 

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 1.- 17.7.1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan yer
siz ödeme tutarları, yersiz ödenmiş olan gelir 
ve aylıkların kesilmesi nedeniyle aynı dos
yadan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer hak 
sahiplerine Kurumca yapılması gereken gelir 
ve aylık ödeme tutarları nazara alınmak 
suretiyle tespit edilecek Kurum zararı esas 
alınarak tahsil edilir. Ancak, diğer hak sahip
lerinden itirazda bulunanların hisseleri bu fık
ra uygulamasında hariç tutulur. 

MADDE 2.- Sosyal Sigortalar Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 91.- 6.8.2003 tarihin
den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan 
gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, Sosyal 
Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalış
maları veya kendi çalışmalarından dolayı 
buralardan gelir veya aylık almaları halleri 
hariç olmak üzere geri alınmaz. 

Bunlardan, yukarıda belirtilen haller 
haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları 
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güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler dahil ol
mak üzere Sosyal Sigortaya, Emekli Sandık
larına tabi çalışmaları veya kendi çalışmaların
dan dolayı buralardan gelir veya aylık almaları 
nedeniyle Kurumca gelir ve aylıkları kesilen
lere gelir ve aylığın kesildiği tarihe kadar 
yapılan ödemeler geri alınmaz. Söz konusu hak 
sahiplerinden Sosyal Sigortaya, Emekli San
dıklarına tabi çalışmaları veya buralardan ken
di çalışmalarından dolayı gelir veya aylık al
maları nedeniyle Kurumca tahsil edilmiş olan 
tutarlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 2 yıl içinde talepleri halinde ilgililere 
aynen iade edilir. 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce (a) bendinde belirtilen haller haricindeki 
nedenlerle gelir veya aylıklan kesilen veya dur
durulan kız çocuklarının söz konusu gelir ve 
aylıklan, kesme veya durdurma tarihi itibariyle 
talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. 

6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalılann 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
talepte bulunan kız çocuklarına evli ol
mamaları, sosyal güvenlik sözleşmesi im
zalanan ülkeler dahil olmak üzere Sosyal Sigor
taya, Emekli Sandıklanna tabi çalışmamaları 
veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan 
gelir veya aylık almamaları şartıyla hak kazan
ma tarihi itibariyle gelir veya aylık bağlanır. 

6.8.2003 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar sosyal güvenlik sözleşmesi 
imzalanan ülkeler dahil olmak üzere Sosyal 
Sigorta ve Emekli Sandıklarından hak sahibi 
olarak gelir veya aylık almaları nedeniyle gelir 
ve aylık bağlanmayan kız çocuklannın talepleri 
halinde hak kazanma tarihi itibariyle Kurumca 
gelir veya aylık bağlanır. 

d) Gelir ve aylığı durdurulduğu veya kesil
diği tarihten itibaren bu Kanuna göre yeniden 
başlatılan ya da talepte bulunması nedeniyle 
hak kazandıklan tarihten itibaren gelir ve aylık 
bağlanan kız çocuklanna gelir ve aylıklan hak 

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir 
ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi 
itibariyla talep şartı aranmaksızın yeniden baş
latılır. Gelir ve aylığın kesilmesi nedeniyle 
diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden faz
la ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar baş
latılacak hak sahibine yapılacak ödemeden 
mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden 
tahsil edilmiş olan tutarlar aynen iade edilir. 

6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalıdan 
dolayı hak sahibi ana ve babaya; Sosyal Sigor
taya, Emekli Sandıklanna tabi çalışmaları 
veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan 
gelir veya aylık almaları nedeniyle gelir ve ay
lıklan kesilenlere, gelir ve aylığın kesildiği 
tarihe kadar yapılan ödemeler geri alınmaz. 
Ana ve babalardan Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklanna tabi çalışmaları veya buralardan 
kendi çalışmalanndan dolayı gelir veya aylık 
almaları nedeniyle Kurumca tahsil edilmiş 
olan tutarlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde talepleri halinde 
ilgililere aynen iade edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
tespit edilen yersiz gelir ve aylık ödemelerin
de, aynı dosyadan yersiz ödeme yapılan hak 
sahibi için çıkarılan borç tutanndan, diğer hak 
sahipleri için varsa hesaplanan alacak tutarı 
mahsup edilerek tahsil edilir. Diğer hak sahip
lerinin itirazı halinde hisseleri hariç tutulur. 
Tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve ayhk 
ödemeleri için de ilgilinin bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde 
talepte bulunması halinde aynı usul izlenir. 
Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat tutar
ları üzerinden ilgililere iade edilir. 

1.1.2000 tarihinden önce işten ayrılan ve 
anılan yıl veya daha sonraki yıllarda tahsis 
talebinde bulunan sigortalılardan, işten ayrıl
dıkları yılda 360 günden az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olduklan hal-
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ettikleri tarihten itibaren ödenir. Kesilen gelir 
ve aylıklar nedeniyle söz konusu hak sahip
lerinden Kurumca tahsil edilmiş olan tutarlar 
aynen iade edilir. Bu süre içerisinde gelir veya 
aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahip
lerine aktarılarak ödenmiş olan tutarlar 
yapılacak ödeme ve iadelerden mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 92.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce tespit edilen yersiz gelir 
ve aylık ödemelerinde, aynı dosyadan yersiz 
ödeme yapılan hak sahibi için çıkarılan borç 
tutarından diğer hak sahipleri için varsa hesap
lanan alacak tutarı mahsup edilerek tahsil 
edilir. Diğer hak sahiplerinin itirazı halinde his
seleri hariç tutulur. Tahsil edilmiş olan yersiz 
gelir ve aylık ödemeleri için de ilgilinin bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl 
içerisinde talepte bulunması halinde aynı usul 
izlenir. Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat 
tutarları üzerinden ilgililere iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 93.- 2000 yılından önce 
işten ayrılan ve bu yıl veya daha sonraki yıllar
da tahsis talebinde bulunan sigortalılardan, iş
ten ayrıldıkları yılda 360 günden az malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş ol
dukları halde ortalama yıllık kazancın tespitin
de bu yılın kazançları nazara alınarak hesaplan
mış aylıkların ödenmesine devam olunur ve 
yapılan yersiz ödemeler geri alınmaz. 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 5.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu'nun ek 47 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

de ortalama yıllık kazancın tespitinde, bu yılın 
kazançları nazara alınarak hesaplanmış aylık
ların ödenmesine devam olunur ve yapılan yer
siz ödemeler geri alınmaz. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası 
gereğince, aylık veya gelirleri ödenmeye 
devam olunacak kız çocuklarının aylık veya 
gelirlerinin ödenmesine devam olunması için 
sahip olmaları gereken şartlara, ilk kez veya 
yeniden 6.8.2003 tarihinden sonra haiz olan 
kız çocuklan da, aynı esas ve usullerle aylık 
veya gelir hakkından yararlandırılır. 

Bu maddenin altıncı fıkra hükmü 
31.12.2005 tarihine kadar uygulanır. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 942) 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 972) 

Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1007) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 30.3.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1028/1481 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 14.2.2005 tarihinde kararlaştırılan "Bankacılık 

Kanunu Tasarısı " ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Fınansal sektör, kaynakların ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesini ve sermaye birikimini 

sağlayan ve ekonomik büyüme sürecini etkileyen önemli sektörlerden biridir. Bu özelliği ile finansal 
sektör, ekonomik büyümenin itici gücüdür ve denetimi ile düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede küreselleşme ve bölgesel bütünleşme eğilimleri, tüketici 
tercihlerinin değişmesini ve fınansal sektörde yapısal değişimleri zorunlu hâle getirmiştir. Yapısal değişim 
süreci, fınansal sistemin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamış, ancak fınansal kuruluşların 
maruz kalabileceği riskleri çoğaltarak finansal piyasaların krize sürüklenmesi ihtimalini artırmıştır. 

1980'li yıllardan itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler, fınansal piyasaların küreselleşmesi ve 
bütünleşmesi, kambiyo rejimlerinin liberalleşmesi sonucunda bir ülkenin fınansal piyasalarında 
yaşanan krizin diğer ülkelere yayılma ihtimali artmış ve fınansal sistemler daha kırılgan ve duyarlı 
hâle gelmiştir. Bulaşma etkisi Meksika ve Asya krizlerinde açıkça görülmektedir. Politik istikrarsız
lıklar, kamu borç yönetiminde vade uyumsuzluğu, bankacılık sektöründe takipteki kredilerin hızla 
artması ve gerekli düzenlemelerin bulunmaması nedeniyle 1994 yılında Meksika'da yaşanan kriz ve 
bunun diğer Latin Amerika ülkelerini etkilemesi bulaşma etkisine bir örnektir. Bu süreçte, Mek
sika'nın döviz rezervleri yüzde 77 oranında erimiş ve gayrisafı yurt içi hasılası (GSYİH) ise yüzde 
6 oranında küçülmüştür. Benzer vakıa, kısa vadeli borçlardaki artış, bankaların borç portföylerinin 
yapısındaki bozukluk, kurumsal yönetimde gevşeme ve özellikle finansal sektördeki yapısal zayıf
lık nedeniyle 1997 yılında Tayland'da başlayan ve Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen 
Asya krizinde görülmüştür. 1998 yılı sonunda, Tayland, Malezya, Filipinler, Güney Kore ve En
donezya'nın GSYİH'leri yüzde 21,2 ila yüzde 69,7 arasında küçülmüştür. 

Bu gelişmeler üzerine, uluslararası ekonomik istikrarın sağlanabilmesi amacıyla başta finansal 
sistem olmak üzere iktisadi yapıların güçlendirilmesini sağlayacak reformların yapılması önem 
kazanmıştır. Bu nedenle, 2000'li yıllarda fınansal sistemin sağlamlığının ve istikrarının küresel 
düzeyde sağlanabilmesini teminen, uluslararası finans çevreleri tarafından yeni fınansal mimarinin 
yapı taşlarını oluşturacak ortak standartların belirlenmesi, farklı ülkelerde yapılan işlemlerde ben-
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zer fınans dilinin kullanılması, bir fınansal tablonun her bir ülkede aynı şekilde yorumlanabilmesi 
amacıyla uluslararası geçerliliği olan ilke ve standartların oluşturulması öngörülmüştür. Bu ilke ve 
standartlar, ekonomide karar alma süreçlerini iyileştirmiş, uluslararası fınans piyasalarını güçlendir
miş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların karşı karşıya kaldıkları riskleri bel
li bir oranda azaltmıştır. Bunlar, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kabul görmüş, kendi 
düzenlemelerine uyarlanmış ve iç hukuk hâline getirilmiştir. Anılan ilke ve standartlar ile kurum
lara dair özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 

İlke ve Standartları Geliştiren Kurumlar 
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
Ödeme Sistemleri Komitesi 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

Uluslararası Para Fonu 

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü 

Finansal İstikrar Forumu 

Uluslararası Sigorta Denetim Otoriteleri Birliği 

Dünya Bankası 

Karapara Aklanması Hakkında Finansal Aksiyon 
İş Gücü 

Küresel Finansal Sistem Komitesi 

İlke ve Standartlar 
• Bankacılık denetimi ile düzenlemesi 
• Sermaye yeterliliği uzlaşısı 
• Bilgi teknolojisine dair destek 

hizmetlerinin yönetimi 
• Muhasebe 
• Ödemeler ve mutabakat 
• Denetim 
• Muhasebecilik mesleği 
• Kurumsal yönetim 
• Bireysel emeklilik sisteminin denetimi 

ile düzenlenmesi 
• E-finans ve borç yönetimi 
• Maliye politikalarına ve para 

politikalarına dair şeffaflık 
• Veri yayımı 
• Kıyı finans merkezlerinin denetimi ile 

düzenlenmesi 
• Menkul kıymet piyasalarının 

düzenlenmesi 
• Menkul kıymet düzenleyicileri arasında 

bilgi alışverişinin güçlendirilmesi 
• Kredi derecelendirme kuruluşları 
• Uluslararası fınansal mimariyi 

güçlendirme 
• Sigortacılığa ilişkin düzenlemeler 
• Sigortacılık endüstrisinin şeffaflığı 
• Ödeme güçlükleri 
• E-fınans 
• Karapara aklanması ile mücadele 

amacıyla piyasaların dürüstlüğü 
• Terörün finansmanı ile mücadele edilmesi 
• Finansal sektördeki doğrudan yabancı 
yatırımlar 

• Yapısal fınansa ilişkin derecelendirme 
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G-10 • Küresel fmansal piyasaların yasal ve 
kurumsal açıdan desteklenmesi 

• Devlet borçlarının çözümü 
Ortak Forum • Fınansal kuruluşların tâbi olacağı 
(Bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık düzenlemelerin çerçevesi 
alanında denetim ve gözetimden sorumlu • Finansal kuruluşların faaliyetlerinin 
otoritelerin üst düzey temsilcilerinden oluşur.) kamuya açıklanması 

• Finansal kuruluşların risklerinin dağıtımı 
• Finansal kuruluşların dışarıdan 
sağlayacakları hizmetlerin temini, icrası 
ve denetimi 

• Finansal piyasaların işlerliği ve şeffaflığı 
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi, 1997 yılının Eylül ayında, etkin bir gözetim 

ve denetim sisteminin oluşturulabilmesi için yirmi beş ilkeden oluşan "Basel Temel Prensiplerini 
ve 2004 yılının Haziran ayında "Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Uz-
laşısı"nı yayımlamıştır. Uzlaşının 2007 yılının başında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Avrupa Birliği Konseyi tarafından, 1973-1992 yılları arasında kredi kuruluşlarının faaliyet 
esasları ile gözetim ve denetimine ilişkin olarak yedi adet direktif çıkarılmıştır. Anılan direktiflerin, 
açık hâle getirilmesi ve sadeleştirilmesi amacıyla tek bir metinde birleştirilmesi ve bir sisteme bağ
lanması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle, 20 Mart 2000 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından, 
kredi kuruluşlarının kuruluş ve finansal hizmetler özgürlüğü açısından tek iç pazarın kurulması 
hedefine ulaşmak amacıyla temel belge işlevi gören 2000/12/EC sayılı Direktif çıkarılmıştır. 

Uluslararası finans piyasalarında yaşanan yapısal değişim sürecinde, fınansal hizmetlerin biçim
leri arasındaki farklar azalmış ve bunların bir arada sunulması yaygınlık kazanmıştır. Özellikle 
bilişim ve iletişim teknolojilerinin sunduğu ölçek ve kapsam ekonomilerinden yararlanmak amacıy
la bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymet alım ve satımı gibi birbirlerinden önemli farklılıklar arz 
eden finansal hizmet türlerinin aynı örgütlenme çatısı altında sunulduğu fınansal holding şirketleri 
şeklinde kurumsal yapılar dünya ekonomisinde önem kazanmıştır. Bu bağlamda, fınansal holding şir
ketleri 1992 yılının Haziran ayında Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen 92/30/EEC sayılı 
Direktif kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 16 Aralık 2002 tarihinde, bir büyük malî ortaklığa bağlı olan 
kredi kuruluşları, sigorta şirketleri ve yatırım şirketlerinin ek denetimi hakkında hükümler getiren 
2002/87/EC sayılı Direktif Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Bu Direktifte, fınan
sal holding şirketlerinin tanımı, bu kuruluşların ek denetimlerinin kapsamı, sermaye yeterliliği, risk 
yoğunlaşması, grup içi işlemler ve iç kontrol mekanizmaları ile risk yönetim süreçleri ve bağlı ortak
lıklarının denetiminden sorumlu yetkili otoriteleri arasındaki işbirliği düzenlenmiştir. 

2001 yılının Nisan ayında Avrupa Birliği Konseyi tarafından çıkarılan 2001/24/EC sayılı 
"Kredi Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılması ve Tasfiyesine İlişkin Direktifte, yeniden yapılan
dırma önlemlerine ve tasfiye sürecine ilişkin hükümler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Aynı yılın Ey
lül ayında Avrupa Birliği Konseyi tarafından çıkarılan 2001/65/EC sayılı Direktif ile bankalar ve 
diğer finansal kuruluşların fınansal araçlarını Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir 
şekilde rayiç değerleri üzerinden değerlemeleri hüküm altına alınmıştır. 

2002 yılında Amerikan enerji şirketi Enron'da 8,5 milyar dolar tutarındaki borcu gizlemek 
amacıyla özel amaçlı varlık kullanılması, 2003 yılının sonunda İtalyan gıda grubu Parmalat'ta finan-
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sal tablolarda gösterilen 4 milyar Euro tutarında kıymetin mevcut olmadığının ve yükümlülük
lerinin olduğundan daha düşük gösterildiğinin ortaya çıkarılması ve diğer muhasebe usulsüzlükleri, 
ortak bir muhasebe dilinin kullanılmasının ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamaya geçiril
mesinin önemini göstermiştir. 

Bu gelişmeler sonucunda, 2002 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Bakanlar Konseyi 
tarafından çıkarılan 2002/1606/EC sayılı düzenleme ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bütün üye 
ülkelerde hisse senetleri borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören işletmelerin 
konsolide fînansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazır
lamaları gerekli kılınmıştır. 

Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2000 yılının Mart ayında Portekiz'de gerçekleştirilen 
müzakerede, istihdam, ekonomik reform ve toplumsal uyum konularına ilişkin olarak Avrupa Birliği 
hedeflerini ortaya koyan Lizbon Stratejisi belirlenmiştir. Bu Strateji çerçevesinde, etkin ve şeffaf 
finansal piyasaların maliyet azaltacak bir kaynak dağılımı sağlayarak büyümeyi ve istihdamı teşvik 
etmesi öngörülmüştür. Etkin ve şeffaf bir finansal piyasa için, kredi kuruluşları ile sigorta şirket
lerinin yeniden yapılandırılması, Avrupa Birliği finansal piyasa düzenleyicileri arasında daha yoğun 
bir işbirliğinin olması, kuruluşların finansal yapılarının karşılaştırılabilirliğinin artırılması, finansal 
piyasaların bütünleşmesinin ve iyi çalışmasının sağlanması, yatırımcıların bu piyasalara katılımının 
kolaylaştırılması gerekli görülmüştür. 2003 yılının Mart ayında Brüksel'de gerçekleştirilen bir 
müzakere ile Lizbon Stratejisi bir kez daha değerlendirilmiş, yatırım, istihdam ve büyümenin, bilgi, 
yenilikler ve iş dünyasındaki dinamizm ile desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Avrupa Bir
liği bünyesinde bütünleşmiş bir finansal piyasanın 2010 yılma kadar dünyadaki en rekabetçi finan
sal piyasa olması amaçlanmış ve etkin bir sermaye piyasası oluşturulmasının önündeki engellerin 
azaltılmasına, kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasında gerçekleştirdikleri yatırımların önündeki 
engellerin kaldırılmasına ve girişimciliğin teşvik edilmesine ilişkin kararlar alınmıştır. 

2004 yılının Mayıs ayında Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayımlanan "Finansal Hizmetler 
Aksiyon Planı Raporu"nda bütünleşmiş ve rekabetçi bir bankacılık sektörünün oluşturulması, üye 
ülkelerin denetim otoritelerinin benzer hususlarda benzer çözümler getirmeleri ve sınır ötesi 
faaliyetlerde bulunan bankaların denetiminden sorumlu otoriteler arasında koordinasyonun sağlan
ması konularında hedefler belirtilmiştir. 

Finansal piyasaların serbestleşme ve bütünleşme süreci, bu piyasaları denetlemekle ve düzen
lemekle yükümlü otoritelerin durumlarının da gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. 1980'li yılların 
sonunda ve 1990'lı yılların başında, Norveç, Finlandiya ve İsveç'te finansal piyasalarda yaşanan kriz, 
tek malî otoritenin gerekliliğini ilk kez ortaya koymuştur. Bu hadiseler neticesinde bugüne kadar, bir
çok OECD ülkesi, finansal piyasalar ile finansal kuruluşların düzenlenmesinin, denetiminin ve 
politikalarının belirlenmesinin tek malî otorite tarafından gerçekleştirilmesi çalışmalarını tamam
lamıştır. Bu hususta muhafazakâr bir yapıya sahip olan Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler dahi 
finansal piyasalar ile finansal kuruluşların düzenlenmesi ve denetimi ile bu piyasalara ilişkin 
politikaların belirlenmesinin tek bir malî otoriteye bırakılması uygulamasına geçmişlerdir. Söz 
konusu uygulama, günümüzde Kanada, Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore gibi birçok ülkede 
hâkim olan bir gerçekliktir. Ayrıca, bankacılık ve sigortacılık sektörü ile sermaye piyasalarında yer 
alan kuruluşların, faaliyetleri veya ortaklık yapıları nedeniyle bu sektörlerde birden fazla malî 
otoritenin izin veya denetimi kapsamında yer almaları, bu kuruluşların denetimi ve gözetimi ile 
sorumlu tek bir malî otoritenin bulunması gerekliliğine önemli bir dayanak teşkil etmektedir. 
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Finansal sektörün düzenleme ve denetimine yapılan siyasi müdahalelerin, son on yıl içerisinde 
uluslararası alanda yaşanan finansal krizlerin derinliğini ve büyüklüğünü olumsuz yönde etkilediği 
uluslararası otoritelerce kabul edilmektedir. Bu bağlamda, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 
yeterli bağımsızlığın verilmesinin, denetim sürecinde müdahale olasılığını azaltarak finansal 
piyasaların şeffaflığı ve istikrarına olumlu etkide bulunacağı genel kabul görmektedir. Bankaların 
yeniden yapılandırılmasında bağımsız, tarafsız ve rekabet kurallarına uygun olarak karar alındığı 
hususunda piyasalara güven verilmesi amacıyla güçlü ve bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici 
kurumun varlığına gerek duyulmaktadır. Bu kurumların bağımsızlığı; düzenlemelerde bağımsızlık, 
denetimde bağımsızlık, kurumsal bağımsızlık ve malî bağımsızlık olarak değerlendirilmektedir. 

Türk finans sektörü 1980 yılından başlayarak uygulamaya konulan liberal politikalar sonucun
da önemli ölçüde yapısal değişikliğe uğramış ve özel sektör tarafından finansal kuruluşlara yatırım 
yapılması cazip hâle getirilmeye çalışılmıştır. Ancak, finansal serbestleşme çalışmalarının yeterli 
yapısal reformlar ile desteklenememesi sebebiyle finansal piyasalarda kırılgan yapı oluşmuştur. Bu 
yapının ve 1993 yılı sonunda 6,4 milyar dolara ulaşan cari işlemler dengesi açığının etkisiyle, 1994 
yılında yaşanan ekonomik krizde bankacılık sektörü hızla küçülmüş, özkaynaklannın önemli bir 
bölümünü kaybetmiş ve GSYİH yaklaşık yüzde 6,1 oranında azalmıştır. 

Finansal kuruluşların kıyı bankacılığı faaliyetlerinin ihtiyatlı denetiminde yaşanan sorunlar, 
riskin kontrol edilmesi yönündeki kuralların uygulanmasını engellemiştir. Ayrıca, bankaların 
faaliyetlerine dair konsolide denetimin yapılamaması bankaların bağlı kuruluşlara kredi açmasını 
engelleyen kuralları kolaylıkla aşmalarına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler, bankaların aktif 
kalitesinin bozulmasına, likiditenin azalmasına, alınan riskler ile karşılaştırıldığında kârlılığın çok 
düşük seviyelerde kalmasına ve özkaynaklardaki büyümenin sınırlanmasına neden olmuştur. 

Yaşanan bu gelişmeler ve uluslararası uygulamalar gözetilerek, 1996-2000 yılları için hazır
lanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yıllık programlarda, bankaların ihtiyatlı denetim ve 
gözetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına sahip olunması 
amacıyla yeni bir bankalar kanununun yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede hazırlanan 
4389 sayılı Bankalar Kanunu ile banka denetim ve gözetiminin her türlü etkiden uzak ve daha et
kin biçimde yürütülmesini teminen, bankacılık sektörüne ilişkin politikaları belirlemek üzere, ulus
lararası ilke ve standartların gerektirdiği idarî ve malî özerkliği haiz "Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu" kurulmuştur. 

2000 yılında faaliyete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sektöre yönelik bir
çok yeni düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Anılan düzenlemeler, bankalarca açık pozisyonlarının 
hızla kapatılmasını öngörmüştür. 2000 yılının son çeyreğinde, bankacılık sektörünün aktif ve pasif 
yapısına bağlı olarak likidite, faiz ve kur risklerinde bir artış olmuş ve kamu bankalarının kısa vadeli 
yüksek borçlanma ihtiyacı giderilememiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak, kısa vadeli faiz oranları 
çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Ayrıca, bankacılık sektörünün serbest özkaynakları negatif olmuş 
ve bankacılıkta faaliyet kârının düşük olması nedeniyle kâr hacmi özkaynak artışını destek-
leyememiştir. Bütün bu gelişmeler sonucunda 2001 yılının Kasım ayında yaşanan kriz sonrası iki 
temel sorun gündeme gelmiştir. Bunlardan birincisi, krizle birlikte yükselen faiz oranlarının döviz 
kurundaki artış hedefinin çok üzerinde seyretmeye başlamasıdır. İkincisi ise, krizin başta kamu ban
kaları ile TMSF kapsamındaki bankalar olmak üzere bankacılık sisteminin malî yapısında hasar 
oluşturması ve bunun neticesinde finansal sistemin kırılganlığının artmasıdır. 

2001 yılının Şubat ayında, istikrarsız makroekonomik ortam, özkaynak yetersizliği, küçük öl
çekli bankacılık yapısı, kamu bankalarının sistem içindeki payının yüksekliği, zayıf aktif kalitesi, 
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yetersiz iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim bankacılık sektöründe yeni bir kriz yaşan
masında önemli rol oynamıştır. Bankaların hâkim ortaklarının bankacılık dışı faaliyetlerinin finans
manı için doğrudan veya dolaylı olarak kullandırılan ve sürekli yenilenen krediler aktif kalitesinde 
bozulmaya yol açmış, yönetim kurulunda yer almak ve karar alma sürecine katılmak suretiyle ban
ka sahiplerinin banka yönetimi üzerindeki yönlendirici etkisi ise etkin kurumsal yönetimin uygulan
masını ve iç kontrol mekanizmasının gelişmesini sınırlandırmıştır. Diğer taraftan, ortakların gerek
tiğinde sermaye desteği sağlayacak malî güce sahip olmamaları veya bu konudaki isteksizlikleri öz-
kaynak yetersizliğinin temel nedenleri olmuştur. 2000 yılının Aralık ayında 4,2 milyar dolar olan 
bankacılık sektörünün toplam dönem net zararı 2001 yılında yaşanan bu kriz sonrasında yaklaşık 
2,7 milyar dolar artmış, 6,9 milyar dolar TL dönem zararı gerçekleşmiş ve ayrıca, özel bankaların 
sermayesi 6 milyar dolar civarında erimiştir. 

2000 yılının Kasım ve 2001 yılının Şubat aylarında yaşanan bu krizler, bankacılık sektöründeki 
yapısal sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir programın daha fazla ertelenemez olduğunu or
taya koymuştur. Bu çerçevede hazırlanan "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı", 15 
Mayıs 2001 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Bunun sonucunda; (1) "4743 sayılı Mali Sektöre 
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" hazırlanarak, bankacılık sektörünün sermaye yapısı güçlendirilmiş ve İstanbul Yaklaşımı 
çerçevesinde reel sektörün malî kesime olan borçları gönüllülük esasına dayanarak yeniden yapılan
dırılmış, (2) kamu ve TMSF bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışındaki kaynak
lardan gecelik borçlanması sıfırlanmış, (3) kamu bankalarının 19 milyar dolar olan görev zararları 
tasfiye edilmiş ve görev zararları oluşumuna yol açan kanun ve kararnameler iptal edilmiş, (4) ban
kacılık sektörünün sorunlu aktiflerinin çözümünü hızlandırıcı mekanizmalar hayata geçirilmiş, (5) 
gözetim ve denetim çerçevesini güçlendirici ve sektörde etkinliği artırıcı düzenlemeler yapılmış, (6) 
TMSF bankalarının yabancı para açık pozisyonları 4 milyar dolardan 400 milyon dolara, özel ban
kaların yabancı para açık pozisyonları ise 8,4 milyar dolardan 1,3 milyar dolara düşürülmüş, (7) 
TMSF kapsamındaki bankalara borçlu olanlar ile geri ödeme plânları yapılmış, (8) 2000 yılının 
Aralık ayında yüzde 9,3 olan bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2002 yılının Aralık 
ayında yüzde 27,1 'e yükselmiştir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, fınansal sistemde kaynakların etkin dağılımının 
temini ve malî kurumların daha rekabetçi ve etkin bir yapıya sahip olabilmeleri için gerekli ortamın 
oluşturulması, finansal sistemde şeffaflık ve etkinliğin sağlanmasına yönelik adımlar atılması ön
görülmüştür. Ayrıca, bankacılık kesiminde sistemik risklerin önlenebilmesi amacıyla Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından gereken önlemlerin alınması, sistemin şeffaflığının ve 
uluslararası kriterlere uygun çalışmasının temin edilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 

Finansal sistemin şeffaflığını ve uluslararası ilkelere uygun çalışmasını teminen, 2001 yılının 
Şubat ayında, bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere 
kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkin esas ve usûlleri belirleyebil
mek amacıyla, "Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik", ban
kaların mevcut ve potansiyel riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve konsolide 
olmayan bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının sağlanması amacıyla piyasa riskini dikkate 
alan, uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği direktifleri ile büyük ölçüde uyumlu "Bankaların 
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik", tasarruf sahip
lerinin hak ve menfaatlerinin korunması, bankaların faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürül-
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mesi ve kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla uluslararası denetim standartları ile 
büyük ölçüde uyumlu "Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir. 2002 
yılının Haziran ayında, bankaların hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, iş
lemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak 
sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda malî 
durumları, malî performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren finansal tablolarının 
zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usûl ve 
ilkelerin belirlenmesi amacıyla uluslararası muhasebe standartları ile büyük ölçüde uyumlu 
"Muhasebe Uygulama Yönetmeliği" ve buna ilişkin on sekiz adet tebliğ yürürlüğe girmiştir. 

58 inci Hükümetin Acil Eylem Planında yer alan özel fınans kurumlarının hukukî alt 
yapılarının güçlendirilmesi ve denetimleri ile fınansal sistem içindeki rollerinin artırılmasına ilişkin 
hüküm çerçevesinde, özel fınans kurumlarına tevdi edilen tasarrufların güvence altına alınması ve 
söz konusu kuruluşların bankalarla eşit rekabet koşullarına sahip olmaları hususları 4672 sayılı 
Kanun ile Bankalar Kanununda düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının fınansal 
sektörle ilgili kısmının bankacılık bölümünde, Programın temel hedefinin etkin, uluslararası ölçek
te rekabet edebilir ve sağlıklı bir bankacılık sistemine geçişi sağlamak olduğu belirtilmiştir. Prog
ramda, mevduat sigortası sisteminin iyileştirilmesi amacıyla, fınansal sistemde ve fınansal göster
gelerde istikrarın sağlanmasına bağlı olarak tam garanti uygulamasının belirli bir takvim dâhilinde 
kaldırılması, risk bazlı gözetim uygulamasına geçilerek bankacılık gözetiminin güçlendirilmesi ve 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun alacak tahsilatının hızlandırılması konuları ana hedefler arasın
da gösterilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, 5 Temmuz 2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının 
anapara ve faiz toplamlarının elli milyar TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamına alınmıştır. Buna 
paralel olarak, daha önceden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatını haiz altın depo ve döviz tev
diat hesapları toplamının tamamı üzerinden üçer aylık dönemler itibarıyla onbinde onikibuçuk 
olarak ödenen sigorta priminin, 30 Eylül 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yine anılan hesaplar 
toplamının yalnızca sigortaya tâbi kısmı üzerinden üçer aylık dönemler itibarıyla onbinde onbeş 
olarak hesaplanacağı öngörülmüştür. 

59 uncu Hükümet Programında ise, finans sektörünün ödemeler mekanizması, servet biriktir
meye yardımcı olma ve fınansal güven sağlama rol ve fonksiyonunun uluslararası standartlara yük
seltilmesi, bu çerçevede, rekabet derecesine ve ekonomik birimlerin ihtiyaçlarına uygun fınansal 
ürün veya hizmet sunabilme yeteneğine, fon toplama ve fon kullandırma süreci ya da mekaniz
masına evrensel içerik ve kalite kazandırılması, sektörün uluslararası standartta kurumsal ve fonk
siyonel alanda derinleşmesinin sağlanması ve fınans sektöründe olası kötü yönetimlerin topluma 
maliyet yüklemesini önleyici tedbirler alınması öngörülmüştür. 

2003 yılının Ekim ayında kabul edilen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile eşitlik, 
tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 
esas ve usûllerin düzenlenmesi amaçlanmış ve 59 uncu Hükümet Programında da yer alan etkin ve 
şeffaf bir finansal sistemin oluşturulmasını teminen kamu hizmetinden yararlananların, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bil
gi sahibi olmaları sağlanmıştır. Ayrıca, 2003 yılının Aralık ayında kabul edilen 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
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elde edilmesi ve kullanılması, kamu yönetiminde hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 
üzere kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 
raporlanması ve malî kontrolü düzenlenmiştir. 

4389 sayılı Bankalar Kanunu, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmelere uyum sağlayabil
mek amacıyla beş yıl içerisinde sekiz defa değişikliğe uğramıştır. Bu süreçte, alt düzenlemelerin 
kanunî temelinin güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Öte yandan, dünyada oluşan yeni finan
sal mimari, güven ortamının tesis edilmesini, finansal serbestleşmenin tamamlanmasını, finansal 
piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanmasını, şemsiye denetimine geçilmesini ve iyi 
yönetimin hâkim kılınmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede; 

- Piyasaların etkin, düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasını, 
- Finansal hizmetlerden yararlanan bireysel müşterilerin haklarının gözetilmesini, 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurumsal yapısının, görev ve sorumluluk

larının piyasa ihtiyaçlarına duyarlı ve esnek bir yapıya kavuşturulmasını, 
- Bankaların, finansal holding şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirket

lerinin, finansman şirketlerinin ve finansal piyasalarda faaliyet gösteren Kurulca belirlenecek diğer 
kuruluşlar ile bunlara destek hizmeti sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denet
lenmesi fonksiyonlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde toplanmasını, 

- Kanun kapsamındaki kuruluşların yönetim ve organizasyon yapılarının duyarlı, esnek ve 
diyalog tabanlı hâle getirilmesini, 

- Kurumsal yönetim ilkeleri hayata geçirilerek iyi yönetimin hâkim kılınmasını, 
- Türk bankacılık sisteminin uluslararası piyasalarla bütünleştirilmesini, 
- Kurum içi ve Kurum dışı denetim ve gözetim unsurlarının bütünleştirilmesini, 
- Kuruluş ve faaliyet izinlerinin ihtiyatlı denetimin bir parçası hâline getirilmesini, 
- Finansal piyasaların değişen koşullarına cevap verebilecek yeterli esneklikte bir denetim ve 

gözetim sistemi ile düzenleme yapısının oluşturulmasını, 
- Finansal sistemin tarafları arasında şeffaflık ve eşitlik gibi genel ilkelerin gözetilmesini, 
- Finansal piyasalarda güven ve istikrarın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, 
- Finansal piyasalarda risk doğurucu gelişmelerin öngörülebilmesini, 
- Bankacılık sektöründe işlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılmasını, 
- Kurumun strateji ve politikalarının finansal piyasalara ilişkin yol haritalarının izlerini 

taşımasını, 
- Kurumun ilgili merciler ile bilgi paylaşımının belirli esaslar üzerine inşa edilmesini, 
Amaçlayan, Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası ilkeler ve standartlar ile uyumlu olarak bu 

Tasan hazırlanmıştır. 
Avrupa Birliği direktifleri ile plân ve programlan, Hükümet plân ve programları, Ulusal Prog

ram, bankacılık sektörüne ve bankalara ilişkin muhtelif raporlar, Avrupa Birliği ülkelerinin ban
kacılık veya finansal kuruluş kanunları, uluslararası ilkeler ve standartlar, meslekî ilkeler, kazai ve 
ilmî içtihatlar, doktrindeki görüşler, mahkeme kararları gibi kaynaklar çerçevesinde mevcut sorun
ları çözümlemeyi ve geleceğe yönelik politikalar ile başlangıç noktalan oluşturmayı hedefleyen, 
şeffaflık ilkesi çerçevesinde anlaşılır ve açık bir şekilde kaleme alman bu Tasan ile getirilmek is
tenen yenilikler aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir. 

1. "Özel finans kurumları" unvanı "katılım bankaları" olarak değiştirilmiş, Kanunun kapsamı 
finansal holding şirketleri, kuruluş birlikleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasar-
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ruf Mevduatı Sigorta Fonunu da içerecek şekilde genişletilmiş ve diğer finansal kuruluşlar ile 
bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının düzenlenmesine ve denetlenmesine 
ilişkin hükümler ihdas edilmiştir. 

2. Kanunun daha iyi anlaşılabilmesi ve uluslararası terim birliğine uyum sağlanabilmesi 
amacıyla, kapsam maddesi paralelinde tanımlar maddesi de genişletilmiştir. Bu çerçevede, kalkın
ma ve yatırım bankası, Fon bankası, katılım bankası, finansal kuruluş, finansal holding şirketi, mer
kez şube, kontrol, nitelikli pay, hâkim ortak, yöneticiler, tasarruf mevduatı, özel cari hesap, katılma 
hesabı, katılım fonu, destek hizmeti kuruluşu ve kıyı bankacılığı gibi kavramlar Kanuna eklenmiş 
ve Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak tanımlanmıştır. 

3. Bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyet konuları, Avrupa Birliği direktiflerine uyumlu 
olarak, finansal kuruluşların tanımlanabilmesi ile etkin gözetim ve denetimin kapsamının belir
lenebilmesi amacıyla açık bir şekilde sıralanmıştır. 

4. Bankaların kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin verilecek izinler daha kapsamlı, açık ve ihtiyatlı 
denetimin bir parçası olarak tasarlanmış, izin başvurularının reddi ile verilen izinlerin iptali kurum
sal yönetim hükümleri ve koruyucu hükümler ile ilişkilendirilerek Avrupa Birliği direktifleri ile 
uyumlu hâle getirilmiş ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda ret kararlannın gerekçeli olarak bildirimi 
esası benimsenmiştir. 

5. Avrupa Birliği direktifleri ve Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkeleri ile 
uyumlu olarak bankalarda kuruluş aşamasında aranan şartlara, icra edilecek faaliyet konularının, or
ganizasyon, yönetim ve malî yapılarına uygun olması ve Kurumun etkin ihtiyatlı denetimini engel
lemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık ve organizasyon yapısına sahip olması; konsolide denetimi en
gelleyecek herhangi bir hususun bulunmaması, yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunda öngörülen 
kurumsal yönetim kapsamında aranan nitelikleri haiz olmaları ve öngörülen faaliyet konularına ait 
iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekil
de, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kon
trol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi ilâve edilmiştir. 

6. 4389 sayılı Bankalar Kanununun banka kurucularında aradığı şartlara ilişkin hükümlerin 
yanı sıra, Avrupa Birliği direktifleri ile Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkelerine 
uygun olarak, kurucuların işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olmaları, tüzel kişi 
kurucuların risk grubu yapısı ile ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması esasları getirilmiştir. 

7. Şeffaflık ilkesi kapsamında ana sözleşmenin bankaların internet sayfasında yayınlanması ön
görülmüştür. 

8. Bankaların sermaye artışlarında, malî yapılarının gerçek anlamda güçlendirilmesi amacıyla, 
sermayeye ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç olmak üzere sermayenin iç kaynaklara baş
vurulmadan nakden ödenmesi yükümlülüğü getirilmiş ve artırılan sermayenin her türlü muvazaadan 
ari olması zorunlu kılınmıştır. 

9. 4389 sayılı Bankalar Kanununa paralel olarak bankalarda nitelikli paya sahip ortakların 
kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartı öngörülmüş ve buna ilâveten uluslararası standartlar 
dikkate alınarak, bu niteliklerin kaybı hâlinde ortaklık haklarının kullanımına ilişkin esaslar hüküm 
altına alınmıştır. 

10. 4389 sayılı Bankalar Kanununa paralel olarak bankalardaki dolaylı pay sahipliği yapısının 
izlenmesi amacıyla sermayede yüzde on veya daha fazla oranda pay sahibi olan tüzel kişi ortakların 
ortaklık yapısında Kanunda öngörülen oranlarda meydana gelen değişiklikler Kurulun iznine bağ-
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lanmıştır. Buna ilâveten, izinsiz pay devirlerinde bu tüzel kişi ortağın temettü hariç ortaklık hak
larının Fon tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. 

11. Bankalar için kurumsal yönetim ilkeleri ihdas edilmek suretiyle yönetim kuruluna denetim 
ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi hususunda yardımcı olacak ve icrai görevi bulunmayan 
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek asgarî iki kişilik denetim komitesinin tesis edilmesi ön
görülmüştür. 

12. Bağımsız denetim, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin hükümler uluslararası uy
gulamalarla uyumlu, gözetimi ve ihtiyatlı denetimi destekler hâle getirilmiştir. Bankaların dışarıdan 
alacakları hizmetlerinin teminine ve icrasına ilişkin esas ve usûllerin, Avrupa Birliği ve uluslararası 
uygulamalara paralel hâle getirilebilmesini teminen Kurula düzenleme yetkisi verilmiştir. 

13. Bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının verdikleri hizmetlerden 
doğabilecek zararları karşılayabilmeleri amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hâle 
getirilmesi Öngörülmüştür. 

14. Bankaların finansal raporlama sistemleri ile teşvik edici ve caydırıcı hükümler arasında bağ 
kurulmuş ve raporlama sistemi kurumsal yönetimin bir parçası hâline getirilmiştir. 

15. Bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olanların, doğru, 
anlaşılabilir ve finansal bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlanması ve finansal 
raporlama sürecinde üst düzey yönetimin etkin gözetiminin sağlanması amacıyla bunlardan sorum
lu yöneticiler belirlenmiştir. 

16. Bankaların, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyet
lerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin 
bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da içeren 
yıllık faaliyet raporu hazırlamaları zorunlu tutulmuştur. 

17. Banka yönetim kurulunun hesap verilebilirliğinin sağlanması, kredi açılmasında banka içi 
ihtiyatlı politikaların oluşturulması amacıyla kredi açmaya ilişkin yönetim kurulunun sorumluluk
larına, kredi açma yetkisinin devrine, kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar ve süreçlerine 
ilişkin usûl ve esaslara yer verilmiş, maddeye aykırı olarak verilen kredilerin özkaynak hesabında 
indirim kalemi veya ilâve özkaynak temin edilmesi suretiyle giderilmesi öngörülmüştür. 

18. Bankaların açtıkları krediler nedeniyle maruz kalacakları riskleri etkin bir şekilde ölçebil-
meleri, izleyebilmelerini teminen gerekli bilgi ve belgeleri almalarının sağlanması ve müşteriler 
tarafından da bu bilgi ve belgelerin verilmesi zorunluluk altına alınmıştır. 

19. Bankaların vermiş oldukları kredilere ilişkin olarak ihtiyatlı bir yönetim politikası uy
gulamalarını sağlamak amacıyla, doğmuş veya doğması muhtemel zararların karşılanması ve bun
lar dışında kalan varlıkların değer azalışları için yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına, aktiflerin 
kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerinin ve 
güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alman kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş kredilerin geri 
ödenmesine ilişkin politikaları oluşturmaları öngörülmüştür. Ayrıca, bankaların hem maliyetlerini 
azaltıcı bir unsur hem de ihtiyatlı kredi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla bu madde uyarınca ay
rılan karşılıkların tamamının, aynldıklan yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
indirilmesi öngörülmüştür. 

20. Bankaların öngörülen sınırlamalara ve standart oranlara ilişkin raporlannın sadece dönem 
sonlannda gönderilmesi yerine, eşiklere erişilmesi veya aşılması hâllerinde de ilgili raporlama 
dönemi beklenmeksizin bildirilmesi koruyucu hükümler çerçevesinde zorunlu tutulmuştur. 
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ve bunlara ilişkin olarak almaları gereken tedbirler performansları ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, il
gili tarafların hak ve yükümlülüklerini ilgilendiren bir merkez kavram ve bir işlem temeli olduğun
dan, faaliyetlerin güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayan sermaye yeterliliğine ilişkin hüküm
ler Kanunda yer almıştır. Sermaye yeterliliğinin asgarî düzeyi, diğer ülke uygulamalarına paralel 
olarak ve şeffaflık açısından yüzde sekiz olarak belirlenmiştir. Bankaların etkin denetimi kapsamın
da malî bünyelerinin yakından takibi amacıyla bankalar için asgarî likidite yeterliliği öngörülmüştür. 

22. Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da risk grubuna veyahut bankanın da içinde bulunduğu risk 
grubuna kullandınlabilecek kredilerin özkaynaklara oranı Avrupa Birliği direktifleri ile tam uyum
lu hâle getirilmiştir. 

23. Bankaların malî güçlerinin korunması amacıyla, bankalarca münhasıran çalışanlarına ait 
olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan 
vakıf ve sandıklara açıklarının kapatılması için kaynak aktarılamayacağı öngörülmüştür. 

24. Bankaların kaynaklarının istismar edilmesinin önlenmesi, bankaların emin bir şekilde çalış
masının sağlanması ve malî güçlerinin korunması amacıyla, bağış sınırlarına ve örtülü kazanç ak
tarımına ilişkin hükümler ihdas edilmiştir. 

25. Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları ile uyumlu olarak, mevduat bankalarının nezdlerin-
deki mevduatı yalnızca sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta ettirmeleri ve bu tutar üzerinden 
tasarruf mevduatı sigorta primi ödemeleri hüküm altına alınmıştır. 

26. Etkin bir gözetim ve ihtiyatlı denetim yapısı oluşturmak amacıyla Kurumun, bankalardan 
her türlü bilgi ve belge istemesine ilişkin hükümler, Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu hâle 
getirilmiştir. Ayrıca, risk odaklı konsolide denetim, sadece yurt içi ve uzaktan denetimin değil, sınır 
ötesi ve yerinde denetimin de bir parçası hâline getirilmiştir. 

27. Bankanın faaliyetlerinin güvenilirliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek olan hususlar 
açık bir şekilde belirlenmiş ve bu hususların konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan 
denetimler esnasında Kurumca tespiti hâlinde, alınması gereken kısıtlayıcı, düzeltici ve iyileştirici 
önlemler ile ilişkilendirilerek açık ve kapsamlı bir şekilde ihdas edilmiştir. 

28. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun koordinasyonunda, Fon, Hazine Müs
teşarlığı ve Merkez Bankasının müşterek değerlendirmesi sonucunda sistemik risk tehlikesinin tes
pit edilmesi hâlinde, Bakanlar Kurulunun olağanüstü tedbirleri belirlemeye yetkili olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

29. Bankacılık sırrına ilişkin hükümler Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları ile paralel hâle 
getirilmiştir 

30. Bankalar ile bunların mensupları için etik ilkelerin ihdas edilmesi ve uygulama sonuç
larının değerlendirilmesi öngörülmüştür. 

31. Bankaların müşterilerinin haklarını korumak amaçlı olarak müşteri haklarına ilişkin 
hükümler Kanunda ihdas edilmiştir. 

32. Finansal holding şirketlerinin Kanunun uygulanmasında tâbi olacağı hükümler sayılmış ve 
bu şirketlerin esas itibarıyla diğer ortaklıklara iştirak edecek olması sebebiyle, Kanunda yer alan 
oran ve sınırların bu şirketler açısından sadece konsolide esasta uygulanması öngörülmüştür. 

33. Bankaların dayanışma, birlik ve mesleklerinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde 
ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarının sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi 
amacıyla kuruluş birliklerine ilişkin hükümler zenginleştirilmiştir. 
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34. Finansal sektörde gerekli yeterliliğe sahip olmayan kuruluşların sistemden çıkarıl
malarını, finansal istismarların engellenmesini, finansal piyasaların şeffaflığının ve istikrarının 
sağlanmasını, bankaların yeniden yapılandırılmasında siyasi tercihlerden bağımsız, tarafsız ve 
rekabet kurallarına uygun olarak karar alınmasını, finansal piyasalara güven verilmesini, denetim 
ve gözetim sisteminin etkinliğinin artırılmasını ve bu amaçla bağımsız karar mekanizmalarına 
kavuşturulmasını teminen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun idarî ve malî özerk
liği vurgulanmıştır. 

35. Denetim ve gözetim sisteminin bir parçası olan Kurumun gözetimine ilişkin esaslar düzenlen
miş, Kurumun denetimine tâbi kuruluşlarda denetim yapma yetkisi bulunanlar tarafından düzenlenen 
rapor ve mütalaaların bir suretinin anılan kuruluşlarca Kuruma gönderilmesi zorunlu tutulmuştur. 

36. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun daha etkin, verimli, şeffaf ve hesap 
verebilir şekilde çalışmasını öngören hükümler ihdas edilmiştir. Yerinde ve uzaktan denetim 
faaliyetlerinin biçim ve içeriklerinin ilgili taraflarca izlenebilmesi amacıyla, Kurum tarafından 
hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yürütülmesi hüküm altına alınmıştır. Hesap verebilirlik ve 
şeffaflık ilkesi çerçevesinde, Kurumun sahip olduğu bilgilerin ilgili taraflarca nasıl paylaşılacağı 
Kanunda açık hâle getirilmiştir. Finansal piyasaların bir bütün olduğu düşüncesiyle işbirliği ve bil
gi paylaşımını öngören bir yapı kurulmuştur. Kurumun düzenleme ve denetleme fonksiyonunun 
kapsamı; finansal holding şirketlerini, finansal kiralama şirketlerini, faktoring şirketlerini ve finans
man şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

37. Bankaların sağlıklı bir rekabet ortamında kârlı, verimli ve rasyonel çalışmalarının sağlan
ması, etkin ve şeffaf bir finansal sistemin oluşturulması suretiyle malî piyasalarda bütünleşmenin 
sağlanması, finansal piyasalara ilişkin düzenlemelerin ilgili taraflarla istişare edilerek hazırlanması 
hususlarında Kurumun strateji belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

38. Denetimin etkinliğini artırabilmek amacıyla, Kurum Başkanının Kurumun mesleki per
sonelini oluşturan bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, 
bilişim uzmanı ve yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcıları arasından uygun göreceği bir 
denetim ekibini yerinde denetimle görevlendireceği hükme bağlanmıştır. Başkanın gerekli gör
düğünde ve özellik arz eden konularda bağımsız denetim kuruluşlarını ilgili konu hakkında in
celeme yapılması için görevlendirme yetkisini haiz olduğu öngörülmüştür. 

39. Finans piyasalarındaki güven ve istikrarın teminine yönelik olarak politika önerilerinde 
bulunmak, finans sektörünü ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek üzere, kurumlar arası iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nez-
dinde, Kurum, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, menkul kıymetler borsaları ve kuruluş birliklerinden temsil
cilerin katıldığı, Avrupa Birliği ülke uygulamalarında da benzer örnekleri görülen "Finansal Sek
tör Komisyonu" adı altında bir komisyon oluşturulması öngörülmüş ve çalışma usûl ve esas
larının üye kurumların uygun görüşleri alınmak suretiyle Kurul tarafından belirleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

40. Finans sektörünün düzenli bir şekilde işleyişi, denetimi ve piyasa riskinin yönetimi, hukuk 
kurallarına uyumun yanısıra yurt içi para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili 
merciler ile yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Kurum muadili merciler arasında bil-
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gi alışverişinde bulunmasını gerektirdiğinden, söz konusu otoriteler arasında işbirliğine ilişkin esas
lar belirlenmiştir. 

41. Kurum ile Fon arasında azamî düzeyde işbirliğinin temini amacıyla, Kurum Başkanı ve 
başkan yardımcıları ile Fon Başkanı ve başkan yardımcılarından teşekkül eden bir Eşgüdüm 
Komitesinin kurulması öngörülmüştür. 

42. Gözetim sisteminin en önemli araçlarından biri olan, bankalar tarafından gönderilen rapor
ların zamanında, doğru ve kontrol hataları içermeyecek bir şekilde Kuruma tevdii amacıyla bu tür 
işlemler idarî cezaya tâbi tutulmuştur. 

43. Bu Kanunla getirilmiş olan bağış sınırlarına uyulmaması hâlinde sınırı aşan miktar kadar 
idarî para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

44. Kanun kapsamında belirlenmiş olan pay edinim veya pay devirlerine, sorumluluk sigor
tasına ve konsolide finansal raporlara ilişkin maddelerde banka dışı kişilere getirilen yükümlülük
lerin ihlali hâlinde bu kimselere idarî para cezası uygulanması benimsenmiştir. 

45. Bankaların işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasının, gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen 
bir şekilde muhasebeleştirilmesinin ve kanunî ve yardımcı defter ve kayıtları, şubeleri, yurt içi ve 
yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlanmadan yıl sonu bilançolarının kapatılmasının 
önlenmesi amacıyla, fiilin işleyişindeki kasıt veya finansal tablolarında yaratacağı etkinin önemine 
bağlı olarak işlemleri kaydetmekle veya muhasebeleştirmekle görevli kişilere gönderilmesi gereken 
bilgi ve belgeleri göndermeyen veya gereken talimatları vermemek suretiyle işlemlerin kayıt dışı 
bırakılmasına sebep olan veya finansal tabloların önemli oranda değişmesini sağlayacak şekilde yıl 
sonu bilançolarını kapatan kişilere hapis ve adlî para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

46. Denetim ve gözetim uygulamalarında yararlanılan verilerin teknolojideki gelişmelere bağ
lı olarak çoğunlukla bilişim sistemleri içerisinde tutulması ve finansal raporların bu sistemler 
aracılığıyla hazırlanması nedeniyle Kanuna tâbi kuruluşlarda bilişim sistemlerinin güvenli bir şekil
de işlemesini sağlamak amacıyla, bilişim sistemindeki verileri ve finansal raporlama ile ilgili diğer 
her türlü unsurları, bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var 
olan verileri başka bir yere gönderen kişilere hapis cezası uygulaması getirilmiştir. 

47. Bu Kanunla getirilmiş olan örtülü kazanç aktarma ve edinme hükmüne aykırı davrananlar 
ile örtülü kazanç elde edenlere hapis ve adlî para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

48.1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 44 üncü maddesinde değişik
liğe gidilerek, Kanun kapsamındaki kuruluşların ve bunların müşterilerinin risk durumlarının izlen
mesi, ölçülmesi, müşterilerin malî gücünün düzenli olarak analiz edilmesi, kredi sisteminin etkin bir 
şekilde çalışmasının sağlanması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması hususları 
gözetilerek ve 2007 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan Basel H'de risk yönetimine at
fedilen önem dikkate alınarak, Merkez Bankası bünyesinde bulunan Risk Merkezinin toplayacağı 
bilgilere ve bu bilgilerin Kurum ile Merkez Bankası arasında paylaşımına ilişkin usûl ve esaslar 
yeniden düzenlenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bankalar, ortaklarına kâr dağıtmakla görevli ticari kuruluşlar olmanın yanında gün

lük hayatın her safhasına girmeleri nedeniyle vazgeçilmez bir konuma sahip, kamu düzeni ve kamu 
yararı ile sıkı ilişki içinde olan kuruluşlardır. Ülkelerin yasama organları, finansal piyasalarda 
güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin 
hak ve menfaatlerinin gözetilmesine yönelik olarak yasalar yapmaktadır. Bu yasalar ile tasarrufları 
koruyucu önlemler getirilmekte, birer güven ve itibar müessesesi olan bankaların likidite, emniyet 
ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermelerini ve etkin bir şekilde denetlenmelerini sağ
layacak hükümler düzenlenmektedir. 

Maddede belirtildiği üzere bu Kanunun amacı öncelikle Kanunun kapsam maddesinde zik
redilen kuruluşların faaliyette bulunduğu finansal piyasalarda güven ve istikran sağlamaktır. Finan
sal piyasalarda güven, piyasaların etkin, düzenli ve dürüst bir şekilde çalıştığına olan inanç şeklinde 
görülmektedir. Sözünde durma, basiretli davranma, itibar sahibi olma bu güvenin tezahürleridir. 
Finansal piyasalarda güven, açık ve kapsamlı piyasa standartlarının oluşturulması, finansal suçların 
azaltılması, yeterli derinlik ve likiditeyi haiz piyasaların tesis edilmesi, ulusal ve uluslararası değişik
liklere uyum sağlayan ve yatırımcılara güven veren sistemlerin oluşturulması suretiyle sağlanır. 

Finansal piyasaların temel işlevi, fon arz edenler ile fon talebinde bulunanlar arasında aracılık 
yapmaktır. Bu piyasalara gerekli ve yeterli fonun arzı, piyasaların güvenilir ve istikrarlı olmasına 
bağlıdır. Finansal piyasada istikrar; fiyatlamada, kaynak aktarmada ve krizlerde finansal araçların 
etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması ve bunun kendi kendini iyileştiren sistemler yoluyla sür
dürülmesi olarak görülmektedir. Finansal istikrarı sağlamak için, finansal piyasaların aktörlerinin 
davranışlarına yönelik düzenlemeler yapılması ve bu çerçevede piyasaların etkin işleyişini sağ
layacak denetimler icra edilmesi zorunludur. Finansal piyasalarda güvenin tesisi, finansal sistemi 
koruyacak güvenceler verilmesini, kamunun aydınlatılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasını, 
piyasalara yeterli, anlaşılabilir, doğru ve zamanında bilgi verilmesini, uluslararası standartlara uy
gun muhasebe ve raporlama uygulamalarının geliştirilmesini gerektirmektedir. 

Bu Kanunun diğer bir amacı kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Genel 
olarak, kredi sisteminde etkinlik, bankaların tasarruf sahipleri ve yatırımcılar arasındaki finansal 
aracılık işlevini yerine getirmesi ve tasarrufların üretken yatırımlara dönüştürülmesi olarak kabul 
edilebilir. Bu Kanunun uygulamasında, mevduat ve kredi faizleri arasındaki farkın azalması, verilen 
hizmetlerin çeşitliliğindeki zenginlik, ödemelerin hızlı ve maliyetsiz bir şekilde geçekleştirilmesi ve 
fonların üretken yatırımlara aktarılması gibi göstergeler kredi sisteminin etkinliğinin delaleti olarak 
kabul edilmektedir. 

Bu Kanunda amaçlanan diğer bir unsur ise tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak
tır. Hak kavramı, bu Kanun ile hukuk düzeni tarafından korunan menfaat, tanınan yetki, davranış 
özgürlüğü ve tanınan ayrıcalık gibi anlamlara gelebilir. Tasarrufların korunmasının amacı, tasarruf 
sahiplerinin güven duygusu içinde bankalara para yatırmalarını sağlamaktır. Genel anlamda, tasar
ruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, bankaların işlevlerinin gerektirdiği malî güç ve 
itibarı haiz olarak mevzuata, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun, emniyetli, seyyal ve verimli bir 
şekilde çalışmasını sağlayacak ortamın tesisi ile mümkün olur. Daha özel anlamda tasarrufların 
korunması, tasarruf sahibini korumaya yönelik mevduatın sigortalanması suretiyle tasarruf sahip
lerine diğer alacaklar karşısında bir imtiyaz tanınmasıdır. Fakat bu imtiyaz sadece sigortalı mev
duatın korunması anlamındadır. Bu ise bir bankanın tasfiyeye tâbi tutulması durumunda tasarruf 
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sahiplerine sigorta kapsamındaki mevduatlarının geri ödenmesi şeklinde tezahür etmektedir. Tasar
rufların sınırsız güvence altında olmasının güvende aldanmaya yol açacağı ve piyasa disiplinini 
bozucu etkileri olacağı dikkate alınarak, tasarrufların kısmi güvenceye tâbi olması gerektiği ve 
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatleri ile kredi sisteminin etkin işleyişinin, gerekli ortamı sağ
lamak ve bunun için uygun tedbirleri almak yoluyla sağlanabileceği tabiidir. 

Madde 2.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 1 in
ci maddesinin (2) numaralı fıkrası açık hâle getirilmiştir. Finansal bütünleşmeyi ve konsolide 
denetimi sağlamak üzere finansal holding şirketleri Kanun kapsamına dâhil edilmiştir. Buna göre, 
Kanunun kapsamı, Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım ban
kaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirket
leri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile bunların faaliyetleri olarak belirlenmiştir. 

Özel kanunlarla kurulmuş olan bankaların Kanun kapsamındaki durumlarına ilişkin hüküm bu 
Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki hâli ile korunmuştur. 

Madde 3.- Kanunda öngörülen yapıların, süreçlerin, sistemlerin daha iyi anlaşılabilmesi, anlam 
bütünlüğünün ve terim birliğinin sağlanması, Kanunun takibinin kolaylaştırılması amacıyla, sıklık
la geçen temel kavramlar tanımlanmıştır. Avrupa Birliği direktifleri dikkate alınarak Fon, kredi 
kuruluşu, kuruluş birlikleri, banka, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, 
finansal holding şirketi, şube, merkez şube, fon bankası, finansal kuruluş, kontrol, ana ortaklık, bağ
lı ortaklık, nitelikli pay, hâkim ortak, yöneticiler, mevduat, tasarruf mevduatı, özel cari hesap, katıl
ma hesabı, katılım fonu, destek hizmeti kuruluşu ve kıyı bankacılığına ilişkin tanımlar yapılmıştır. 
Özel finans kurumu unvanı işin niteliği de dikkate alınarak katılım bankası olarak değiştirilmiştir. 

Madde 4.- Bankalarca gerçekleştirilebilecek faaliyetler, Avrupa Birliği direktiflerinde ve ulus
lararası uygulamalarda olduğu gibi, faaliyet konularına ilişkin belirsizliklerin giderilmesi ve ban
kaların faaliyet bazında münferiden değerlendirilebilmesi için belirlenmiştir. Faaliyet konulan, izin 
işlemleri ve Kurumun denetimleri sonucunda alınacak tedbirler ile ilişkilendirilmiştir. 

Bankalarca gerçekleştirilebileceği öngörülen faaliyetlerin diğer kanunlar ile Sermaye Piyasası 
Kurulu, Hazine Müsteşarlığı gibi yetkili mercilerin iznine tâbi tutulmuş ise, bu merciler gerekli izin 
ve denetim süreçlerini devam ettireceklerdir. Bu amaçla, ilgili kanun hükümlerinin saklı olduğu 
ifade edilerek söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için izin ve denetim süreçlerinin ilgili 
kurumlarca denetleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bankalar gerekli izin sürecini müteakiben söz konusu faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir. 
Diğer taraftan, bankalar için birincil denetim otoritesi olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun görev ve yetki alanını belirginleştirmek ve bankaların temel faaliyetlerini belirlemek 
açısından bu maddenin ihdasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Ayrıca, maddenin son fıkrasında, bankalann mevcut durumlan da gözetilerek nevileri itibarıy
la gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler belirtilerek, nevileri aynı olan kuruluşlar arasında adil bir 
rekabet ortamı tesis etmek ve tasarruf sahiplerine benzer düzeyde koruma sağlamak için her bir 
kuruluş nevi arasındaki ayrım kesinliğe kavuşturulmuştur. 

Maddede geçen aracılık, bankalar tarafından bu faaliyet kapsamında, kendi nam ve hesabına, 
başkası nam ve hesabına veya kendi namına başkası hesabına hareket etmeyi ifade etmektedir. 

Madde 5.- Kanunun uygulanmasında, pay sahipliğinin etkin bir şekilde izlenebilmesi için 
dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesine dair bu hüküm ihdas edilmiştir. Bu madde hükmüne göre, 
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Kanunun uygulanmasında gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, gerçek 
kişiler, bunların eş ve çocukları ile sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya 
ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınacak
tır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesi ile ilgili olarak, bunlara ait paylar ile bun
ların sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait payların birlikte hesaplanması 
hüküm altına alınmıştır. Bununla bankaların ortaklık yapısının, genel kurulda doğrudan oy kullanan 
kişilerden ziyade, oyların aynı yönde kullanılmasına sebep olan aile ve ortaklık ilişkileri çerçevesin
de değerlendirilmesi suretiyle yönetim ve denetimin belirlenmesinde veya işleyişinde etkili olan 
kişilerin tespiti amaçlanmıştır. 

Madde 6.- Bankaların, denetim ve gözetime elverişli, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaat
lerinin korunabileceği, faaliyetlerini emin ve güvenilir bir şekilde icra edebilecek, fınansal 
piyasalarda güven ve istikrara ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına zarar vermeyecek 
bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli malî güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması 
amacıyla, bankaların kurulmasında ve yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de ilk şubesinin 
açılmasında beş üyenin aynı yöndeki oyuyla Kurul izni şart koşulmuştur. Bu suretle, denetime, sek
töre giriş anından itibaren başlanmış, sektörün sağlıklı bir şekilde çalışması güvence altına alınmış 
ve kontrolü sağlanmış olacaktır. 

Söz konusu maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan fark
lı olarak, izne ilişkin kararın başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması hâlinde istenilen 
bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirileceği ve eksikliklerin altı 
ay içerisinde giderilmemesi hâlinde başvurunun geçersiz hale geleceği hüküm altına alınmıştır. Böy
lece izne ilişkin sürecin uluslararası uygulamalar doğrultusunda sistemik bir yapıya kavuşturularak, 
tarafların hak ve yükümlülüklerinin şeffaf ve hesap verilebilir hâle getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 7.- Madde ile bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7 
nci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri muhafaza edilmiştir. Bu hükümlere ilâve olarak, Av
rupa Birliği direktifleri ile Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkelerine uyumu 
teminen, bankalar tarafından icra edilecek faaliyetlerin, söz konusu kuruluşların organizasyon, 
yönetim ve malî yapılan ile uyumlu olmasına ve konsolide denetimi engelleyecek herhangi bir 
hususun bulunmamasına, yönetim kurulu üyelerinin Kanunda öngörülen kurumsal yönetim kap
samında aranan nitelikleri haiz olmalarına öngörülen faaliyet konulan ile iş planlannın, mali 
yapının, sermaye yeterliliğinin örtüştüğünü gösteren bütçe planına, yapısal örgütlenmeye ilişkin 
hükümler ihdas edilmiştir. Bu suretle kuruluş aşamasında plânlanan faaliyetleri gerçekleştirme eh
liyetinden yoksun, sisteme zarar verebilecek, etkin denetimi engelleyecek, iyi yönetime sahip ol-
mayanlann, sektöre girmelerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirlik seviyesini artırmak amacıyla, kredi kuruluşunun 
ödenmiş sermayesi asgarî tutan otuz milyon Yeni Türk Lirasına çıkanlmıştır. Bu Kanun ile yürürlük
ten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan hükümlere paralel olarak bu tutann kalkınma 
ve yatınm bankaları bakımından üçte iki oranında olması şartının aranacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 8.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7 nci mad
desinin (2) numaralı fıkrasının kurucularda aranılacak şartları ihtiva eden (b) bendi hükümlerini 
güçlendirici nitelikte hükümler ihdas edilmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği direktifleri ile Basel Ban
kacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkelerine uygun olarak, bu hükümlere ilâveten kurucuların 
işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olmalan ve tüzel kişi kuruculann risk grubu yapısı ile 
ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması esasları getirilmiştir. 
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Tüzel kişiliği haiz olan kurucuların gerçek iradelerini idare ve temsile yetkili organları göster
mekle birlikte, bu irade üzerinde nitelikli paya sahip gerçek kişi ortakların etkisi malumdur. Bu 
itibarla gerçek kişi kurucularda aranan niteliklerin tüzel kişi kurucuların gerçek kişi nitelikli pay 
sahiplerinde de gözetilmesi öngörülmüştür. Öte yandan tüzel kişi kurucuların ortaklık yapısı ile or
tağı olduğu kuruluşların ortaklık yapılarının izlenemeyecek veya bilinemeyecek derecede karmaşık 
olması, bu kuruluşlar ile ilgili olarak öngörülen kredi sınırlamalarının doğru bir şekilde uygulan
masını güçleştirecektir. Yapılan bu düzenleme ile sektör ve genel ekonomi ile topluma sosyo
ekonomik yansımaları olan bu faaliyet alanında, yönetim üzerinde etkinliğe sahip olan kurucuların, 
yüksek değerlere sahip kişilerden oluşmasının sağlanması ve etkin denetimi engelleyecek yapılan
maların önlenmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin son fıkrası ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla kurulan kredi 
kuruluşları ile finansal kuruluşlar hakkında maddenin (b) ve (c) bentlerinde aranan şartların uy
gulanmayacağı hüküm altına alınarak, karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 9.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7 nci mad
desinin (3) numaralı fıkrası hükmü esas alınarak, Türkiye'de kurulu bankalarda aranan şartlara iliş
kin 7 nci madde hükümlerine paralel hükümler yurt dışında yerleşik bankaların Türkiye'de açacağı 
şubeler için de aranmıştır. Ayrıca, kurulu oldukları ülkedeki faaliyetlerinin, bu şubelerin yurt için
deki malî durumları ve faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde icra edilmesi ile doğrudan iliş
kili olması nedeniyle, Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak, bankanın Türkiye'de faaliyet gös
termesine ilişkin olumsuz görüşün bulunmaması ve merkezinin bulunduğu ülkede izin verilen esas 
faaliyetin yasaklanmış olmaması şube açma şartı olarak aranmıştır. 

Madde 10.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7 nci mad
desinin (4) numaralı fıkrası esas alınarak Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin ban
kacılıkta etkin denetim ve gözetime ilişkin temel prensipleri çerçevesinde, malî sistemde istikrarın 
sürekli kılınması ve denetime tâbi olacak kuruluşların açıkça belirlenmesi için bankacılık faaliyet iz
ni verilmesine ilişkin esaslar ve bu izin kapsamındaki faaliyetler açıkça ifade edilmiştir. Bu çerçevede, 
bankalann faaliyetlerine ilişkin verilecek izinler daha kapsamlı, açık ve denetimin bir parçası olarak 
tasarlanmıştır. Bununla, faaliyet izni için başvuruda bulunan bankalann kurucularının bu Kanunda 
aranan şartlan haiz, malî yapısının güçlü, yasal statüsünün faaliyet alanına uygun ve önerdikleri 
yöneticilerin yeterli tecrübeye sahip olduğu, faaliyetlerini iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde sür
düreceği hususlannda Kurumun doğru bilgi sahibi olabileceği dinamik bir sistem oluşturulması amaç
lanmıştır. Faaliyet izninin verilmesine ilişkin karann üç ay içinde verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, faaliyet izni ile 4 üncü maddede belirtilen bütün faaliyetlerin 
yapılabilmesine izin verileceği ifade edilmektedir. Faaliyet konularına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Kurulu veya Hazine Müsteşarlığı gibi birincil yetkili otoritelerinden izin alınması gereken 
durumlarda, bu izinlerin alınmasını müteakiben Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
faaliyetin gerçekleştirilmesi hususunda yeterlilik arayarak faaliyet iznini verecektir. 

Madde 11.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan 
farklı olarak, Avrupa Birliği direktifleri ile uyumu teminen Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 
verilen kuruluş izinlerinin iptaline sebebiyet veren hususlar, kuruluş izninde öngörülen amaçlar 
gözetilerek açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış 
olması, kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurul
maması, izinden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, iznin verilmesinde aranan şartların faaliyete 
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geçilinceye kadar kaybedilmesi veya faaliyet izninin alınamamış olması, iradî olarak 4 üncü mad
dede belirtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması, devrolunan 
bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması, 107 nci madde kapsamında tasfiye 
veya iflas takibatının tamamlanması hâllerinden herhangi birinin gerçekleşmesi izin iptalinin gerek
çelerinden sayılmıştır. 

Madde 12.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı 
olarak, bu madde ile bankaların malî bünyelerinin bozulmasına bağlı olarak faaliyet izinlerinin kal
dırılmasının yanında, belirli koşulları sağlayamamalan hâlinde de Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışında kalan faaliyet konularının tek tek sınırlanabileceği ya da 
faaliyet izni kapsamından çıkarılabileceği veya faaliyet izninin iptal edilebileceği hükme bağlan
mıştır. Bu koşullar; iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, iznin alınmasından itibaren altı 
ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış 
olması, faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye olun
maması, sisteme giriş payının kalan taksitlerinin Fon hesabına yatırılmamış olması olarak öngörül
müştür. 

Yetkili ülke idarelerince, Türkiye'de şubesi bulunan yurt dışında kurulu bankaların herhangi bir 
nedenle faaliyet izinlerinin kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması, iflâs veya tasfiyelerine karar 
verilmesi veya konkordato ilân etmeleri durumlannda, bu şubelerin merkezden bağımsız faaliyette 
bulunmalarının mümkün olmaması, malî durumlarının merkezlerinden ayrı düşünülemeyeceği 
gerekçesiyle faaliyet izinlerinin Kurul tarafından kaldırılacağı ayrıca hükme bağlanmıştır. 

Bankanın faaliyet izninin kaldırılması, Sermaye Piyasası Kurulu veya Hazine Müsteşarlığı gibi 
yetkili merciler tarafından verilen izinlerin de kalkmasını beraberinde getirecektir. 

Maddenin son fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan 
hususların kredi kuruluşunun temel faaliyetleri olması nedeniyle bu faaliyetlerin yapılmaması 
yönündeki bir sınırlandırmanın faaliyet izninin kaldırılması hükmünde olduğu ifade edilmiştir. 

Madde 13.- Bu madde ile Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ve koruyucu hüküm
ler ile Kurulca belirlenen esaslara uyulmuş olması şartıyla yurt içinde şube açılması serbest hâle 
getirilmiş ve böylelikle yükümlülüklerini yerine getiremeyen bankaların, genişleyen şube ağı 
dolayısıyla malî sistem içerisinde riske neden olmamaları amaçlanmıştır. Bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan şube başına sermaye yükümlülüğü kaldırılarak 
etkin bir rekabet ortamının tesisi amaçlanmıştır. 

Madde 14.- Kıyı bankacılığı bölgeleri de dâhil yurt dışında şube veya temsilcilik açmak, ortak
lık kurmak veya kurulmuş ortaklıklara katılmak suretiyle faaliyette bulunmak için genelde pazar 
avantajı veya vergisel avantajlar gibi birtakım kâr maksadı taşıyan hususlar yanında bazen de ilgili 
ülke mevzuatının denetim ve gözetim faaliyetlerinin yetersiz olması gözetilebilmekte ve bunun 
sonucunda ilgili kuruluşlarca ihtiyaca uygun olmayan finansal raporlar düzenlenebilmektedir. Bu 
tür istenmeyen hususların engellenebilmesi amacıyla, Avrupa Birliği direktifleri ile Basel Ban
kacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkeleri çerçevesinde, sınır ötesi faaliyetler izin kapsamına 
alınmış ve izne ön koşul olarak Kanununda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu 
hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulması şartı getirilmiştir. 

Madde 15.- Bankalar tarafından dışarıdan destek hizmeti alınması suretiyle birtakım faaliyet
ler gerçekleştirilmekte, ancak gerekli kontrollerin sağlanamaması hâlinde, destek hizmeti kuruluş
larının verdiği hizmetlerde suiistimaller gözlenebilmekte veya bu tür hizmetlerdeki aksaklıklar birer 
itibar müessesesi olan bankaların itibar kaybına neden olabilmektedir. 
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Ayrıca, bankaların varlıklarının rayiç değeri ile muhasebeleştirilerek malî bilançolarına yan
sıtılması gerektiği durumlarda, bu değerin tespitini yapacak değerleme kuruluşlarının tarafsız, 
konularında uzman kuruluşlar olması, kredi kuruluşlarının gerçek malî durumlarının tespiti 
bakımından önem arz etmektedir. 

Bankaların finansal durumlarının gerçeğe uygun olarak tasarruf sahipleri ve ilgili taraflarca 
bilinmesi, ülke kaynaklarının doğru ve daha verimli alanlara yönlendirilmesinin rekabet ortamının 
gelişmesine yardımcı olacağı malumdur. Bu nedenle, bankaların fınansal tablolarının mevzuatla 
belirlenmiş ilke ve standartlara uygunluğunun kontrolünün yapılmasını, yönetim kuruluna rapor
lama, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konusunda aksaklıkların bildirilmesi suretiyle daha et
kin bir yönetimin tesisine yardımcı olunmasını, bu konularda yatırımcılar ve tasarruf sahipleri ile 
yönetim arasındaki bilgi eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak mekanizmaların temini gerekmek
tedir. Uluslararası uygulamalarda bu husus bağımsız denetim kuruluşlarının yaptıkları denetimler 
ile sağlanmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşlarının yetersizliği veya kuruluşla aralarında bir takım 
menfaat ilişkilerinin varlığından kaynaklı olarak görevlerini kötüye kullanmaları, yatırımcılar ile 
tasarruf sahiplerinin yanılmalarına ve zarar görmelerine neden olabilmektedir. Bu tür istenmeyen 
hususların önlenebilmesi amacıyla, bankaların bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmetlerini 
gerçekleştirecek olan kuruluşların çalışmalarına ve yetkilendirilmesine ilişkin usûl ve esasların 
belirlenmesi yetkisi, ilgili meslek birliklerinin de görüşlerinin alınması suretiyle Kurula verilmiştir. 

Madde 16.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 8 inci mad
desinin (1) numaralı fıkrası esas alınarak bu madde düzenlenmiştir. Maddede, ana sözleşme değişik
liği için öngörülen izin başvurusunun Kurumca uygun bulunmaması hâlinde, genel kurulda bu 
konunun karara bağlanamayacağı ve durumun Ticaret Siciline kaydedilemeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin izin, onay veya olumlu görüş başvurularında 
sürecin hızlandırılması amacıyla yetkili merciler tarafından onbeş iş günü içinde işlemlerin sonuç
landırılması hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bankaların ana sözleşmelerindeki değişikliklerin yaygın iletişim 
ağı olan internette yayınlanması ve sözleşmede değişiklik yapılması hâlinde değişikliğin gerçekleş
tirildiği tarihten itibaren on iş günü içinde güncellenmesi yükümlülüğü getirilmek suretiyle 
kamuoyunun aydınlatılması ve fınansal kurumların şeffaflığının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 17.- Bu madde ile, sermaye artırımlarının her türlü muvazaadan âri olarak ve ilgili mev
zuatla sermayeye ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç olmak üzere iç kaynaklara başvurul
madan nakden ödenmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Bu suretle sermaye artışının gerçek ve dış kay
nak temini yoluyla sağlanması ve malî yapının gerçek anlamda güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ay
rıca, sermaye artırımına ilişkin usûl ve esasları belirleme yetkisi Kurula verilmiştir. 

Madde 18.- Madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 8 in
ci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri esas alınarak hazırlanmıştır. Maddede, Av
rupa Birliği direktifleri ile Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin etkin gözetim ve 
denetime ilişkin temel ilkeleri çerçevesinde, bankaların sermaye yapısında meydana gelecek 
değişikliklerin izlenmesi amacıyla belirli oranlarda pay edinimlerinin Kurulun iznine tâbi olacağı 
ve ortak sayısının beşin altına düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan gerçekleştirilen pay 
devirlerinin pay defterine kaydedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Yönetim kuruluna üye belirleme hakkı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ih
racı ise herhangi bir sınır olmaksızın Kurulun iznine tâbi kılınmıştır. Söz konusu iznin verilmesin-
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de, bankanın doğrudan devralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payının 
Fona yatırılması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, uluslararası standartlar dikkate alınarak kuruluşlarda 
nitelikli paya sahip ortakların kurucularda aranan niteliklere sahip olması şartı getirilmiş, bu nitelik
lerin kaybı hâlinde ortaklık haklarının kullanım esasları açıklığa kavuşturulmuştur. Getirilen bu 
düzenlemeler ile kuruluşların ortaklık yapılarının ve ortaklar için öngörülen hükümlere uygunluğun 
izlenmesi, banka kaynaklarının ortaklar tarafından suiistimaline neden olabilecek veya etkin 
denetimi engelleyecek yapılanmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Buna ilâve olarak, bankalardaki dolaylı ortaklık yapısının izlenmesi amacıyla sermayede yüz
de on veya daha fazla oranda pay sahibi olan tüzel kişi ortaklann sermaye yapısında meydana gelen 
değişiklikler de Kurulun iznine tâbi tutulmuştur. 

Hisseleri borsada işlem gören bankaların hisselerinin borsadan alınması ve bir bankanın his
selerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması 
durumunda gerçekleştirilecek işlemlerin ve bu maddenin uygulanmasına dair usûl ve esasların 
Kurulca belirleneceği ifade edilmiştir. 

Madde 19.- Bu maddede yer alan birleşme, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Buna 
paralel olarak birleşme sürecinin gerçekleştirilmesini ve ortaklık yapılarında değişiklik yapılmasını 
kolaylaştırmak için bölünme ve hisse değişimi maddeye dâhil edilmiştir. 

Madde 20.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 
inci maddesinin (2) numaralı fıkrası esas alınmıştır. İradi tasfiye sonucunda ilân sürecini takiben iki 
ay içerisinde alınması için sahibi tarafından başvurulmayan aynî ve nakdî her türlü mevduat, katılım 
fonu, emanet ve alacakların Fona bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 21.- Genel hukuk ilkeleri, Avrupa Birliği direktifleri ve uluslararası uygulamalar çer
çevesinde izin işlemlerinin daha şeffaf hâle getirilmesi amacıyla, yapılacak başvurulara ilişkin ret 
kararlarının gerekçeli olarak bildirilmesi öngörülmüştür. 

Maddede, denetimin etkin bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya 
dolaylı herhangi bir ilişki mevcutsa veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, 
yeterliliklerin izin başvurusu esnasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kay
bedilmesi hâlinde izin başvurularının reddedileceği ifade edilerek söz konusu sürecin daha açık hâle 
getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 22.- Uluslararası alanda, son yıllarda yaşanan şirket yolsuzluk ve suiistimallerinin al
tında yatan en önemli nedenler arasında ağırlıklı olarak ülkelerin ve şirketlerin kurumsal yönetim 
politikalarının yetersizliği olduğu görüşüne yer verilmektedir. Bu nedenle, OECD tarafından 
kurumsal yönetim ilkeleri belirlenerek tüm üye ülkelerin kendi hukuksal yapıları çerçevesinde söz 
konusu ilkeleri uygulamaları önerilmiştir. Ayrıca, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi 
tarafından bankacılıkta kurumsal yönetimin geliştirilmesine yönelik ilkeler yayımlanmıştır. 

Worldcom, Enron, Parmalat ve Ahold gibi şirketlerde yaşanan skandallardan sonra ABD'de ve 
Avrupa Birliği ülkelerinde kurumsal yönetime giderek daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Söz 
konusu skandallar sonrasında, ABD'de kurumsal yönetimi zorunluluk hâline getiren Sarbanes&Ox-
ley yasası çıkarılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise her bir ülkede farklı şekillerde uygulanan 
kurumsal yönetim ilkeleri için ortak bir direktifin çıkarılması yönünde çalışmalar başlatılmış ve Av
rupa Birliği tarafından ticaret kanunu hükümlerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda 
kurumsal yönetim hükümlerine ayrı bir bölüm ayrılmıştır. 
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Başta yaşanan şirket skandalları olmak üzere son yıllardaki gelişmeler, yatırımcıları şirketlerin 
finansal tablolarda görünen performansları yanında bu performansın uzun dönemde sürdürülebilir
liğine işaret eden kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesine de önem verir hâle getirmiştir. 
Yatırımcıların kararlarını kurumsal yönetim çerçevesinde vermeleri, kurumsal yönetim yapı ve uy
gulamalarını söz konusu ilkeler doğrultusunda uyarlamaları bakımından şirketlerde piyasa baskısı 
yaratmakta ve iyi kurumsal yönetime doğru geçişlerini hızlandırmaktadır. 

Son yıllarda yaşanan banka iflâslarının en önemli nedeni kurumsal yönetimin yetersiz ol
masıdır. 

Hâkim ortakların banka yönetiminde sınırsız söz sahibi olması, banka kaynaklarının verimsiz 
ve etkin olmayan yatırımlara kaymasına ve kamu maliyesinin, tasarruf sahiplerinin, azınlık hisse 
sahiplerinin ve küçük yatırımcıların çok büyük zararlara uğramasına neden olmuştur. Banka iflâs
ları ve mevduata sağlanan güvence nedeniyle kamu maliyesine verilen zarar kadar parasal olarak 
ifade edilemeyen finansal sisteme olan güven kaybı da önemlidir. Bankacılık sektörüne olan 
güvenin artırılması, bankacılık mesleğine daha fazla saygınlık kazandırılması ve tekrar benzer kriz
lerin yaşanmaması için Kanun kapsamındaki kuruluşların kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 
yönetim, yapı ve uygulamalarını geliştirmeleri önem arz etmektedir. 

Kurumsal yönetim ilkelerinin sağlayacağı etkinlik değerlendirilerek, söz konusu kuruluşlar 
açısından kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi bir gereklilik olarak görülmüş ve Kurula bu il
keleri belirleme yetkisi tanınmıştır. Bu yetkinin kullanılmasında, hâli hazırda Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından halka açık şirketler için belirlenmiş kurumsal yönetim ilkelerinin bulunması ve bu 
ilkeler ile Kurul tarafından belirlenecek ilkeler arasında uygulamada karmaşa yaşanmaması amacıy
la Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin görüşlerinin de alınması benimsenmiştir. 

Madde 23.- Avrupa Birliği direktifleri ve OECD'nin kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında, 
genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinin aynı kişide birleşmesi hâlinde, genel 
müdürün yönetim kurulu tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde hareket etmesinin sağlan
masında, yönetimin bankanın faaliyetlerini yeterince ve gereğince değerlendirmesinde ve söz 
konusu politikaların uygulanmasında yaşanabilecek zorluklar dikkate alınarak bu görevlerin aynı 
kişi tarafından icra edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, yönetim kurulu üyelerinin 
yandan bir fazlasının iyi yönetimin hâkim kılınması amacıyla genel müdürde aranan şartları haiz 
olmalan zorunlu tutulmuştur. 

Banka yönetimindeki yeterliliğin güvence altına alınması amacıyla, yönetim kurulu üyelerinin 
bu madde kapsamında görevlendirilmesi Kurumun denetimine tâbi tutulmuş ve yönetimin sürek
liliği ve fonksiyonlarının önemi gözetilerek yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak bildirim 
süreleri belirlenmiştir. 

Murahhas üyelerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla bunların genel 
müdürde aranan nitelikleri haiz olması şartı aranmıştır. 

Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların, yönetim 
kurulu yetki ve sorumluluklarına bağlanan işlemlerin icra edilebilmesi amacıyla, bu yetki ve sorum
luluğu haiz Türkiye'deki merkez şube müdürünün de dâhil olduğu en az üç kişilik müdürler kurulu 
oluşturmalan zorunluluğu getirilmiştir. 

Yönetim kurulu, bankanın idare ve temsiliyle görevli organıdır. Yönetim kurulu bankanın mev
zuata uygun olarak, en etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlayacak, denetim ve gözetimini en 
iyi şekilde icra etmesini temin edecek yapıları oluşturmalıdır. Bu nedenle, bankanın etkin, emin ve 
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güvenilir bir şekilde çalışmasını teminen, kurumsal yönetimin birer parçası olan, finansal raporlama 
sistemlerinin güvence altına alınması, ilgili mevzuata uygun işleyen iç sistemlerin tesis edilmesi, iş
lerliğinin ve yeterliliğinin sağlanması, Kurul tarafından belirlenecek kurumsal yönetim ilkeleri çer
çevesinde yönetimin yapı ve süreçlerinin oluşturulması sorumluluğunun yönetim kurulunda olduğu 
belirtilmek suretiyle söz konusu sistemlerin yönetim kurulu tarafından en iyi şekilde tesisi ve izlen
mesi amaçlanmıştır. 

Madde 24.- Denetim ve gözetim faaliyeti, kuruluşta meydana gelebilecek yolsuzluk, suiistimal 
ve mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi, önlenmesi ve sistemin iyileştirilmesi bakımından, 
yönetim kurulunun önemli fonksiyonlanndan biridir. Bu fonksiyonun yeterli meslekî niteliklere 
sahip olan kişiler tarafından yerine getirilmesi kadar bu kişilerin tarafsız bir değerlendirme yapabil
meleri de önemlidir. 

Uluslararası uygulamalara paralel olarak, maddede, yönetim kurulunun görevleri arasında yer 
alan banka içi denetim ve gözetim faaliyetlerinin ikiden az olmamak üzere icraî görevi bulunmayan 
yönetim kurulu üyelerinden oluşan denetim komitesi tarafından icra edilmesi öngörülmüştür. Ay
rıca, Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise denetim komitesi görevini icraî 
mahiyette görevi bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden birinin yürütmesi hüküm altına alınmış
tır. Ana ortaklık niteliğinde bir kuruluş bulunması hâlinde ise denetim komitesinin ana ortaklık 
niteliğindeki kuruluş altında oluşturulmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir. 

Denetim komitesi tarafından icra edilecek faaliyetler uluslararası uygulamalara paralel olarak; 
kuruluşun iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sis
temlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütün
lüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde bu 
kuruluşların yeterliliği konusunda ön değerlendirmeleri yapmak ve bağımsız denetim kuruluşlarının 
kuruluşta icra ettikleri faaliyet süresince bağımsızlıklarını ve yeterliliklerini düzenli olarak izlemek, 
ana ortaklık niteliğindeki bankalar ile bunların konsolide denetime tâbi ortaklıklarında iç denetim 
işlevlerinin sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Denetim komitesinin, faaliyetlerini gereği gibi yerine getirebilmesi, kuruluşun iç sistemler kap
samında oluşturulan birimleri ile bağımsız denetim kuruluşundan gerekli bilgileri almasına bağlıdır. 
Bu nedenle denetim komitesi; iç sistemler kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim 
kuruluşunun kuruluşta görevli denetim elemanlarından düzenli raporlamalar almakla ve söz konusu 
iç birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşu denetçilerinden, kuruluşun faaliyetlerinin sürekliliği 
ve güven içinde sürdürülmesi bakımından, tespit ettikleri mevzuata aykırı veya önemli hususları 
yönetim kuruluna bildirmekle yükümlü tutulmuştur. 

Denetim komitesi ile yönetim kurulu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, denetim komitesinin 
performansının izlenebilmesi ve yönetim kurulu tarafından denetim ve gözetim fonksiyonu çer
çevesinde tespit edilen hususlara ilişkin zamanında karar alınabilmesi amacıyla komitenin, icra et
tiği faaliyetlerin sonuçlarını altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla periyodik olarak raporlaması; 
faaliyetlerinin icrasında tespit ettiği sorunlar ile bankanın verimliliği, denetim ve gözetiminin etkin
liği, faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde icra edilmesi açısından önem arz eden hususları ise 
yönetim kuruluna bildirmesi öngörülmüştür. 

Denetim komitesinin, gözetim ve denetim fonksiyonunu gereğince yerine getirebilmesi 
amacıyla, kuruluşun tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim 
kuruluşundan bilgi ve belge alabilmesi öngörülmüş, yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı alan-
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larda bedeli kuruluş tarafından karşılanmak suretiyle konularında ihtisas sahibi kişilerden danış
manlık hizmeti sağlayabilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Yönetimde şeffaflığın sağlanabilmesi ve yetki, görev ve sorumlulukların açık olmasını 
teminen, komitenin görev, yetki ve sorumlulukları ile toplanma ve karar alma usûl ve esaslarının 
Yönetim kurulunca düzenlemesi zorunlu kılınmıştır. 

Madde 25.- Finans sektörünün ülke ekonomilerindeki yeri, bulunduğu rekabet ortamı ve yeni 
finansal ürünler ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle oldukça karmaşık hâle gelen yapısı nedeniy
le, üst düzey yönetim tarafından icra edilecek faaliyetler, bu konularda yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahip olmayan kimselere bırakılamayacak kadar önem arz etmektedir. OECD tarafından belirlenen 
kurumsal yönetim ilkelerinde ve Basel etkin gözetim ve denetim temel ilkelerinde de yer aldığı 
üzere, üst yönetimin yeterli meslekî deneyime ve öğrenime sahip olması gereklidir. 

Maddenin birinci fıkrasında, bankalarda genel müdür olarak görev yapacakların öğrenim gör
meleri gereken alanlar ve sahip olmaları gereken meslekî deneyim belirlenmek suretiyle genel 
müdürlük görevini icra edeceklerin nitelikli kişilerden oluşması amaçlanmıştır. 

İkinci fıkrada, genel müdür yardımcılarında ve genel müdür yardımcısı unvanı altında istihdam 
edilmeseler bile, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konum
larda olan ve icrai nitelikte görev yapan yöneticilerde aranılacak öğrenim ve meslekî deneyim şart
larına ilişkin esaslar düzenlenmiş, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununda genel müdür yardımcılarının en az yarısı için aranan öğrenim ve meslekî deneyim şar
tı, iyi yönetimin hâkim kılınması amacıyla üçte iki oranına çıkarılmıştır. 

Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ise bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanmasına ve söz konusu 
kişilerin görevden ayrılmalarının görev yaptığı kuruluş ve görevden ayrılan tarafından bildiril
mesine ilişkin hükümleri korunmuştur. 

Maddenin beşinci fıkrasında bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 9 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan, yurt dışında kurulu 
bankaların Türkiye'deki şubeleri hakkındaki hüküm korunmuştur. 

Maddenin altıncı fıkrasında, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, konsolide denetime 
tâbi ortaklıklar haricinde başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 26.- Maddeyle, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 
uncu maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin hükümleri korunmuştur. 

Madde 27.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 uncu mad
desinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin birinci paragrafı korunmuş ve yemin yükümlülüğü 
yerine getirilmedikçe bu yükümlülüğe tâbi olanların göreve başlayamamaları benimsenmiştir. 

Madde 28.- İyi yönetimin unsurlarından biri olan hesap verebilirlik açısından yönetim 
kurulunun ve yönetime ilişkin önemli komitelerin aldığı kararlann kaydedilmesi esastır. Bu esasın 
sağlanması amacıyla, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 ün
cü maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan karar defterine ilişkin hükümler korunmuş ve 
denetim komitesi ile kredi komitesi kararlarının kayıt altına alınmasının sağlanması amacıyla aynı 
usûl ve esaslar dâhilinde bu komitelerin de karar defteri tutması öngörülmüştür. Ayrıca, kararların 
üyeler tarafından bir ay içinde imzalanması şartı getirilmiştir. 

Madde 29.- Yönetim kurulunun, önemli fonksiyonlarından biri olan denetim ve gözetim faaliyetini 
layıkıyla icra edebilmesi için bankada gerekli sistemler oluşturulmalıdır. Bankaların faaliyetlerinin kar-
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maşıklığı, çeşitliliği ve gerçekleştirilen işlem hacmi dikkate alındığında yönetim kurulu üyelerinin bu 
fonksiyonu tek başına yapamayacağı aşikârdır. Bu nedenle, kuruluşun faaliyetlerinin denetimi ve 
gözetimi amacıyla yönetim kurulu kendisine yardımcı olacak birimler oluşturmalıdır. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin yeterliliği, bankaların faaliyetlerinin emin 
ve güvenilir bir şekilde icra edilmesi bakımından önemlidir. Uluslararası uygulamalarda da bu sis
temlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde icra edilmesi üzerinde önemle durulmakta, bu sistemlerin 
işleyişine, yeterliliğine, icra edilecek faaliyetlere, bu sistemler kapsamında üst yönetimin görev ve 
sorumlulukları ile oluşturulacak birimlere ilişkin açıklamalar yapılmakta ve bu konularda yeni 
gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, yeni gelişmeler çerçevesinde usûl ve esasların belirlenebil
mesi için Kurula düzenleme yetkisi verilmiştir. 

Madde 30.- Uluslararası alanda yaşanan Baring Bank, Illied Irish Bank gibi skandallar ile ül
kemizde yaşanan banka iflâsları, bankalar içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasının 
önemini göstermektedir. 

İç kontrol sistemi çerçevesinde, bankalar hedeflerine ulaşım düzeylerini ve icra edilen faaliyet
leri sürekli izlemek suretiyle gereksiz veya aşın maliyetlere sebebiyet veren işlemleri tespit edebil
mekte, organizasyonun bir bütün içinde hareket etmesini sağlayabilmekte ve bu suretle etkinlik ve 
verimlilik temin edilebilmektedir. Ayrıca, oluşturulan kontrol ortamı ile finansal veya yönetime iliş
kin bilgilerin bankanın yönetim kurulu ve yönetimine, yetkili kamu mercilerine ve yatırımcılara 
doğru, zamanında ve bir bütün olarak ulaşması sağlanmaktadır. Öte yandan, mevzuata ve banka içi 
düzenlemelere uyumun izlenmesi suretiyle cezai uygulamalara ve itibar kaybına maruz kalın
masının önüne geçilebilmektedir. 

İç kontrol sisteminin belirlenen prosedürler ve kontrol faaliyetleri dâhilinde banka içinde 
sürekli bir faaliyet olarak gerçekleştirilmesi ve bankaların iş akış süreçleri ve bilişim sistemlerinin 
iyileştirilmesi için denetim komitesine bilgi verilmesi ve önerilerde bulunulması gerekmektedir. İç 
kontrol sistemi sayesinde, bankaların faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin kontrolü, faaliyetlerde 
olası aksaklık, hata ve suiistimallerin öngörülerek sistemin iyileştirilmesi veya bu sorunların 
büyümeden tespiti, yönetim kurulunun kuruluşta icra olunan faaliyetleri ve sonuçlarını sağlıklı bir 
şekilde izleyebilmesi beklenmektedir. 

Bu maddede, iç kontrol sistemleri kapsamında icra edilmesi gereken faaliyetlere genel olarak 
yer verilmiş ve bu suretle iç kontrol sistemlerinden anlaşılması gereken husus konusunda genel bir 
bakış açısı sağlanması amaçlanmıştır. Maddenin düzenlenmesinde Basel Bankacılık Gözetim ve 
Denetim Komitesi tarafından bu kapsamda geliştirilen ilkeler esas alınmış ve iç kontrol sistemine 
ilişkin temel unsurlara yer verilerek 29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne istinaden yapılacak 
düzenlemelere dayanak oluşturulmuştur. 

Madde 31.- Bankacılık faaliyetinin temel amacı, tasarruf sahiplerinden toplanan fonların kay
nak ihtiyacı olan ekonomik birimlere aktarılmasıdır. Bankaların ekonomik birimlerin üstlenmedik
leri riskleri üzerine almaları temel faaliyetleri arasında olup, yönetim kurulunca mevzuata uygun 
şekilde oluşturulacak risk politikaları çerçevesinde maruz kaldıkları riskleri yönetmeleri beklen
mektedir. Risk yönetimi sistemi kapsamında, risk politikalarının oluşturulması ve uygulanması, 
kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve operasyonel risk başta olmak üzere maruz kalman risklerin 
tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve özkaynaklar ile ilişkilendirilmesi, sınırlandırılması, iz
lenmesi, raporlanması, teyit edilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. 

Maddede, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafından belirlenen ilkelere uyum 
çerçevesinde, bankalara risk politikalarını Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturmak, uy-
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gulamak ve raporlamak zorunluluğu getirilmiş ve risk yönetimi faaliyetlerinin yönetim kuruluna 
bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. 

Madde 32.- Bu madde ile İç Denetim Enstitüsü tarafından belirlenen iç denetim standartlarına, 
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesince düzenlenen iç denetime ilişkin ilkelere ve diğer 
uluslararası uygulamalara genel çerçevede uyum sağlanmıştır. 

İç denetim birimlerinin görevlerini gereğince yerine getirebilmesi, bu birimlerin yetki ve 
görevlerinin fonksiyonlarına uygun olarak belirlenmesine, görev yapacak personelin meslekî yeter
liliğine, yeterli sayıda denetçinin bulunmasına ve yönetimin etkisinden uzak olmasına bağlıdır. 

Organizasyon yapısı; muhasebe uygulamaları, "dört göz" prensibi, fonksiyonel ayrımlar, kar
şılıklı kontrol, çift taraflı kontrol ve imza, varlıkların ve yatırımların fiziki kontrolü, bankaların 
yeterli, etkin ve verimli bir kontrol sisteminin bulunduğu etkin ve bağımsız iç denetim sistemi ile 
desteklenmelidir. Müfettişlerin kuruluşlarda uygun ve bağımsız statüsü ve bu statünün korunması 
için gerekli raporlama kanalları olmalıdır. 

Kanunun 29 uncu maddesinde, iç denetim sistemlerinin usûl ve esaslarının Kurul tarafından 
belirlenmesi öngörülmüş, ancak Kanunda iç denetimin kapsamı konusunda herhangi bir hükmün 
yer almaması nedeniyle, yapılacak alt düzenlemelerin kapsamının belirlenmesi amacıyla iç denetim 
faaliyetleri belirtilmiş, bu faaliyetlerin icrası için yeterli sayıda müfettiş istihdamı zorunlu tutulmuş
tur. Bankanın ana ortaklık niteliğinde olması hâlinde ana ortaklıkta görev yapan iç denetim eleman
larının konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim görevini ifa edebilecekleri öngörülmüştür. 

Madde 33.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü mad
desinin (2) numaralı fıkrası hükmü esas alınmış ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerine ve 
yetkilendirilmesine ilişkin esasların ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Kurul tarafından belirlen
mesi şartı korunmuştur. Bağımsız denetim kuruluşlarının bu Kanun uyarınca yaptıkları faaliyetleri 
nedeniyle üçüncü kişilere verecekleri zararlardan dolayı sorumluluklarının bulunduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşları denetim yaparken banka ile ilgili olarak tespit ettikleri 
önemli nitelikteki bazı olumsuz hususları Kuruma bildirmekle yükümlü kılınmış ve bu bildirimin 
mesleki ilkelere ve sır yükümlülüğüne aykırı olmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 34.- Bu madde ile bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değer
lemelerin, rayiç değer tespiti gereken durumlarda değerin gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlan
ması amacıyla, Kurul tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde değerleme kuruluşların
ca yapılması öngörülmüştür. 

Madde 35.- Destek hizmeti alımına ilişkin olarak, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim 
Komitesi, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu ve Uluslararası Sigorta 
Denetçileri Birliği müştereken Ortak Forum ilkelerini belirleyerek bu hizmete ilişkin esasları 
düzenlemişlerdir. 

Bankaların destek hizmeti kuruluşlarından alacakları hizmetler, niteliğine göre denetimi 
zafiyete uğratabilecek, bankanın faaliyetlerinin sürekliliğini ve güvenliğini zedeleyebilecek nitelik
te olabilmektedir. Bu durumda vaziyetin düzeltilmesi beklenir. Gerekli önlemler alınmamış ise hiz
met alımı durdurulur. Bu nedenle, bankaların dışarıdan alacakları hizmetlerin belirli usûl ve esaslar 
çerçevesinde temini, icrası ve denetimi önemli bir gereksinimdir. Bunu teminen bankalar, yazılı bir 
anlaşma temeline dayanarak sağladıkları hizmetler çerçevesinde, destek hizmeti kuruluşunun 
faaliyetlerini düzenli olarak denetlemelidir. 

Bu gereksinimin karşılanması amacıyla, Ortak Forum ilkeleri de gözetilerek hüküm altına 
alman maddede, söz konusu ilkeler ile Avrupa Birliği direktifleri ve uluslararası uygulamalara 
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paralel ve ülke gereksinimimize uygun düzenlemelerin ihdası için Kurula yetki verilmiş, bankalara 
destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesi, hizmetin alımından beklenen fay
da ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı Kuruma ibraz etme yüküm
lülüğü getirilmiştir. 

Ayrıca, sağlanan destek hizmetinin bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, il
gili düzenlemelere uyumlarını ve etkin denetimlerini engelleyici mahiyette olmaması gerekir. 

Bankalararası Takas Odaları Merkezi, Merkez Bankası nezdinde faaliyet gösteren Risk Mer
kezi ile Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas hizmeti kuruluşları, nitelikleri ve 
verdikleri hizmetler bakımından madde kapsamı dışında tutulmuştur. 

Madde 36.- Bu madde yeni ihdas edilmiş olup, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun bu konudaki boşluğu giderilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşları, değerleme 
kuruluşları ile destek hizmeti kuruluşlarının bankalara verecekleri hizmetleri nedeniyle verdikleri 
zararlardan doğacak sorumluluklarının karşılanabilmesi bakımından sigorta şirketinin seçimindeki 
esaslar da dâhil olmak üzere Kurul tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde sorumluluk 
sigortası yaptırmaları hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin amacı, Kanun uyarınca sahip olunan 
yetkilerin amacına uygun olarak kullanılması ve icra edilen faaliyetin sonuçlarına katlanılması 
bakımından hakkaniyete uygunluğun sağlanmasıdır. 

Sorumluluk sigortası aracılığı ile bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluş
larının yaptıkları faaliyetlere ilişkin sorumluluğun piyasanın işleyişine yansıması ve sigorta şirket
lerinin primlerin belirlenmesinde kuruluşların faaliyetleri nedeniyle yarattıkları riskin boyutunu 
hesaplamaları beklenmektedir. Bu primler Kanun kapsamındaki kuruluşların maliyetlerini artıracak 
nitelikte olmasına rağmen taraflarca yapılan faaliyetin öneminin anlaşılması ve piyasa disiplininin 
sisteme dâhil edilmesi açısından gereklidir. 

Bağımsız denetim kuruluşunun, denetim görevini üstlenirken denetime tâbi kuruluşun 
faaliyetinin kapsamı, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yeterliliği, banka 
yönetiminin profesyonelliği gibi unsurları dikkate alarak denetim riskinin azaltılması için gerekli 
çalışma süresini tespit etmesi ve bu çerçevede ücret belirlemesi beklenir. Ancak, bu unsurları dik
kate almadan ücretlerin belirlenme ihtimalinin bulunduğu, bununla birlikte denetim kuruluşlarının 
denetim riskinin boyutunun ölçülmesinde sigorta şirketlerinin prim oranlarını gösterge niteliğinde 
alabilecekleri düşünülmektedir. Böylece, piyasa disiplini oturmuş ve Kurumun gözetim ve denetim 
etkinliği artmış olacaktır. 

Madde 37.- Bankaların malî durumlarının doğru olarak tespiti muhasebe sistemlerinde üretilen 
bilgilerin, kayıtların gerçek mahiyetlerine uygun ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Bankaların yönetim 
kurulu ve hissedarlarının doğru kararlar alabilmeleri ile yatırımcıların ve diğer ilgili tarafların ban
kalar hakkında doğru değerlendirmeler yapabilmeleri, bu bilgilerin ve kayıtların güvenilir ve anlaşılır 
olmasına bağlıdır. Son yıllarda oldukça önemli sayıda kitlenin maddi zarara uğramasına neden olan 
dünyada yaşanan muhasebe skandallan bu sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesinin önemini ortaya 
koymuştur. Bu öneme binaen uluslararası alanda muhasebe sistemlerinin işleyişine ilişkin standart
lar getirilmekte ve bu alandaki kurallar sürekli olarak gelişmektedir. Kurumun yapacağı denetimin 
etkinliği, verimliliği ve sıhhati bu sistemlerin yeterli bir seviyede tesis edilmiş olması ile yakından 
bağlantılıdır. îyi işlemeyen bir muhasebe sistemi, suiistimallerin ve başarısızlıkların gizlenmesine 
zemin yaratmakta, gizlenen hususların denetim yoluyla tespiti ise güçleşmekte ve zaman almaktadır. 
Diğer taraftan, gözetim sisteminin bu kuruluşlardan elektronik ortamda aldığı veriler üzerinden yap
tığı analiz ve değerlendirmelerin de yanıltıcı olmasına sebebiyet vermektedir. 
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Bankaların faaliyet ve işlemlerinin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Ulusal 
Muhasebe Standartları ile süreklilik, dönemsellik, tutarlılık, sosyal sorumluluk, kişilik, parayla öl
çülme, maliyet esası, tarafsızlık ve güvenilir belge ve özün önceliği gibi ilkeler çerçevesinde 
muhasebeleştirilmesi beklenmektedir. 

Yukarıda açıklanan ilkeler ve standartlar kapsamında bankaların, muhasebe sistemlerinde şef
faflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ger
çek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; bankaların 
etkin bir biçimde denetim ve gözetime tâbi tutulması suretiyle tasarruf sahiplerinin hak ve menfaat
lerinin korunması ve finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Bu itibarla, bankaların muhasebe sistemlerinin yeterli olması ve faaliyet ve işlem
lerinin temel muhasebe ilkeleri kapsamında muhasebeleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Bu madde ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında belirtilen temel muhasebe il
keleri ile Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin konuyla ilgili temel prensipleri dik
kate alınmak ve bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü mad
desinin ilgili hükümleri Kanunun sistematiğine uygun olarak yeniden düzenlenmek suretiyle; ban
kaların muhasebe sistemlerinde tekdüzeni sağlamak, tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun 
surette ve ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde muhasebeleştirmek; finansal tablolarını finansal bilgi edin
me ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetim, 
analiz ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde hazırlamak ve raporlamak zorunda ol
dukları vurgulanmıştır. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan hükümlere paralel 
olarak, bankalara ilişkin muhasebe ve raporlama sistemine ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi yet
kisi Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Ban
kaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Kurula verilmiştir. Ulusal muhasebe sisteminin oluşturul
ması ile görevli Türkiye Muhasebe Standartlan Kurulu tarafından muhasebe sistemine ilişkin usûl 
ve esasların belirlenmesini müteakiben Kurul tarafından tekdüzen hesap plânı ve tip finansal rapor
lara ilişkin esasların belirlenmesi öngörülmektedir. 

Diğer yandan, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, kanunî ve 
yardımcı defter ve kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağ
lamadan bilançolarını kapatamayacaklarına ilişkin hükmü Kanunda korunmuştur. 

Ayrıca, malî tablo kullanıcılarının gerçeğe aykırı biçimde bilgilendirilmelerinin engellenebil-
mesini teminen, yayımlanan finansal tabloların gerçeğe aykırı olduğunun veya kamuya gerçeğe ay
kırı bilgi verildiğinin tespiti hâlinde Kurula gerekli tedbirleri alma yetkisi verilmiştir. 

Madde 38.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü 
maddesinin konsolide malî tabloların düzenlenmesine ilişkin hükmü, Kanunun sistematiği dikkate 
alınarak ve konsolide denetimle irtibatı kurularak yeniden düzenlenmiştir. 

Malî tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere ak
tarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıy
la düzenlenmektedir. Buna karşın, konsolide malî tablolar da aynı amacı gerçekleştirmek için hazır
lanmakta; ancak diğer malî tablolardan farklı olarak bu tablolar birden fazla işletmenin işlemlerini 
ifade etmektedir. Konsolide malî tablolar, bir grup hakkındaki finansal bilgiyi, gruba dâhil ortaklık
ların bir bütünü oluşturan parçalar olarak dikkate alınması suretiyle tek bir tüzel kişiliğe aitmiş gibi 
sunmak amacıyla hazırlanır. 
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Konsolide malî tablolar, şirketlerin malî durumlarını ve performanslarını bir bütün olarak 
değerlendirebilme imkânı vermektedir. Sonuçta şirketlerin malî durumlarına ilişkin bilgilerin ulus
lararası kuruluşlar nezdindeki güvenilirliği de artacaktır. Ayrıca şirketler ile ilgili bilgilerin kon
solide edilmesi ile grup bazında çeşitli iş kollarındaki risklerin bütünleştirilerek risk alma eğiliminin 
ve risk alma kapasitelerinin belirlenmesine imkân sağlanacaktır. 

Madde 39.- Bu maddede, bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belir
lenecek olanların temel ilkeler çerçevesinde, doğru, anlaşılabilir ve finansal bilgi edinme ihtiyacını 
karşılayabilecek şekilde hazırlanabilmesini ve finansal raporlama sürecinde üst düzey yönetimin 
gözetiminin sağlanmasını teminen, yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür 
ile finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara 
eşdeğer kişiler tarafından ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle imzalanması zorunlu tutulmuştur. 

Ayrıca, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü mad
desinin (2) numaralı fıkrası hükmü dikkate alınarak, bankaların genel kurullarına sunacakları yıllık 
finansal tabloların bağımsız denetim kuruluşları tarafından onaylanması öngörülmüş ve anılan mad
denin yıllık finansal tabloların Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilere 
sunulması ve ilânına ilişkin hükmü korunmuştur. 

Madde 40.- Maddede, Avrupa Birliği direktiflerine uyum çerçevesinde, şeffaflık ve kamuyu 
aydınlatma ilkeleri de dikkate alınarak bankalara; statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, 
insan kaynaklarına, faaliyetlerine, kuruluşun finansal durumuna, yönetimin değerlendirmeleri ile 
geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tabloları, yönetici özeti ile birlikte bağım
sız denetim raporunu içeren yıllık faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Yatırım
cıların, tasarruf sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde 
yatırım yapacakları kuruluşları güvenilirlik ve finansal güçleri itibarıyla değerlendirmeleri ulus
lararası uygulamalarda çoğunlukla kabul gören bir yaklaşımdır. Bu nedenle, uluslararası uy
gulamalara paralel olarak yıllık faaliyet raporu ile piyasanın rekabet gücünden yararlanılması amaç
lanmaktadır. Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya açıklan
masına ilişkin usûl ve esasları belirleme yetkisi Kurula bırakılmak suretiyle, faaliyet raporunda yer 
alacak hususlar ile bildirim ve kamuya açıklanma yükümlülüğüne dair hususların detaylarına alt 
düzenlemelerde yer verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 41.- Finansal raporların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hazırlanması, aksi durumun 
yaratabileceği olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlar nedeniyle önem arz etmektedir. Konunun 
önemine binaen madde ile Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin muhasebeleştiril
mesi, finansal tabloların hazırlanması, onaylanması, denetlenmesi, yetkili mercilere sunulması ve 
yayımlanmasına ilişkin sorumluluklar bankaların idare ve temsilinden sorumlu olan yönetim 
kuruluna verilerek yasal alt yapının güçlendirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 42.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü 
maddesinde yer alan belgelerin saklanmasına ilişkin hüküm esas alınarak, belgelerin bankalarca on 
yıl süreyle saklanması zorunluluğu getirilmiş ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 
Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 43.- Madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
13 üncü maddesi esas alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte, koruyucu düzenlemeler ilk defa 
Kanunun diğer hükümleri ile ilişkilendirilerek açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır. 

Bankaların faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde icra edilebileceğinin tespiti malî güç
lerinin yeterliliğinin tespitini de gerektirmektedir. Genel olarak uluslararası ve ulusal uygulamalar-
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da şirketlerin malî güçleri belirli hesap kalemleri arasında kurulan oransal ilişkiler ile izlenmekte ve 
finans sektöründe bu uygulamalar daha kapsamlı analizler ile gerçekleştirilmektedir. Finans sek
törünün önemli aktörlerinden olan bankalar bakımından malî güç tespiti amacıyla yapılan tahliller 
ise uluslararası uygulamalarda da olduğu üzere daha da karmaşık boyutlara varmaktadır. Bu analiz
lerde sadece hesap kalemlerinin durumlarından hareket edilmemekte, ayrıca matematik ve istatis
tiğe dayalı risk hesaplamaları ile olası kayıplar da dikkate alınmaktadır. Bu konularda Basel Ban
kacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda denetim ve 
gözetimin etkinliği ve malî güç değerlendirmelerine ilişkin ortaya konulan oran veya sınırlama şek
lindeki uygulamalar tüm ülkelerin bankacılık denetim ve gözetim otoritelerine tavsiye olarak sunul
makta ve gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede bu uygulamalar dikkate alınmaktadır. Bu sınır 
ve oranlar sadece kuruluşun kendi hesapları dikkate alınarak solo bazda değil, aynı zamanda ortağı 
olduğu malî kuruluşlar da dikkate alınmak suretiyle konsolide bazda da uygulanmaktadır. 

Son yıllarda risk hesaplamalarına dayalı analizler giderek daha fazla önem kazanmaya baş
lamıştır. Buna ilişkin Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafından önerilen uy
gulama usûl ve esasları ülke uygulamalarına yansırken amacından sapmamak kaydıyla, ülke koşul
lan dikkate alınarak da belirlenebilmektedir. Finansal piyasalarda, bilişim teknolojilerinde ve tek
niklerde yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak sürekli gelişen söz konusu uluslararası kabul gören 
uygulamaların yakalanabilmesi esnek uygulamaları gerektirmektedir. Bu amaçla hesap kalemleri 
veya risk hesaplamalarına dayalı sınırlama ve oranların düzenlenmesi ve bu sınır ve oranlara aykırı 
durumların varlığı hâlinde gerekli önlemlerin alınabilmesi Kurulun yetkisine bırakılmış ve denetim 
sonucu alınacak önlemlere ilişkin hükümlerde bu oran ve sınırlamalarla gerekli bağlar kurulmuştur. 

Öte yandan, kurumsal yönetim hükümleri çerçevesinde bankaların iyi yönetimlere sahip olup 
olmadıkları değerlendirilmek suretiyle, iyi yönetimleri teşvik etmek, kötü yönetimlerin varlığı 
hâlinde, Kanunun amaç maddesinde öngörülen hususları korumak amacıyla daha sıkı sınır ve oran
lar uygulamak önemli bir denetim ve koruma mekanizmasıdır. Ayrıca, bankaların malî güçlerinin 
tespiti ve tahlili amacıyla çeşitli teknikler kullanılmakta, bu tekniklerden bazıları malî gücü tespit
te diğer tekniklere göre daha etkin, ancak bankalar bakımından daha maliyetli olmaktadır. Malî 
gücü tespitte etkin olan bu teknikleri kullanmak suretiyle önemli bir iyi yönetim örneği gösterecek 
bankaları teşvik etmek uygun bir yaklaşım olacaktır. Kullanılan tekniklerin özelliğine bağlı olarak 
söz konusu sınır ve oranların hesaplanma ve dolayısıyla bildirim dönemleri de farklılıklar arz et
mektedir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak her bir banka için asgarî veya azamî stan
dart oran ve sınırlardan farklı bir oran veya sınır tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dönem
lerini farklılaştırmaya Kurulun yetkili olması öngörülmüştür. 

Diğer yandan, Kurum ve Kurul tarafından zamanında tedbir alınabilmesi amacıyla, Öngörülen 
sınırlama ve standart oranlara erişilmesi hâlinde, söz konusu durumun banka tarafından Kuruma 
derhal bildirilmesi zorunluluk olarak aranmıştır. 

Madde 44.- Özkaynak, kuruluşların faaliyetlerinin sürdürülmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunması, ödeme gücünün değerlendirilmesi ve ihtiyatlı denetimin gerçekleştiril
mesinde önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Kuruluşların güçlü özkaynaklarının bulunması 
faaliyetlerinin sürekliliğini, hareket kabiliyetlerini ve şoklara karşı dayanıklılıklarını artırıcı bir fak
tördür. Özkaynak, uluslararası uygulamalarda da standart oranların tespiti bakımından önemli bir 
referans olarak kabul edilmekte olup, sektörel yapının ve fmansal kararlann temel faktörü olarak 
görüldüğünden, bankalar için özkaynaklar bakımından ortak bir standart öngörülmektedir. Bu 
hususlar çerçevesinde, Avrupa Birliği direktifleri ve Basel ilkeleri esas alınarak tasarlanan ve bu 
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Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 2 nci maddesinde yer alan özkay-
nak, ödenmiş sermaye ve yedek akçelere ilişkin hükümler korunmuştur. 

Madde 45.- Bankaların malî gücünün önemli göstergelerinden biri, özkaynaklar ile mevcut ve 
potansiyel riskleri nedeniyle karşılaşabilecek olası zararlar arasındaki ilişkiyi esas alan sermaye yeter
liliği standart oranıdır. Bu oranın düzenlemelerde öngörülen orana nispeten düşük olması hâlinde, ban
kanın faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde sürdürülmesinin tehlike arz ettiği ve faaliyetin 
devamının tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerine zarar verebileceği fikri uluslararası uygulamalar
da kabul görmektedir. Sermaye yeterliliğine ilişkin standart bir oranın belirlenmiş olması ile rekabeti 
bozucu fiillerin engellenmesi ve fınansal sistemin güçlenmesi beklenmektedir. 

Bu oranın hesaplanmasına ilişkin standart 1988 yılında Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim 
Komitesi tarafından oluşturulmuş ve bu standartta 1996 yılında değişiklik yapılmıştır. Sermaye yeter
liliği oranının daha hassas bir şekilde ölçülebilmesi için Basel II olarak adlandırılan "Yeni Sermaye 
Yeterliliği Uzlaşısı" Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafından geliştirilmiş olup, söz 
konusu Uzlaşının 2007 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke tarafından uygulanması bek
lenmektedir. Benzer şekilde, söz konusu Uzlaşı Avrupa Birliği tarafından benimsenmiştir. 

Sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında alternatif yöntemler bulunmakla birlikte son yıl
larda yaşanan gelişmeler neticesinde, özellikle maruz kalman riskler nedeniyle karşılaşılabilecek 
risklerin hesaplanması konusunda, daha hassas ölçümler yapması nedeniyle matematik ve istatistiğe 
dayalı ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı ölçüm teknikleri gündemde yer almaktadır. Yeni ölçüm 
tekniklerinin istatistiksel varsayımlara, veri tabanına ve bilişim programlan gibi bir takım teknik 
konulara bağlı olması bu tür ölçüm tekniklerine ilişkin düzenlemelerin alt düzenlemeler ile detaylı 
bir şekilde yapılmasını da beraberinde getirmiştir. Ayrıca fınansal araçlardaki gelişim bugün için 
öngörülmeyen birçok riskin ileride dikkate alınmasını ve hızlı bir şekilde piyasanın düzenlenmesini 
gerektirebilecektir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak sermaye yeterliliği oranının hesaplan
ması, tutturulması, idame ettirilmesi ve raporlamasına ilişkin hususların Kurum tarafından düzen
lenecek yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 

Aynca, Kurul, bankalann iç sistemleri, aktif ve mali yapılarını dikkate alarak asgari sermaye 
yeterliliği oranını artırmaya veya bankalar bazında farklılaştırmaya yetkili kılınmıştır. 

Madde 46.- Yakın dönemde yaşanan krizler, bankaların likidite durumlarının banka başarısız
lıklarında çok önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca, uluslararası standartlar likidite ris
kinin ölçülmesi ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu kapsamda, bu maddeyle bankaların, etkin denetimi çerçevesinde malî bünyelerinin yakın
dan takibi ve asgarî likidite yükümlülüğü tutarının karşılanabilmesi için Merkez Bankasının uygun 
görüşü alınmak suretiyle usûl ve esaslan Kurul tarafından belirlenecek asgarî likidite düzeyini 
hesaplamalannı, tutturmalarını, sürdürmelerini ve raporlamalarını sağlamaları amaçlanmıştır. 

Madde 47.- Kanunda veya bu Kanun uyarınca çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenecek sınır
lama veya oranlarda yaşanabilecek aşımlar, ilgili maddesine göre cezai yaptırıma konu olmakla bir
likte bu aşımların giderilmesi de önem arz etmektedir. Aşımların giderilmesinde kullanılacak yön
temler ve aşımların giderilme süresi, aşımların boyutuna da bağlı olarak kuruluşun malî bünyesi 
üzerinde farklı etkilere sahip olacaktır. Söz konusu aşımların mahiyetine, boyutuna bağlı olarak 
gerekli önlemlerin en kısa sürede alınabilmesi amacıyla, aşımların Kurulca belirlenecek usûl ve 
esaslar çerçevesinde giderilmesi öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, özkaynaklarda oluşacak azalmaların kuruluşta iradî olarak ar
zulanan bir sonuç olmayacağı gözetilerek, özkaynaklarda olabilecek düşüşler nedeniyle, hesap-
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lamalarda özkaynağın kullanıldığı bazı oranların aşılması hâlinde, Kurul tarafından öngörülen 
sürede bu aşımların giderilmesi kaydıyla, idarî para cezası uygulanmaması amaçlanmıştır. 

Madde 48.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiş, uygulamada kredi olarak kabul 
edilen, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taah
hütler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler ile ters repo işlemlerinden alacakların da 
kredi sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkabilecek ve kredi 
olarak kabul edilen işlemlerin de izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi 
sayılması hususunda Kurula yetki verilmiştir. 

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında kalkınma ve yatırım bankalarının fınansal kiralama yöntemi 
ile sağladıkları finansmanlar ve katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin 
ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini 
veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemler
le sağladıkları finansmanlar da kredi olarak sayılmıştır. 

Madde 49.- Risklerin izlenmesi ve kontrolü, kredi kuruluşlarının etkin denetiminin tamam
layıcı ve ayrılmaz bir parçası olup, mevcut risklerin tek bir müşteri ya da birbiriyle bağlantılı müş
terilerden oluşan bir grup üzerinde yoğunlaşması, zarar ve kayıplara yol açabileceğinden, ulus
lararası uygulamalarda, riskliliğin tespitinde, kullandırılan kredilerin yanı sıra kredinin kullandırıl
dığı risk grubunun da önemi artmıştır. Risk grubunun en önemli özelliklerinden biri, grubun içinde 
yer alan bir kimsenin ödeme güçlüğüne düşmesi hâlinde aralarındaki hukukî ilişkiler nedeniyle 
diğerlerinin de ödeme güçlüğüne düşebilmesidir. Örneğin, hâkim ortak niteliğindeki bir kuruluşun 
veya kişinin ödeme güçlüğüne düşmesi hâlinde bu kişiden tahsil olunamayan alacaklar nedeniyle 
İcra ve İflâs Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hâkim ortağı olduğu kuruluşun var
lıklarına başvurulabilmektedir. Öte yandan krediyi kullanan tüzel kişiler ile bu tüzel kişileri et
kileme gücü yüksek olanlar arasındaki ilişkiler nedeniyle bunların da bir risk grubu olarak tanım
lanması ve bunlarca kullanılan kredilerden kaynaklı risklerin bir bütün olarak izlenmesi önem arz 
etmektedir. Bahis konusu ilişkiler maddede, aile, kontrol gücü ve yönetim kurulu üyeliği ile üst 
düzey yönetimde görev alma olarak yer almaktadır. İhtiyatlı denetimin en önemli unsurlarından 
birini oluşturan risk grubu, bu madde ile Kanun kapsamına alınmış ve risk grubunun kapsamı geniş
letilmiştir. 

Maddede, Avrupa Birliği uygulamaları da gözetilerek, aldığı kredinin ödeme yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi veya getirememesi hâlinde ödeme gücü zafiyete uğrayacak olanların ve kredi 
kullanan ile yakın bağlantısı olan kimselerin krediyi alanla birlikte bir risk grubu içerisinde izlen
mesi amaçlanmıştır. Bu suretle verilen kredilerden kaynaklanan risklerin bir bütün içerisinde izlen
mesi sağlanmış olacaktır. 

Bankanın kendisinin de dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerin izlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Özellikle bankada nitelikli pay sahibi olan ortakların bankadan kredi kullanma 
imkânları yönetim üzerindeki etkilerine bağlı olarak oldukça kolay olabilmektedir. Bu ilişkilerin 
yeterli düzeyde izlenmemesi kullandırılan kredilerden kaynaklanan risklerin büyük tutarlara ulaş
masına, çeşitli suiistimallerin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu ilişkilerden doğan risk
lerin izlenebilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla maddede bankanın dâhil ol
duğu risk grubu tanımlanmıştır. 

Madde 50.- Bu madde bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
11 inci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükümleri korunarak düzenlenmekle birlikte söz konusu 
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maddede sayılan unsurlara ilâve olarak, yönetim kurulu üyelerine, banka mensuplarına, bunların eş 
ve velayetleri altındaki çocuklarına çek karnesi vermek suretiyle kredi kullandırılmasına imkân 
tanınmış ve bu kişilere açılacak kredi limitleri net ücretlerine bağlı olarak mevcut piyasa koşulları 
çerçevesinde belirlenmiştir. 

Risk unsuru olduğu ve özkaynağı azaltıcı bir niteliği bulunduğu dikkate alınarak, bankaların bu 
Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bankanın dâhil olduğu risk grubunda 
bulunan gerçek ve tüzel kişilere kullandıracakları kredilerin yönetim kurulunun üçte ikisi tarafından 
onaylanması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, söz konusu kredilere ilişkin koşulların kredi kullananın 
lehine diğer kişi ve gruplara kullandırılanlardan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi hük
me bağlanmıştır. Bu hükümde, banka kaynaklarının ortaklık ilişkisinden doğan gücün kullanılması 
suretiyle piyasa koşullarından ve diğer kişilere kullandırılanlardan daha avantajlı bir şekilde ortak
lara kullandırılması suretiyle bankanın zarar etmesinin veya kaynakların verimsiz kullanılmasının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bankalar dahil oldukları risk grubuna kullandırdıkları kredileri Kuruma raporlamakla 
yükümlü kılınmışlardır. 

Madde 51.- Bankaların, dâhil olunan risk gruplarına verilen krediler nedeniyle maruz kaldık
ları risklerini makul ve sürdürülebilir bir seviyede tutmaları, bu risklerin iyi bir şekilde izlenmesine 
bağlıdır. Söz konusu risklerin izlenebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için kredi açma, onay 
verme gibi kredilendirme süreçlerinin her bir aşamasında yapılması gereken inceleme, tespit, değer
lendirme ve benzeri her türlü işlemler ve bu işlemlere ilişkin görev tanımları ile yetki ve sorum
lulukların detaylı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bankaların kendi bünyelerinde bu tür düzen
lemelerin bulunmaması veya yetersiz olması söz konusu risklerin kontrolünün zayıf olduğunun gös
tergesidir. Öte yandan, söz konusu iç düzenlemeler Kurum tarafından yapılacak denetimlerde de 
değerlendirilmek suretiyle bu kuruluşların etkin bir denetim ve gözetim altında tutulmasına da yar
dımcı olacaktır. Buna istinaden, yönetim kuruluna kredi açma, onay verme ve diğer idarî esaslara 
ilişkin yazılı politikaları oluşturma ve bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlama ve de gerek
li tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 uncu mad
desinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca, yönetim kurulunun 
kredi açma yetkisini kredi komitesine ve genel müdürlüğe devretmesi konusunda ikili ayrım korun
muş, genel müdürlüğün kendisine devredilen kredi açma yetkisini, kredi kuruluşunun diğer birim
leri, bölge müdürlükleri veya şubeler aracılığıyla da kullanabilme yetkisi Kanun kapsamına alın
mıştır. 

Öte yandan maddede, kredi açma yetkisini haiz olanların menfaat çatışmasının önlenebilmesi 
ve tarafsız bir şekilde değerlendirmede bulunmalarının sağlanması amacıyla kendileri ile eş ve 
velayetleri altındaki çocuklarının ve bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin 
taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamayacak
ları hüküm altına alınmıştır. 

50 nci madde ile bu madde hükümlerine aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilen kredilerin, söz 
konusu kuruluşun özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar vermeye veya 
bu krediler tutarında ilâve özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya Kurul yetkili kılınmıştır. 

Madde 52.- Krediler nedeniyle maruz kalınacak risklerin ölçülmesi, karşı tarafın malî gücünün 
düzenli olarak analiz edilmesi ve izlenmesi, bu amaçla gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi et
kin bir risk yönetimi açısından önem arz etmektedir. 
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Bu maddede bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci mad
desinin (11) numaralı fıkrasında yer alan hesap durum belgesine ilişkin hükümler, Basel II 
düşünülerek, ihtiyatlı denetim açısından değişen koşullara göre yeniden düzenlenmiştir. Maddeyle, 
açılacak krediler, verilecek kefalet ya da teminatlar için ilgili kişilerden, maruz kalınacak riskleri ve 
karşı tarafın malî gücünü analize ve takibe yönelik bilgi ve belgelerin istenmesi şart koşularak, müş
terilerin malî bünyelerini olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin takip edilmesi açık bir şekilde 
hükme bağlanmıştır. Ayrıca, kredi müşterilerine de bu çerçevede kendilerinden konsolide ve kon
solide olmayan bazda istenilen belgeleri verme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 53.- Madde, Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 
inci maddesinin (12) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile bankalar
ca verilecek krediler ile diğer alacaklar yanında diğer varlıklarındaki muhtemel değer düşüklükleri 
için de karşılık ayrılması ilkesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Basel II de düşünülerek, bankalara, aktif
lerinin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerinin 
ve güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alınan kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş kredilerin 
geri ödenmesine ilişkin politikaları oluşturma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Ayrıca, karşılıkların muhtemel zararlar için ve ihtiyatlılık prensibi çerçevesinde ayrıldığı ve 
esasen bu Kanun gereği gider olarak muhasebeleştirildiği göz önünde bulundurularak, tamamının 
ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceği belirtilmek 
suretiyle, söz konusu tutarlara ilişkin vergisel bir yük oluşturulmaması amaçlanmıştır. 

Madde 54.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
11 inci maddesinin (2) ve (5) numaralı fıkraları esas alınarak düzenlenmiştir. 

Bankalarca, bu Kanunun 49 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında belirtilen bir gerçek 
ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamının özkaynakların 
yüzde yirmi beşini aşamayacağı, buna ilâveten, Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
tanımlanan bankanın dâhil olduğu risk grubu bakımından bu oranın yüzde yirmi olarak uygulan
ması öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası ile banka sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına sahip pay def
terine kayıtlı ortaklara ve bunlarla risk grubu oluşturan gerçek ya da tüzel kişilere kullandırılacak 
krediler bakımından daha ihtiyatlı hareket edilerek kredilerin özkaynak toplamının yüzde ellisini 
aşamayacağı hükmü getirilmiştir. 

Kredilerin optimal düzeyde kullandırılmasını sağlamak ve risklerin mükerrer olarak dikkate 
alınmasını engellemek amacıyla, birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan kredilerin, bu or
taklıkları birlikte kontrol eden hissedarların her birinin ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların, 
birlikte kontrol ettikleri toplam paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir his
sedarın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılmış sayılacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Gayrinakdî krediler ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, 
kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlarla gerçekleştirilen iş
lemler, Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez bankaları ve bankaları ile 
yapılan işlemler veya bunlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri ser
maye piyasası araçları, verilen diğer garantiler karşılığı yapılan işlemlerin kredi sınırlarının hesabın
da dikkate alınmasına ilişkin esas ve oranları belirleme yetkisi Kurula verilmiştir. 

Madde 55.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
11 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Maddede kredi sayılan ancak 
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bu kredilere esas varlıkları ihraç edenler, kredilerin karşılığının nakde tahvil olma kabiliyetleri, 
kredi sayılan değerlerin ediniminin iradî olup olmaması, özkaynak hesabında indirilecek değer 
olarak dikkate alınıp alınmaması gibi hususlar gözetilerek söz konusu değerlerin kredi sınır
lamalarında dikkate alınmaması öngörülmüştür. Bunun dışında, halka arza aracılık yüklenimleri 
kapsamında edinilen ortaklık paylarının da belirli esas ve süreler çerçevesinde elden çıkarılması 
koşuluyla kredi sınırlamalarına tâbi olmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca maddede kredi 
sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler arasında açıkça belirtilmeyen işlemler için Kurula belirleme 
yetkisi verilmiştir. 

Madde 56.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü 
maddesinin (4) numaralı fıkrasında, malî olan ve olmayan ortaklıkların hesaplan konsolide edilerek 
malî tablo üretilmesi öngörülmüş, ancak uygulamadaki güçlükler nedeniyle buna geçilememiştir. 
Bankalann malî olmayan ortaklıklanndaki riskleri kendi bünyelerine sirayet edebilmekte; iç kontrol, 
risk yönetimi ve konsolide denetim sisteminin etkinliğini zayıflatabilmekte, kuruluşlann gerçek 
malî durumlarının tespitini güçleştirmekte ve risk yoğunlaşmasına neden olabilmektedir. Diğer 
taraftan, Avrupa Birliği direktiflerine göre malî olmayan iştirak edinimine ilişkin sınırlann yetkili 
mercilerce daha sıkı uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır. Nitekim, üye ülkelerde farklı uy
gulamalar görülebilmektedir. Bu çerçevede, bankaların başka bir kredi kuruluşu veya fınansal 
kuruluş dışındaki bir ortaklıktaki payının özkaynaklarının yüzde on beşini, bu ortaklıklar ile ana ve 
katkı sermayeden indirilenler dışındaki ortaklıklardaki paylarının toplam tutannın ise özkaynak
larının yüzde altmışını aşmaması, aşım oluşması hâlinde aşan tutarın özkaynak hesaplamasında ana 
sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınması öngörülmüştür. 

Maddede yeni iştirak edinimleri ile mevcut iştiraklerdeki ortaklık paylarının artırılmasına iliş
kin olarak Kurul tarafından belirlenecek bilgilerin bankalar tarafından Kuruma tevdii ve öngörülen 
süre içinde Kurum tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ise işlemin tekemmül et
tirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında, bankadan herhangi bir fon çıkışı gerektirmemesi nedeniy
le, her türlü sermaye artırımı dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık paylan ile ortaklık paylarının 
herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışlarının bu maddede düzenlenen sınırların hesabın
da dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ortaklık yapısının sade ve anlaşılabilir olması ve Kanun kapsamındaki sınırlamalara uyumun 
tespiti amacıyla bankalann kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve 
kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olmaları, bunların hisse senetlerini rehin 
olarak kabul etmeleri, karşılığında avans vermeleri yasaklanmıştır. 

Madde 57.- Uzun vadeli duran değerlere yatırım yapılması suretiyle banka kaynaklarının likit 
değerlerden uzaklaştınlmaması, kaynakların bankacılık faaliyetleri çerçevesinde kullanımı yoluyla 
ekonomide daha verimli alanlara aktarılması, Kanun kapsamındaki kuruluşlarca toplanan fonların 
mümkün olduğunca finansal araçlara yatırılması ve ekonomik birimlerin fon ihtiyaçlarının karşılan
masında kullanılması ve bankanın likidite gücünün korunması amacıyla, bankaların edinecekleri 
gayrimenkullerin bu Kanun uyarınca belirlenecek değerleme ile ilgili esaslar çerçevesinde hesap
lanan net defter değerleri toplamının özkaynakların yüzde ellisini aşamayacağı hüküm altına alın
mıştır. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve gayrimen
kul hesabına eklenen değer artışlarının yüzde elli oranında dikkate alınacağı öngörülmüştür. 

Esas olarak bankalann ticaret amacıyla gayrimenkul veya emtia alım ve satımı ile ana faaliyet 
konusu gayrimenkul ticareti olan kuruluşlara ortak olmalan, bu faaliyetlerin bankacılık faaliyeti ile 
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bağdaşmaması nedeniyle yasaklanmış olmakla birlikte, uluslararası alanda da fınansal piyasalarda 
işlem gören opsiyon, future ve fonvard gibi sözleşmelerin alım ve satımı ile iştigallerinin mümkün 
kılınması, ekonomik ve sosyal refahın gelişiminde önemli rolü bulunan konut sektörünün gelişimi, 
sermaye piyasalarına derinlik kazandırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gay
rimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmelerin alım ve satımı ile ipotekli konut finansmanı kuruluşu 
ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ortaklıkta bulunmaları bu yasaktan müstesna tutulmuştur. 

Ayrıca, madde ile katılım bankalarının gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya fınansal 
kiralama, kâr ve zarar ortaklığı yatırımı, ortak yatınmlar yoluyla finansman sağlaması ve benzer 
faaliyetleri nedeniyle üstlendikleri yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan iş
lemlerin bu madde ile yasaklanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 58.- Bankacılık sektörünün malî yapısı üzerinde bulunan risk unsurları iyi yönetilmediği 
takdirde banka bilançoları üzerinde ciddi boyutta olumsuz etkileri olacağı tabiidir. Bu bağlamda, temel 
bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan risklere ilâve olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesi çerçevesinde faaliyet gösteren sandıklan bulunan bankaların, söz konusu san
dıklarda oluşabilecek teknik açıklardan ötürü ilâve bir yükle karşılaşması riski bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre sandıklar üyelerine en az bu 
Kanunda belirtilen yardımları sağlamakla yükümlüdür. Münhasıran banka çalışanlarına ait olmak 
üzere kurulu sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarını güden san
dık ve vakıflar faaliyetleri esnasında harcamalarının gelirlerini aşması sonucunda kaynak ihtiyacı 
içine girmektedirler. Bu ihtiyaç büyük bir çoğunlukla bankaların vakıf sepetlerinde veya sandık 
tüzüklerinde oluşacak teknik açıkların kendileri tarafından kapatılacağına ilişkin vermiş oldukları 
taahhütlerden kaynaklanmaktadır. Bu yükümlülüğün, bankaların malî durumları gözetilmeksizin 
sürdürülmesi bankaların malî bünyelerinin zafiyete uğramasına neden olabilecek boyutlara ulaş
masına imkân verebilmektedir. Sandıkların teknik açıklarından dolayı bankaların katlanacakları 
zarar, malî yapısı zayıf bir grup firmasına sürekli olarak kredi kullandırılması yoluyla oluşacak zarar 
ile benzer niteliktedir. 

Bu maddede; bankaların, münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, 
emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlanyla kurulan sandık ve vakıfların açıklarının kapatıl
masına yönelik kaynak aktaramayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 59.- Bankaların emin bir şekilde çalışmasının sağlanması ve malî güçlerinin korunması 
amacıyla, bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlara bağış sınırı getirilmiştir. Bu sınırlama ile, 
bir malî yılda yapılabilecek bağış tutarı toplamının, banka özkaynağının binde dördünü 
aşamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca, yapılacak bağışların en az yarısının kanunlarla vergi 
muafiyeti tanınan alanlara yapılması şart koşulmuştur. 

Madde 60.- Bankaların muvazaalı işlemler aracılığıyla kaynaklarının bir gerçek ya da tüzel 
kişiye aktarılmasının önlenmesi amacıyla bu madde ihdas edilmiştir. Muvazaalı işlemlerin; alım, 
satım, kiralama ve benzeri işlemler gibi olması ve işlem bedelinin emsaline nazaran piyasa koşul
larında göze çarpacak derecede düşük veya yüksek olması şarttır. Benzer işlemlerden; imalat, in
şaat, hizmet, ödünç para alma veya verme, aylık, ikramiye, ücret gibi ödemeler kastedilmektedir. 

Örtülü kazanç aktarımına konu olacak işlemlerde fiyatların belirlenmesinde ödemelerin 
muvazaalı olup olmadığının tespiti için hem şirketler arası hem de ilgisiz taraflar arası işlemlerin 
içinde yer aldığı piyasa koşullarının incelenmesi gerekir. 

Alım ve satım işlemlerinde, maliyet bedelinden yapılan satışlar, düşük fiyatla yapılan satışlar 
başkalarına yapılmazken, bankaların hâkim veya nitelikli paya sahip ortakları ve yönetim kurulu 
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üyeleri ile bunların eş ve çocukları ya da bunların kontrol ettikleri ortaklıklara yapılan iskontolu 
satışlar, başkalarına yapılandan daha fazla indirimle yapılan satışlar, emsaline nazaran piyasa koşul
larına göre bedelinin çok üstünde bir bedelle mal veya hizmet satın alınması veya iştirak yahut şir
ket hisse senetlerinin emsalinden açık şekilde yüksek veya düşük fiyattan alınması gibi işlemler ör
tülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilmektedir. Satın alınan hisse senetlerinin borsada işlem gör
mesi hâlinde emsal alınacak fiyat borsa fiyatıdır. Şayet hisse senetleri borsada işlem görmüyorsa 
hisse senetlerini çıkaran kuruluşların bağımsız denetim şirketlerince yapılan şirket değerlemesi 
sonucu ulaşılan hisse senedi değeri emsal değer yerine geçer. 

Bankanın hâkim veya nitelikli paya sahip ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, genel müdür
leri ile bunların eş ve çocuklarına ya da bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait olan mal veya hak
ların, emsaline kıyasla, çok yüksek ya da düşük bir bedelle bankaya kiralanması halinde, ödenen 
kira bedeli ile emsal bedeli arasındaki fark verilen örtülü kazancı ifade etmektedir. Kira bedelinin 
makul olup olmadığı; bankanın, hâkim veya nitelikli paya sahip ortaklan ve yönetim kurulu üyeleri 
ile bunların eş ve çocukları ya da bunların kontrol ettikleri ortaklıklar dışındaki kişilerle akdedeceği 
benzer kira sözleşmeleri ile yapılacak karşılaştırmadan ortaya çıkacaktır. Kiranın makul olup ol
madığı araştırılırken para olarak ödenen kira tutan yanında kiracının yan yükümlülüklerinin de dik
kate alınacağı aşikardır. 

İmalat işlerinde örtülü kazancın varlığına veya yokluğuna, özellikle üretim maliyetleri göz 
önünde bulundurularak karar verilir. Yapılan inşaat muamelelerinde özellikle uygulanan fiyat 
politikası emsaline göre piyasa koşullannda göze çarpacak kadar yüksek veya düşük olduğunda bu 
yolla örtülü kazanç dağıtıldığı neticesine varılır. 

Hizmet ilişkilerinden sayılan reklam hizmetlerinde özel iskonto yapılmasını, reklamla ilgili 
özel koşullara göre değerlendirmek ve ortaya çıkacak sonuca göre, örtülü kazanç dağıtımının var 
olup olmadığına karar vermek gerekir. 

Ödünç işlemlerinde örtülü kazanç dağıtımı ise, emsaline göre piyasa koşullarında göze çar
pacak derecede yüksek faizle borç alınması veya emsaline göre piyasa koşullannda göze çarpacak 
derecede düşük faizle veya faizsiz olarak borç verilmesinden kaynaklanır. Verilen paralara faiz 
hesaplanmaması, verilen paralara emsaline göre düşük faiz hesaplanması, başkalanndan faiz kar
şılığında alınan paranın faizsiz olarak kullandırılması, başkalarından faiz karşılığında alınan paranın 
düşük faizle kullandırılması, alınan paralara emsaline göre yüksek faiz ödenmesi gibi hâllerde 
kazancın örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilir. 

Aylık, ikramiye, ücret ve bunun gibi ödemelerin emsaline göre piyasa koşullarında göze çar
pacak şekilde yüksek olup olmadığının tespiti için, ilk plânda banka bünyesindeki diğer aylık, ik
ramiye, ücret ve benzeri ödemelerle karşılaştırma yapılır. Bunun yanında geçmiş dönemlerde 
yapılan ödemelere göre meydana gelen farklılıklar, şirketin genel ücret politikası içerisinde değer
lendirilir. Bu kıyaslamalarda, ilgilinin yetki ve sorumluluk derecesi, şirketin muamele hacmi, özvar-
lığı gibi unsurlar göz önüne alınır. 

Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerleme kuruluşlarınca tespit edilecek değerler em
sal değer yerine geçecektir. 

Emsal tespitinde öncelikle banka veya işletme içi emsallerin, bu yeterli değilse banka veya iş
letme dışı emsallerin değerlendirme kapsamına alınması; banka veya işletme dışı emsaller değer
lendirilirken emsal seçilen bankaların veya işlemle ilgili olan diğer şirketlerin iş hacminin, kâr
lılığının, öz varlığının ve bunun gibi unsurlann da aynntılı olarak ele alınması gerekmektedir. 
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Örtülü kazanç işlemlerine konu iş ya da işlemlerin türlerinin aynı olduğu, aynı türden iş ve iş
lemlerin birden çok yapıldığı veya iş ya da işlemlerin örtülü kazanç dağıtımı yapabilecek kişiler ve 
üçüncü kişilerle birlikte yapıldığı kurumlar açısından kurum içi ölçütler kullanılabilecektir. 

Örtülü kazanç aktarımı yaptığı iddia edilen kurum ile bir üçüncü kurumun karşılaştırması 
yapılırken emsal alınan kurumun ürün ya da hizmetinin* kapasitesinin, organizasyonunun benzer ol
ması, aynı piyasada faaliyet göstermesi gibi ölçütler dikkate alınmalıdır. 

Emsal gösterilmede gösterilen emsalin sağlıklı ve isabetli olması, gösterilen emsalin ekonomik 
ve ticari icaplara uygun olması, emsal gösterilen işlem veya bedelin örtülü kazanç iddiasına konu 
işleme yeterince benzemesi gerekmektedir. 

Madde 61.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
10 uncu maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarının yapacakları işlem
ler sonucu elde edecekleri fonlardan mevduat sayılmayacak olanların kapsamı genişletilerek, bu 
bankaların müşterilerinden ve kendi müstakrizlerinden genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonların 
yanı sıra, ortak ve ortaklıklarından genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonlar ile bankalardan, para 
piyasalan, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan sağlayacakları kaynakların da mevduat 
sayılmayacağı kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 2000 ve 2001 krizlerinde yaşanan hususlar da dikkate alınarak madde ile tasarruf sahip
lerinin haklarının korunması amacıyla izinsiz mevduat ve fon kabulü sayılacak durumlar ayrıntılı 
bir şekilde tanımlanmış ve Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki şubeleri ile ortak
lıklarının mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenmesi işlemlerini faaliyette 
bulunduklan ülkede yapmaları zorunlu tutulmuş ve söz konusu şube veya ortaklıklar adına hiçbir 
şekil ve surette yurt içinde mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenemeyeceği 
ve verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu madde ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununa istinaden 
çıkartılan alt düzenlemelerde yer alan hüküm çerçevesinde, Türkiye'de kurulu kredi kuruluşlarının, 
yurt dışında kurulu ortaklıklan veya başka banka veya fınansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik 
kişilerden mevduat veya katılım fonu kabulü amacıyla; evrak ya da cüzdan bulundurmaları, per
sonel istihdam etmeleri, bu ortaklıklar veya başka kredi kuruluşu veya fınansal kuruluş adına top
lanacak mevduat ve katılım fonu üzerinden personele ücret, komisyon, prim ve benzeri adlar altın
da para ödemek veya personele bu kuruluşların reklamını yaptırmak suretiyle müşterilerini yurt 
dışındaki kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yöntemler kullanarak yurt dışında kurulu 
kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmelerinin izinsiz mevduat kabulü sayılacağı hük
mü Kanun kapsamına alınmıştır. 

Bu maddenin son fıkrasında, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan hüküm, katılım fonu 
hesaplannı da kapsayacak şekilde ihdas edilmiştir. Madde ile kredi kuruluşlannın, tasarruf mev
duatı hesaplan ile katılım fonu hesaplarını Merkez Bankasının Kurulun görüşünü almak suretiyle 
tespit edeceği vade ve türlerine göre tasnif etmek ve diğer hesaplardan ayırmak zorunda oldukları 
hüküm altına alınmıştır. 

Madde 62.- Madde ile, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 
uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hak
kına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa ilişkin hükümleri ile diğer 
kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, özel cari hesap ile 
katılma hesabı sahiplerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 63.- Madde bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 
uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. 

Katılım bankalarında zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların da Fona gelir 
kaydedileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 64.- Kredi kuruluşlarındaki mevduatların ve katılım fonlarının emre amade olmaması 
durumunun göz önüne alınması gerektiğinden ve asgarî bir mevduat ve katılım fonu koruma 
seviyesinin temin edilmesinin şart olduğundan bahisle mevduatın sigortalanmasına ilişkin bu mad
de hükmü ihdas edilmiştir. 

Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması, sektördeki tüm kuruluşlar arasında bir dayanış
manın, finansal bütünleşmenin ve denetimin vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmektedir. Ban
kalara duyulan güveni artırmak suretiyle tasarrufları korumak ve Türk malî sistemine istikrar kazan
dırmak amacıyla mevduat sigorta sistemi uygulanmaktadır. Fakat bu husus, kredi kuruluşları nez-
dindeki mevduatların ve katılım fonlarının tamamının sigortalanması anlamına gelmez. 

Türkiye'de ve Dünya örneklerinde mevduata tam garanti uygulamasına fınans sektöründe sis-
temik bir krizi önlemek veya bir an önce sonlandırmak ve oluşabilecek maliyetleri en aza indirmek 
amacıyla başvurulduğu bilinmektedir. Bu nedenle tam mevduat güvencesi sınırlı bir süre için uy
gulanması gereken bir politika seçeneğidir. Tam mevduat güvencesinin bir ülkede uzun süre uy
gulanması ve bu politikanın geçici nitelikten uzaklaşarak kalıcı bir hâl alması, piyasa disiplinini 
zayıflatarak ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu durum ülkemiz kaynaklarının verim
li yatırım ve faaliyet alanlarına kanalize edilmesini önlemekte, tasarruflarımızın ülke kalkınmasına 
yapacağı katkıyı sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz uygulamasında da mevcut durumda 
tasarruf mevduatlarının sadece 50 bin YTL'ye kadar olan kısmı güvence kapsamındadır. 

Mevduat sigorta primine esas matrahın tespiti hususunda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar 
söz konusudur. Hemen belirtmek gerekir ki, sigortalı mevduat üzerinden prim alınması daha yay
gındır. Sigorta priminin mevduatın sigortalı kısmı toplamı üzerinden değil, mevduatın tümü üzerin
den hesaplanması Fona gelir sağlama bakımından savunulabilir ise de, bu duruma hukukî bakım
dan itiraz edilebileceği hususu izahtan varestedir. Buna göre, mevduat sigorta primlerinin, sigor
taya tâbi mevduatın ve katılım fonunun sigortalı kısmı üzerinden hesaplanması daha hakkaniyetli 
olacaktır. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrasında, kredi kuruluşlarının, nezdlerindeki tasarruf mev
duatını ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta ettirmek ve 
bunun üzerinden prim ödemek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. 

Fonun aslî gelir kaynağı olan mevduat sigortası prim ödemelerinin yetersiz kalması durumun
da, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası kaynaklarına başvurulduğu için sigortaya tâbi olacak 
tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamı ve tutarının, Merkez Bankası, 
Kurul ve Hazine Müsteşarlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlen
mesi hüküm altına alınmıştır. Böylece, 30 Mayıs 1994 tarihli, 94/19/EC sayılı Konsey Direktifine 
uyumun tesis edilebilmesi amacıyla, sigortaya tâbi olacak mevduatın kapsamının belirlenebilmesi 
hususunda esneklik sağlanmıştır. 

Bankacılık sistemi içerisinde her bankanın sistem üzerinde yarattığı riske göre sigorta primi 
ödemesi, genel sigortacılık prensipleriyle uygun olduğu gibi birçok ülke uygulamasında da yer al
maktadır. Bu amaçla prim ödemesinin risk esaslı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Ban
kaların risk esaslı sigorta primi tarifesine bağlı olması, aynı zamanda bankalan daha düşük 
seviyelerde risk almaya ve daha ihtiyatlı düzenlemelere uyum konusunda teşvik edici niteliktedir. 
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Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli ve diğer hususların Kurulun görüşü alın
mak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Kredi kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapıya sahip olabilmesi amacıyla, 
kendileri için aynı zamanda bir maliyet unsuru olan sigorta priminin uluslararası uygulamalarda ön
görülen genel seviyede izlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ve Fonun kaynak ihtiyacı 
da göz önüne alınarak, bu madde ile kredi kuruluşlarının, tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait 
katılım fonlarının sigortaya tâbi kısmı üzerinden risk esaslı prim ödemesi ve prim oranının, sigortaya 
tâbi mevduatın ve katılım fonunun yıllık bazda binde yirmisini aşamayacağı hükme bağlanmıştır. 

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 206 ncı maddesinde, özel kanunlarında imtiyazlı olduğu 
belirtilen alacaklar eski hâlinde birinci sırada düzenlenmişken, 4949 sayılı İcra ve İflas Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda söz konusu alacaklar üçüncü sıra olarak değiştirilmiştir. Böy
lece kredi kuruluşlarının iflâsı hâlinde mevduat ve katılım fonu sahiplerinin, Fonun imtiyazlı 
alacaklarından sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 206 ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı alacaklı olduğu hüküm altına 
alınarak İcra ve İflas Kanunundaki değişikliğe paralellik tesis edilmiştir. 

Madde 65.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci mad
desinin (6) numaralı fıkrasının (b) bendi ile 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (c) bendi 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde sigorta kapsamında 
sayılmayan hesaplar açık bir biçimde belirtilmiştir. Ayrıca, sigorta kapsamı dışında tutulmasında 
yarar veya gerek görülen mevduat, katılım fonu ve hesapların kapsam dışına alınması hususunda 
Kurula yetki verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 66.- Kanunun amacı doğrultusunda, kapsamda zikredilen kuruluşların Kanun hüküm
lerine uyumunun zamanında ve süreklilik arz edecek şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerek
mektedir. Bu husus, uluslararası uygulamalarda da görüldüğü üzere, etkin bir denetimin sağlanabil
mesi amacıyla, sadece yerinde yapılacak denetimlere bağlı olmamalı, aynı zamanda Kurum tarafın
dan istenen bilgi, belge ve raporlamalar üzerinden Kurum bünyesinde yapılacak gözetim faaliyet
leri ile bütünlük arz etmelidir. Bu amaçla, söz konusu kuruluşlar ve bunların faaliyetlerinin 
Kurumun denetim ve gözetimine tâbi olduğu hükmolunmuştur. 

Kuruma, lüzum görülmesi hâlinde, bankaların genel kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla 
temsilci gönderme yetkisi tanınarak denetimin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. 

Madde 67.- Bankaların malî bünyeleri kendi faaliyetlerinin yanında yurt içi ve yurt dışı bağlı 
ortaklıkları, nitelikli paya sahip oldukları ortaklıkları ve birlikte kontrol ettikleri ortaklıkları ile yurt 
dışı şube veya temsilciliklerinin faaliyet sonuçlarından etkilenmektedir. Söz konusu ortaklık, şube 
veya temsilciliklerden kaynaklanabilecek risklerin bankaların malî bünyesini zayıflatabilme 
olasılığı bulunmaktadır. Bu tür durumlara mahal vermemek amacıyla, ana ortaklık bankalar ile bun
ların yukarıda belirtilen ortaklık, şube ve temsilciliklerinin konsolide denetime tâbi tutulması ön
görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen kuruluşların, başta iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, 
muhasebe ve fınansal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporları ile risk grubuna kullandırılan 
kredilere ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini kon
solide denetime uygun hâle getirmek zorunda oldukları belirtilmek suretiyle konsolide denetimde kul
lanılacak gerekli araçların, denetimi kolaylaştıracak bir şekilde hazır bulundurulması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde, ülkemiz koşulları da dikkate alınarak, 
gerek duyulması hâlinde bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminin Sermaye Piyasası Kurulu veya 
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Hazine Müsteşarlığı gibi yetkili merciler ile birlikte gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve elde edilecek 
denetim sonuçlarının kurumlar arası işbirliği çerçevesinde paylaşılması ve kullanılması esaslarının 
Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 68.- Temel işlevi fon fazlası olan kesimlerin bu fonlarım fona ihtiyacı olan kesimlere 
aktarmak olan bankalar, birer itibar müessesesi olması nedeniyle güven ortamında çalışmak zorun
dadır. Bankacılığın temel fonksiyonu söz konusu fon tahsisini yaparken maruz kaldıkları riski 
yönetmektir. Bankacılık, ekonomik faktörlerden hızlı ve yoğun bir şekilde etkilenen ve etkilerini 
ekonominin diğer alanlarına hızla aktaran kırılgan bir sektördür. Bu gelişmiş ülkeler için olduğu 
kadar, ülkemiz için de geçerli bir olgudur. Ekonominin genelinde yaşanan sorunlar banka bilan
çolarına doğrudan yansıdığı gibi, banka yönetiminin yanlış veya kötü tercih ve uygulamaları da, 
bankalann malî bünyelerini tahrip edebilmektedir. 

Bir bankada yaşanan sorun, bankacılık sisteminin genelinin istikrarını tehdit edebilmektedir. 
Genel ekonominin sağlamlığının korunması ve halktan toplanan tasarruf mevduatının Devlet 
tarafından güvence altına alınmış olması olgusu, malî bünyesi zafiyete uğrayan bankalara Devlet 
müdahalesini, düzelemeyecek kadar kötü durumda olan bankaların ise özel bir yöntemle tasfiye 
edilmelerini gerekli kılmaktadır. 

2000 ve 2001 krizleri sonucunda Türk malî sektörüne, özellikle de bankacılık sistemine olan 
güven ciddi olarak zedelenmiştir. Güven sorununun bulunduğu durumlarda, güvenin çok kısa 
sürede ve gerçekçi olarak sağlanması ekonomide istikrarın oluşturulması açısından zorunludur. 
Küreselleşmenin bugün ulaştığı noktada, yurt içinden veya yurt dışından kaynaklanan olumsuzluk
ların malî sektörden başlayıp tüm sektörleri etkilediği bir ortamda, finansal piyasaların güvenilir
liğinin bozulmaması, finansal sektörün ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak büyümesi daha da 
büyük önem taşımaktadır. 

1994 yılından bugüne kadar ortaya çıkan bankacılık krizlerinin kamuya yüklediği zararın tah
sil edilmek suretiyle tasfiyesi için yoğun emek sarf edildiği bu dönemde, bankacılık sisteminin 
gözetim ve denetiminin ve alınan tedbirlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun "Denetlemeler sonucun
da alınacak tedbirler" başlıklı 14 üncü maddesi ve devamındaki 15, 16 ve 17 nci maddeler, yapılan 
değişiklikler ve ilâvelerin de etkisiyle oldukça karmaşık bir yapı sergilemektedir. Bankalann 
gözetim ve denetimleri sonucu alınacak tedbirler, taşıdıkları öneme binaen, kanun yapma sanatı ve 
tekniği ilkeleri dikkate alınarak, sistemin işleyişi açısından faydalı olacağı düşüncesiyle yapılan 
ilâvelerle birlikte sürecin daha iyi anlaşılabilir kılınması için, bu maddede ve müteakip 69, 70, 71, 
72 ve 73 üncü maddelerde daha sistematik hâle getirilmiştir. 

Kamu gözetim ve denetimi sonucunda bir bankaya uygulanacak tedbirlerde asıl olan, ilk etap
ta bankalann sorunlu hâle gelmelerini önlemek, ikinci aşamada malî bünyelerinde zafiyet olması 
durumunda, bunları ıslah etmeye yönelik uygun tedbirleri almak ve son olarak düzelme ümidi kal
mamış bankalara maliyeti asgarî düzeyde tutmak şartıyla çözümleme yöntemlerini uygulamaktır. 

Bu meyanda, söz konusu maddede bir banka hakkında önlem alınması gereken hâller tadadi usûl 
kullanılarak düzenlenmiştir. Maddede belirtilen hâllerden herhangi birinin tespit edilmesi durumunda 
aşamalı olarak 69 uncu maddede hüküm altına alınan düzeltici önlemlerin, 70 inci maddede düzen
lenen iyileştirici önlemlerin ve 71 inci madde konusu kısıtlayıcı önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

Bu Kanun ile yürürlükten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (1) 
ve (2) numaralı fıkralannda belirtilen hususlara ilâve olarak bir bankanın aktif kalitesinin malî bün-
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yeyi zayıflatabilecek şekilde bozulması, bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alınan 
kararlara aykırı nitelikte karar, işlem ve uygulamalarının bulunması, iç denetim, iç kontrol ve risk 
yönetim sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri etkin ve yeterli bir şekilde işletmemesi veya 
denetimi engelleyici herhangi bir hususun bulunması, yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu 
Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış risklerin önemli ölçüde artması ve/veya malî bünyeyi 
zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması önlem alınmasını gerektiren hâller içinde sayılmıştır. 

Madde 69.- Bu madde ile 68 inci maddede sayılan önlem alınmasını gerektiren hâllerden bir 
ya da bir kaçının tespiti hâlinde alınacak düzeltici tedbirler hüküm altına alınmaktadır. Bu madde 
ile gözetim ve denetim sonucunda malî bünyesinde sorunlar tespit edilen bir bankanın ilk olarak bu 
sorunları Kurumun uygun göreceği ve onaylayacağı bir plân dâhilinde "kendi kendine düzeltme"si 
teşvik edilmekte, gözetim ve denetim otoritesinin bu süreçte öngördüğü tedbirler, bankanın malî 
yapısının düzeltilmesine yönelik yapıcı eleştiri ve tavsiyeler niteliğini taşımakta ve bankayı yönlen
dirmektedir. Madde ile amaçlanan, bankanın malî bünyesinin sağlamlığı bozulmadan 70 ve 71 inci 
maddelerdeki tedbirlere göre daha "hafif nitelikte olan düzeltici tedbirlerin alınmasıdır. 

Madde 70.- Bu madde ile 69 uncu maddede yer alan önlemleri almayan ya da almasına rağmen 
sonuç alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. 

Madde ile bankanın yönetim kurulunun ve mensuplarının yapısına, uzun vadeli veya duran var
lıklarının elden çıkarılmasına, kredi kullandırımının sınırlandırılmasına ve bu gibi temel unsurlarına 
müdahale niteliği taşıyan önlemler hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 71.- Bu maddede, 69 ve/veya 70 inci maddede yer alan önlemleri almayan ya da al
masına rağmen sorunları giderilemeyen veya bu tedbirlerin alınması hâlinde dahi sonuç 
alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. 

69 ve 70 inci maddelerin uygulanmasına rağmen bankanın durumunda bir düzelme ve iyileş
me katedilememesi durumunda, bankanın faaliyetlerinin sınırlandırılması ya da geçici olarak dur
durulması, faiz oranı ve vadelere sınırlama ve kısıtlamalar getirilmesi, yönetim kurulunun ve 
yöneticilerinin tamamen ya da kısmen görevden alınması, doğan zararın özkaynaktan indirilmesi ve 
bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak sigortaya tâbi 
mevduat veya katılım fonu tutarını aşmamak ve yeterli teminatı hâkim ortakların hisse senetlerin
den veya diğer mal varlıklarından karşılanmak üzere uzun vadeli kredi sağlaması ile bankanın baş
ka bir bankayla birleştirilmesi gibi bankanın yönetim ve teşkilat yapısının değiştirilmesine yönelik 
aslî kısıtlayıcı tedbirler öngörülmektedir. 

Madde 72.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ile (4) numaralı fıkrası birleştirilmek ve bir takım ilâveler 
yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. 

Malî bünye zafiyeti bulunan banka hakkında alınan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı tedbir
lere rağmen en sonunda en etkin çözümün bankanın tasfiyesi olduğuna karar verilebilir. Bu tür bir 
seçim, bankanın değeriyle ilgili ciddi kaygıların olması ve bankanın yaşamasının vergi mükellef
lerinin yükünü önemli ölçüde artırmasının söz konusu olması durumunda gündeme gelir. Gerekli 
olduğu durumlarda bankaların tasfiyesi suretiyle malî sistemden çıkarılmaları uluslararası en iyi uy
gulamaların da bir parçasıdır. 

Maddede bu esaslar gözetilerek, bir bankanın; Kanunun 71 inci maddesi kapsamında alınması 
istenen tedbirlerin Kurul tarafından verilen süre içerisinde ya da her halükarda en geç on iki ay için
de kısmen ya da tamamen almaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen aİmış olmasına rağ-
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men, malî bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmaması ya da bu tedbirleri almış olsa dahi 
malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi hâllerinde veya faaliyetine devamının 
mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikran bakımından tehlike 
arz ettiğinin ortaya çıkması, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi, 
yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, hâkim ortaklarının veya 
yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek 
biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak 
kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması hâllerinden bir veya birkaçının varlığı 
durumunda, Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini 
kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini, zararın 
mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya bir
leştirilmesi amacıyla Fona devretmeye yetkili kılınmıştır. 

Madde 73.- Banka bilançoları, gerek makro ekonomik değişkenlerdeki gelişmeler, gerekse 
bankaların kendi aktif ve pasif işlemlerinden kaynaklanan sebeplerle sorunlu hâle gelebilmektedir. 
Bu durum, hem tasarruf sahiplerinin zarara uğramasına yol açmakta, hem de bir güven ve itibar 
kurumu olan bankalara olan güvenin ortadan kalkmasına veya azalmasına neden olmaktadır. Mün
feriden bir bankada başlayan sorun, sistemik bir finansal krize yol açabilmektedir. Bu durumun ön
ceden tespit edilip önlenebilmesi, bankaların kamu otoritesinin yakın denetim ve gözetimine tâbi 
tutulmasını gerekli kılmaktadır. Bir başka ifadeyle, problemler özel olarak bankada çözülmeye 
çalışılmakta ve bu suretle sistemik sorunlar yumağına dönüşüm engellenmeye çalışılmaktadır. 

Ancak, Kurumun yakın gözetim ve denetimine rağmen finansal sistemin bütününe sirayet 
edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Kurumun koordinas
yonunda, Fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasınca müştereken tespiti hâlinde, alınacak 
olağanüstü tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 74.- Bu maddenin ilk fıkrasında bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Ban
kalar Kanununun 22 nci maddesinin (8) numaralı fıkrasında öngörülen ve Kanunun uygulanmasın
da ve uygulamanın denetiminde görev alanlar açısından düzenlenen özel sır saklama yükümlülüğü 
aynen muhafaza edilmiş, ayrıca bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen 
ortaklıkları ve müşterilerine ait öğrenilen sırların başkalarının yararına da kullanılamayacağı hük
me bağlanmıştır. Buna ilâveten fıkrada, Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar 
ve bu kuruluşların çalışanları için de, Kurumda icra ettikleri görev ve işleri nedeniyle öğ
renebilecekleri bilgilerden dolayı, aynı sır saklama yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu yükümlülüğün 
görevden ayrılmalardan sonra da devam edeceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile Kurulun yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile akdedeceği 
ikili veya çok taraflı anlaşmalarda ortaya çıkan ve sır niteliğindeki bilgilerin açıklanabileceği mer
ciler konusundaki uyumsuzluktan kaynaklanan sorunların çözümlenmesini teminen bir düzen
lemeye gidilmiştir. 

Bilindiği üzere Kurul, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
3 üncü maddesinin (10) numaralı fıkrasının kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak yabancı ül
kelerin muadil denetim otoriteleri ile sınır ötesi kuruluşların denetimi ve bilgi alışverişi hususunda 
işbirliğini öngören mutabakat zabıtları imzalamaktadır. Bu anlaşmalar ile Türkiye'de kurulu ban
kaların yurt dışında sahip oldukları şube ve iştirakleri ile ilgili bilgilerin paylaşımı, şube ve iştirak
lerin Kurum tarafından olabilecek en geniş coğrafi alanda konsolide denetim uygulaması imkânının 
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oluşturulması ve yerinde denetimlerin yapılabilmesi amacıyla akdedilmektedir. Böylece konsolide 
denetim mümkün olabilmektedir. 

Sır kapsamına giren bilgilerin mevzuatımız gereği çok sayıda kurum ve kuruluşa ve adlî, idarî 
ve askeri yargıya dâhil bütün mahkemelere, özellikle hukuk mahkemelerine verilebilmesi, Avrupa 
Birliği standartlarına uygun yasal düzenlemelere sahip ülkelerin yetkili denetim otoriteleriyle im
zalanmak istenen bu tür işbirliği anlaşmalarında önemli sorunlar doğurmakta ve anlaşmaların im
zalanmasını imkânsız hâle getirmektedir. Ancak, Kurum denetimine tâbi kuruluşların, yurt dışı şube 
ve iştiraklerinin konsolide denetiminin yapılabilmesinin, Kurumun kanunla kendisine verilmiş olan 
görevlerinin ifası açısından taşıdığı önem tartışmasızdır. 

Bu çerçevede, Kurulun yurt dışında kurulu fınansal kurumların denetiminden sorumlu mer
cileri ile akdedeceği anlaşmalarda ortaya çıkan veya anlaşmalar dışında elde edeceği sırlarla ilgili 
olarak asgarî gizlilik konularındaki uyumsuzluktan kaynaklanan sorunların çözümlenmesini 
teminen hüküm ihdas edilmiştir. Maddeye ilâve edilen söz konusu hükümle, artık Kurum, "genel 
kanun-özel kanun, önceki kanun-sonraki kanun" ilişkisi gereği, sır saklama yükümlülüğü konusun
da ülke mevzuatındaki sınırlamalara tâbi olmak zorunda kalmayacaktır. Maddede bu bilgilerin kar
şılıklılık ilkesi çerçevesinde hiçbir kişi, kurum, kuruluşa verilemeyeceği belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile sır saklama yükümlülüğü bankaların yönetim kurulu üyeleri, men
supları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlilerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlen
miştir. Buna ilâveten fıkrada, destek hizmeti kuruluşu ile bu kuruluşların çalışanları için de, sıfat ve 
görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait öğrenebilecekleri bilgilerden dolayı, aynı sır 
saklama yükümlülüğü öngörülmüştür. 

Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda sır saklama yükümlülüğü 
banka tüzel kişiliğine değil, doğrudan doğruya "kanunun uygulanmasında ve uygulamanın 
denetiminde görev alanlar" ile "mensup ve diğer görevliler"e yöneltilmiş ve madde, sadece cezai 
açıdan düzenlenmişti. Dolayısıyla, söz konusu hüküm bankanın tüzel kişi olarak sır saklama 
yükümüne dayanak oluşturacak nitelikte değildi. Banka tüzel kişiliğini muhatap alan bu kural ile 
özel hukuk açısından bankaların (ve Kanunda belirtilen diğer kuruluşların) sır saklama yüküm
lülüğüne doğrudan dayanak oluşturulmuştur. Sır saklama yükümlülüğü açısından bir zaman sınır
laması bulunmamaktadır. 

Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (8) 
numaralı fıkrasında yer alan "...diğer görevlileri" ibaresi, doktrinde bankanın mensupları dışında 
görevli bulunmadığından, uygulama alanı bulmayan ibare olarak nitelendirilmekte idi. Yapılan 
değişiklik ile bu ifade metinden çıkarılmış, buna karşılık mülga 3182 sayılı Kanunda da yer alan ve 
Merkez Bankası yetkilileri, resmi görevi sonucu banka ile ilişki kuran Devlet memurları, noter, icra 
memuru, müfettiş, yeminli denetçi, bağımsız denetçi, hesap uzmanı, kanunen açıkça yetkili kılınıp 
da bankadan bu sırlan öğrenen diğer mercileri içeren "görevliler" ibaresi aynen muhafaza edilmiştir. 

Diğer taraftan, madde ile öğretide çok eleştirilen üçüncü kişiler ile kimlerin kastedildiği açık
ça hükme bağlanmıştır. Gerçekten de bankalar, son yıllarda artan şekilde takas sistemi, bilgi pay
laşımı, bilgi sistemleri, iletişim, sesli yanıt sistemleri gibi doğrudan doğruya bankacılık sayılmayan 
bazı destek hizmetlerini, ya kendilerinin ya da başkalarının kurduğu teşebbüsler vasıtasıyla sağlama 
eğiliminde olup; böylelikle uzman oldukları işlere yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu 
tür destek hizmeti kuruluşu ve çalışanları hakkında da sır saklama yükümlülüğünün getirilmesi, bu 
kişilerin cezasız kalmasının önüne geçilmesi bakımından önemlidir. 
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Maddenin son fıkrası ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları 
ile yapacakları yazılı anlaşmalar uyarınca, bu kuruluşlara müşterilerinin risk durumlarının izlen
mesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla verilecek bil
gi, belge ve hizmetlerinin, sırların yetkili olmayan kuruluşlara verilmesi anlamına gelmeyeceği açık 
bir biçimde hükme bağlanmıştır. 

Madde 75.- Bankaların faaliyetleri güvene dayandığından bankalar hakkında yapılacak haber
lerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi beklenir. Bankalar hakkındaki itibarı zedeleyici haberler, bu 
kuruluşlarda fon çekilişine veya bu kuruluşların daha kötü şartlarda fon temin etmelerine sebep ol
mak suretiyle malî durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sek
töre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir. Bu 
tür haber yapacakların caydırılabilmesi amacıyla 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla 
ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve ben
zeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla, bir banka hakkında asılsız veya bu kuruluşların itibarını 
kırabilecek, güvenilirliğini sarsabilecek, şöhretine veya servetine zarar verebilecek nitelikte bir 
haberin yayılması yasaklanmıştır. 

Ayrıca, Kurul ile Kurumun bankacılık sektörünün gözetim ve denetiminden sorumlu olduğu 
dikkate alınarak Kurul ve Kurumun itibarını sarsacak nitelikte haberler yapmak suretiyle bankacılık 
sektörünün bütünü hakkında olumsuz bir kanaat oluşmasının engellenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle maddede, Kurul ve Kurumun itibarını zedeleyebilecek asılsız haberlerin yapılmasının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 76.- Bankaların ve mensuplannın etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesi, bu kuruluşlar
da iyi yönetimi güçlendirecek, sosyal sorumluluğu artıracaktır. Bankalar ile mensuplarının her türlü 
davranış kalıplarının kanunlarla düzenlenmesi, olası her durum için bir davranış kalıbı belirlemek an
lamına geleceğinden mümkün bulunmamaktadır. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde piyasanın 
ve rekabetin gerektirdiği etik ilkelerin ve örnek davranışların belirlenmesi, sektörde hizmet kalitesinin 
ve sektöre olan güvenin artmasını sağlayacaktır. Öte yandan, etik ilkeler bankanın ve mensuplannın 
mevzuata ve banka içi düzenlemelere uygun olarak hareket etmelerini güçlendirecektir. 

Bu amaçla, bankalar ile bunlann meslek personeli, kuruluşun faaliyetlerinin kanuna, ilgili 
düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalanna uygun olarak icra edilmesini ve yönetimde adalet, 
doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğun esas alınmasını teminen, ilgili kuruluş birlikleri tarafın
dan Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle etik ilkelerin belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 77- Bankaların verdiği hizmetler oldukça çeşitli olup, sürekli değişiklik gösterebilmek
tedir. Müşterilerin aldıkları hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorunlarına cevap vermek üzere 
bankalarda bir sistemin kurulması ve müşterilerini, bu hizmetler hakkında bilgilendirme zorun
luluğu getirilmiştir. Diğer taraftan, müşterilerin talebi hâlinde yapılan işlemlere ilişkin her türlü bil
gi ve belgenin bir nüshasının verilmesi öngörülmüştür. 

Öte yandan bankalann müşterilerinin birçoğunun sektörde verilen hizmetler konusunda hukukî 
veya teknik bilgiden yoksun olması nedeniyle yapılan sözleşmelerin tam anlamıyla okunamaması, 
sözleşmede yer alan ifadelerin teknik anlamının bilinememesi ya da acil fon ihtiyacı içinde olun
ması, bu sözleşmelerin şartlannın incelenmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilememesine 
yol açabilmektedir. Müşteri ile banka arasında bilgi eşitsizliğinin bulunduğu ortamda, bankaların 
müşterileri ile yapacaklan sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile 
tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemlerin Kurulun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından 
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 
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Bu madde ile bankaların kimlikleri ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına hesap 
açmalan, sözleşme düzenlemeleri ve diğer bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri, işlemlerin kayıt 
altına alınabilmesini teminen yasaklanmış ve bu fıkranın uygulamasına ilişkin usûl ve esasların 
Kurumun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 78.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 
nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında olduğu şekilde Kanunun uygulanmasında kalkınma ve 
yatırım bankalarının Kanunun hangi maddelerine tâbi olacağı belirlenmiştir. 

Madde 79.- Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede bir yandan küreselleşme ve bölgesel en
tegrasyon eğilimleri, diğer yandan tüketici tercihlerinin değişmesi, finans sektöründe yapısal 
değişimleri zorunlu kılmıştır. Bu yapısal değişim sürecinde finansal hizmet biçimleri arasındaki 
farklar azalmış ve genellikle bankaların liderliğinde çok sayıda finansal hizmeti bir arada sunan 
finansal gruplar yaygınlık kazanmıştır. Finansal grupların bir biçimi olarak ortaya çıkan finansal 
holding şirketleri de özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin sunduğu ölçek ve kapsam 
ekonomilerinden yararlanmak amacıyla bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler gibi gelenek
sel olarak birbirlerinden önemli farklılıklar arz eden finansal hizmet türlerinin aynı örgütlenme 
çatısı altında sunulduğu kurumsal yapılar olarak ekonomilerdeki ağırlığını artırmaktadır. 

Finansal sektörde ortaya çıkan bu yapısal değişim süreci bir yandan finansal sistemin etkin 
çalışmasına katkı sağlarken, diğer yandan finansal şirketlerin ve finansal sistemin maruz 
kalabileceği risklere yeni boyutlar kazandırmaktadır. Finansal holding şirketlerinin ve özellikle bu 
finansal holding şirketlerinin parçası olan bankalar, sigorta şirketleri ve yatırım şirketlerinin malî 
güçlüklerle karşılaşmaları hâlinde, bu malî güçlükler, malî sistemde ciddi istikrarsızlık kaynağı 
olabilmekte ve bireysel mudiler, sigorta poliçesi sahipleri ve yatırımcıları etkileyebilmektedir. Bu 
açıdan, finansal holdinglere ilişkin uygun denetim kavramlarının geliştirilmesi gerekliliği ulus
lararası forumlarda da ifade edilmiştir. Finansal holding şirketlerinin bünyesindeki bankalar, sigor
ta şirketleri ve yatırım şirketleri için ek denetim sisteminin oluşturulması da 'uygun denetim' 
kademelerinden birisidir. 

Bir finansal holding şirketi bünyesindeki bankalar, sigorta şirketleri ve yatırım şirketlerinin ek 
denetiminin etkili olabilmesi için, bu ek denetimin; yapılan ne olursa olsun, birden fazla sektördeki 
finansal faaliyetleri "önemli" kabul edilen düzeyde olan ya da bir başka deyişle, önceden tespit edil
miş belirli eşik değerleri aşan bütün finansal holding şirketlerine uygulanması gerekir. Bu bağlam
da Kurul, finansal holding şirketlerinin kapsamını belirlemeye, kurulmasını zorunlu tutmaya ve söz 
konusu eşik değerleri belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

Finansal holding seviyesinde ödeme gücü, risk yoğunlaşması, grup içi işlemler, iç denetim ve 
risk yönetiminin uygun ve doğru yapılıp yapılmadığı konularında basiretli denetim için, finansal 
holding şirketlerinin gerçekleştirecekleri faaliyetlerin ve bu şirketlere ilişkin sermaye yeterliliği, iç 
sistemler ve konsolide denetim gibi hususların uygulamasına ilişkin esaslan belirleme yetkisi 
Kurula verilmiştir. 

Finansal holding şirketi içindeki kuruluşlann aynı grup içindeki diğer şirketlere veya bu grup 
içindeki şirketlerle yakın ilişki içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlı olduğu, sözleşmeden doğan veya doğmayan ve ödeme için olsun veya olmasın bir 
yükümlülüğün ifasına yönelik bütün işlemler "grup içi işlemler" anlamına gelmektedir. Bu madde 
uyarınca ödeme gücü, sermaye yeterliliği ve risk yoğunlaşmasının değerlendirilmesinde grup içi iş
lemlerin kontrolü ve denetimi büyük önem arz etmektedir. 
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Kurum, bir fınansal holding şirketi nezdinde konsolide edilen ortaklıklarının malî durumunu; 
özellikle ödeme gücü, özkaynak araçlarının ana ve bağlı ortaklıklarda birden çok kullanımının ser
maye üzerinde yaratacağı olumsuz etkinin ortadan kaldırılması, risk yoğunlaşması ve grup içi iş
lemleri bakımından grubun genel düzeyiyle karşılaştırarak değerlendirmelidir. 

Maddenin bu içerikte ele alınışının nedeni, 'fınansal holding şirketi1 kavramının malî piyasalarda 
yeni ortaya çıkan, gelişime ve değişime açık bir kavram olmasıdır. Bu konuda yapılan uluslararası 
düzenlemeler ile diğer ülke düzenlemeleri de, söz konusu kavram ile mevcut sektörel kural ve düzen
lemelere eklenecek hükümleri asgarî düzeyde tutmaya ve fınansal holding şirketleri, finansal piyasalar
daki konumunu güçlendirene kadar esnek ve teşvik edici bir ortam hazırlamaya çalışmaktadır. 

Finansal holding şirketlerinin Kanunun uygulanmasında tâbi olacağı hükümler tadadi usûl kul
lanılarak belirlenmiş ve bu şirketlerin esas itibarıyla diğer ortaklıklara iştirak edecek olması 
sebebiyle, Kanunda yer alan oran ve sınırların bu şirketler açısından sadece konsolide esasta uy
gulanması öngörülmüştür. 

Madde 80.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu 
hükümlerine benzer şekilde, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım ban
kalarının kendi aralarındaki müşterek ihtiyaçların karşılanmasını, meslekî faaliyetlerin kolaylaştırıl
masını, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin sağlanmasını, meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hâkim kılınmasını, meslekî disiplin 
ile ahlakının korunmasını teminen oluşturulan ve üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Bankalar Bir
liği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği düzenlenmiştir. 

Birçok ülkede, kanunla kendisine bir takım düzenleyici görevler verilen birliklerin, ilgili 
düzenleyici ve denetleyici kuruluş tarafından, hedefleri, sorumlulukları ve kendisine tanınan yet
kiler çerçevesinde tutarlı hareket edip etmedikleri denetlenmektedir. Söz konusu birliklerin bu 
Kanunla kendilerine tevdi edilen yeni görev, yetki ve sorumluluklan dikkate alınarak, faaliyetleri 
ile malî işlemlerinin, Kurum tarafından denetimine ilişkin kuralların ilgili birliğin kuruluş statüsün
de belirleneceği öngörülmüştür. 

Madde 81.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda birliklere tev
di edilen görev ve yetkiler korunmuş olup, birlikler, mesleğin gelişimini sağlamak, meslek ilkelerini 
belirlemek suretiyle, üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ih
tiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, meslek personelinin uyacakları meslekî ilke ve stan
dartları belirlemek, Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin iş
birliğini temin etmek, üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına 
istinaden dava açmak, Kanunun müşteri haklarına dair hükümlerinde öngörülen sözleşme şekil ve 
içeriğine ilişkin usûl ve esasların uygulanmasını denetlemekle görevli ve yetkili kılınmışlardır. 

Madde 82.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun birliklerin 
organ seçimleri, statülerinin belirlenmesi, gelir ve giderleri ile üyelerine uygulayabilecekleri disip
lin cezalarına ilişkin hükümler korunmuş, birliklerin üyelerine uygulayabilecekleri ceza miktarı 
belirlenmiştir. 

Madde 83.- Günümüzde olağanüstü hızlanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci, top
lumsal ilişkileri giderek karmaşıklaştırmakta, bu durum idarî yapılanmaya yeni kurum ve kavram
ların eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Çağdaş demokratik hukuk devletinin bu yeni süreçte en 
temel sorunu, bir yandan artan idarî faaliyet alanlarına uygun yönetim sistem ve kurumlarını oluş
tururken, öte yandan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı biçimde korunması ol-
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maktadır. Bu arayışların ortaya çıkardığı ürünlerden biri de "Bağımsız İdari Otoritelerdir. Ban
kacılık, fınans, iletişim ve medya gibi hassas ve teknik bazı alanları, hem çıkar gruplarının 
müdahalelerinden ve ihlallerinden, hem de politikacıların muhtemel tarafgir tutumlarından koruma 
isteği, bağımsız idarî otoritelerin ortaya çıkış nedenleri arasında ön sırada gösterilmiştir. Bağımsız 
idarî otoritelerin ekonomi sektöründeki temel işlevi oyunun kurallara göre oynanmasını sağlamak
tır. Bu kurumlar, kamu yaşamı için önemli kimi sektörlerde, idare edilenleri keyfilikten koruyacak 
objektifliğin ve yansızlığın güvencesi olarak görülmektedir. 

Bağımsız idarî otoriteler federal devlet yapısına sahip Amerikan hukuk sistemlerinde ortaya 
çıkmış ve 1980'li yıllarda uygulanan liberal politikaların etkisiyle Kara Avrupası hukuk sistemlerin
de de benimsenmiştir. Bu süreç içerisinde, önceleri bakanlıklara ait olan düzenleme ve denetleme 
yetkisi zamanla idarî teşkilat içerisinde yer almakla birlikte bağımsız nitelikte olan düzenleyici 
kurumlara devredilmiştir. Bu sürecin ülkemizdeki yansıması olarak, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ve buna ilişkin yıllık programlarda ekonomi alanında denetim ve gözetim sisteminin etkin
liğinin artırılması ve bu amaçla bağımsız karar mekanizmalarının oluşturulması öngörülmüş ve bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve 
malî özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. 

4389 sayılı Kanunla kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağımsızlık un
surunun, uluslararası tespitler ve uygulamalar paralelinde güçlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. 
Ayrıca, bağımsız idarî otoritelerin üniter devlet sistemlerine uyumlaştırılmasmda, idarenin bütün
lüğü ilkesiyle ilgili olarak büyük önem arz eden "bağımsızlık" unsurunun mahiyetinin, kanun 
düzeyinde normlarla, tereddüde mahal vermeyecek şekilde açıklanması yoluna gidilmiştir. Düzen
leyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı, karar verme, danışma, bilgi verme ve soruşturma yap
ma gibi etkinliklerin yerine getirilmesinde başkalarına bağımlı olmamayı gerektirmektedir. Dok
trinde, bağımsızlık kavramının yanı sıra özerklik kavramına da yer verilmektedir. Özerklik, daha 
çok idarî teşkilatlanma açısından ele alınmakta ve bir yönetsel yapının özerk sayılabilmesi için, ön
celikle kurumsal yapılanmada ve karar vermede özerkliğin olması gerektiği ifade edilmektedir. 
Bağımsızlık ile özerkliğin ayrımı ise; bağımsızlığın, özerkliğin daha ileri bir uygulaması olarak 
nitelendirilmesi suretiyle yapılabilmektedir. 

Doktrinde, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı, düzenleme, denetim, kurumsal 
ve malî bağımsızlık olmak üzere dört açıdan değerlendirilmektedir. 

Düzenlemelerde bağımsızlık, kurumların sektördeki kuruluşlarla ilgili olarak piyasalara giriş 
ve çıkış kurallarının belirlenmesi ile koruyucu düzenlemeler yapma konusunda yeterli seviyede 
özerkliğe sahip olması şeklinde ifade edilmektedir. Bu kural ve düzenlemeler, finansal kuruluşların 
asgarî sermaye yeterliliği oranı ve limit aşımları gibi güven ve istikrarını sağlayıcı uygulamalarla il
gilidir. Devletin birincil görevleri arasına giren düzenleme yapma görevinin, klasik bürokratik 
yapılanma dışında, hızlı ve etkin karar alabilen ve aynı şekilde uygulayabilen uzman kurumlar eliy
le yürütülmesi gereksinimi, bağımsız idarî otoritelerin var olma nedeni olarak görülmektedir. Bunun 
yanı sıra, düzenlemede bağımsızlık konusunda iki önemli hususun da vurgulanması gerekmektedir. 
Bunlardan ilki, uluslararası piyasalar ile bütünleşmenin getirdiği zorunluluktur. Finansal sektörlerin 
önemi, karmaşıklığı ve hızlı bütünleşmesi sonucunda düzenleyici otoriteler, uluslararası piyasalar
daki değişime ve tehlike arz eden hususlara uyum sağlama ve en iyi uluslararası uygulamalara 
yönelik hızlı ve esnek kural ve düzenlemeler koyma ihtiyacı duyabilmektedir. İkinci önemli husus 
ise, bağımsız idarî otoritelerin, yaptıkları düzenlemeleri yürütme ve uygulamada kendilerini bağım-
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sız ve tek otorite olarak görmeleridir. Örgütlenme özerkliği çerçevesinde bağımsız idarî otoritelere, 
üst norma bağlı kalmak kaydıyla düzenleyici işlemler yapma yetkisi verilmektedir. Düzenlemeler
de bağımsızlığın derecesi bakımından finansal sektörler üç ana kategoriye ayrılabilir. Bunlar, fiyat-
lamayı, kârlılığı, sisteme giriş ve çıkışları kontrol etmeyi içeren ekonomik düzenlemeler; ürün çeşit
liliğini ve denetlenen kuruluşların üretim sürecini kontrol etmeyi içeren ihtiyatlı düzenlemeler ile 
bilgi yönetimine dair düzenlemelerdir. Düzenleyici otoritelerin bu tür düzenlemeleri yapması 
bakımından bağımsız olması beklenmektedir. 

Denetimde bağımsızlık, düzenlemelerin uygulanması suretiyle yaptırım gücü sağlanması ve 
kriz yönetiminde dinamik bir yapı oluşturulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Yerinde 
denetim, gözetim, yaptırım uygulama, lisans iptallerini de içeren uygulamaları güçlendirmesi gibi 
hususlar, bağımsız idarî otoritelerin piyasaların istikrarını sağlamak açısından başlıca araçlarıdır. 
Denetimin doğruluğunu temin etmek, malî sistemin itibarını sağlamanın en önemli unsurudur. Ulus
lararası uygulamalara göre, denetim fonksiyonunun doğruluğunu korumak ve artırmak için, denet
leyici otoritelerin işlerini yaparken yasal koruma altında olmaları, yaptırım ve müdahalelerin bir 
kurala bağlanmış olması, bu otoriteler için uygun maaş ve kariyer sisteminin olması ve yaptırımlara 
karşı kuruluşların mahkemeye başvurma hakkının olması gerekmektedir. Doktrine göre denetimde 
bağımsızlık, bağımsız idarî otoritelerin, izin işlemlerinde, denetim ve gözetimde, caydırıcı uy
gulamalarda ve kriz yönetiminde bağımsız olmasını gerektirmektedir. Genel olarak bu kurumların, 
kamuoyu, politikacılar ve sektörün müdahalesinin dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerinde daha et
kin oldukları ifade edilmektedir. Düzenleyici ve denetleyici kurumların etkinliği, gerekli hukukî 
araçların tesis edilmesine bağlıdır. Bunun aksi bir durum, denetimi hem siyasi hem de denetlenen 
kuruluşlardan gelecek müdahalelere karşı zayıf düşürebilecektir. 

Kurumsal bağımsızlık, kurumların üst düzey personelinin atanmasına ve görevden alınmasına, 
yönetim yapısına, kurul üyelerinin görev ve sorumluluklanna, meslekî niteliklerine ve kurulun karar 
alma süreçlerinin şeffaflığına ilişkin kuralların açık bir şekilde düzenlenmesi suretiyle güvence altına 
alınmasıdır. Kurumsal bağımsızlığın üç önemli unsuru vardır. İlki, üst düzey personel tarafından iş 
güvencesinin beğenilmesi, açık kurallar olması ve işe alma ve işten çıkarmada hakkaniyetli ve duyar
lı olunmasıdır. İkincisi, otoritenin yönetiminin kurul olarak teşkil edilmesidir. Üçüncüsü ise, karar al
ma sürecinin sır yükümlülüğüne uygun olarak açık ve şeffaf olması, hem kamunun hem de sektörün 
düzenleyici kararlan inceleyebilmelerinin mümkün kılınmasıdır. Bu çerçevede, bu kurumların 
yönetim organlanna hiçbir surette müdahale edilmemesi beklenir. Düzenleyici karar alma süreç
lerinin şeffaf ve açık olması, mümkün olması hâlinde kararlann kamuya açıklanabilmesi ve bu suret
le kamu ve sektörün incelemesine açılması, kararlara müdahale riskini azaltabilecektir. 

Malî bağımsızlık, kurumlann, görevlerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için gerekli donanım, 
nitelikli personel istihdamı ve etkin denetim hususlannda doğabilecek ihtiyaçlara en kısa sürede 
cevap verebilecek ve müdahalelere maruz kalmadan bütçelerinin büyüklüğü, kullanımı ve kaynak
lan konusunda bağımsız karar alabilmesini ifade etmektedir. Malî bağımsızlığın bulunmaması, dün
ya uygulamasında etkin bir denetimin sağlanmasını engelleyen bir husus olarak mütalaa edilmek
tedir. Uluslararası uygulamalar bu kurumlann gelirlerinin ilgili sektördeki kuruluşlardan alınan 
giderlere katılma paylanndan oluşması ve genel bütçeden pay almadan, kaynaklarını etkin bir şekil
de sektörel politikaların uygulanmasında kullanmalan yönündedir. Düzenleyici kurumlann malî 
bağımsızlığında, harcamaya yönelik denetim mekanizmasının iyi oturtulması ve bunlann kurum içi 
denetim ve Sayıştay denetimi ile de pekiştirilmesi gerekir. 
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Maddede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bu Kanun ve mevzuatla kendisine 
verilen düzenleme ve denetim ile ilgili görev ve yetkilerini yukarıda belirtilen bağımsızlık unsurları 
sağlanarak icra etmesi öngörülmüştür. Kurumun idarî ve malî özerkliği haiz olduğu ve bu Kanun ile 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynak
lan kendi bütçesinde belirlenen esaslar çerçevesinde serbestçe kullanacağı ifade edilmek suretiyle 
malî bağımsızlığı; düzenleme ve denetleme ile ilgili görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında 
bağımsız olarak yerine getireceği ifade edilmek suretiyle de düzenleme ve denetleme bağımsızlığı 
vurgulanmıştır. Kanunun Kuruma ilişkin diğer maddelerinde karar alma süreçlerinin şeffaf ve açık 
olmasına yönelik hükümler ihdas edilmek suretiyle kurumsal bağımsızlık hedeflenmiştir. 

Maddede düzenlenen bir başka husus, düzenleyici ve denetleyici kurumların üniter devlet 
yapılarına uyumlaştınlmasmda, idarenin bütünlüğü ilkesi ile ilgili olarak karşılaşılan "yerindelik 
denetimi" meselesidir. Denetlenen kuruluşların yaptığı iş ve işlemlerin kanun, tüzük ve yönetmelik 
esaslarına uygun olup olmadığının kontrolü kanunîlik denetimi olarak görülmektedir. Yapılan iş ve 
işlemlerde kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığının, çözüme ilişkin tercihlerin isabetli olup 
olmadığının tespitine yönelik denetim ise yerindelik denetimi olarak tanımlanmaktadır. 

1997 yılında yayınlanan ve gözetim sisteminin etkin olarak işleyebilmesi için gerekli 25 temel 
ilkeden oluşan Basel Temel İlkelerinin 1 inci ilkesinde, bankacılık sisteminin gözetimini yapan 
otoriteler için hukuksal bir korumanın varlığı, bankacılık sisteminin gözetimi ile ilgili yasal çer
çevenin gerekli bir unsuru olarak ifade edilmektedir. Özellikle sistemik krizlerde ve gelişmekte olan 
ülkelerde bankacılık gözetim ve denetimi ile sistemin yapılanmasının yenilenmesi ciddi sorunlar ve 
dirençlerle karşılaştığından otoritelerin görevlerini iyi yapabilmeleri için bu koruma gereklidir. Bu 
nedenle, Kurumun kendisine bırakılan tercih seçeneklerinden hangisini seçtiği ancak usûl hukukuna 
uygunluk ile kanunun açıkça düzenlediği hükümlere uygunluk ve emredici yasa hükümleri karşısın
daki durumu açısından ele alınmalıdır. Kurumun yerine geçerek karar verme ve tercihte bulunma 
sonucunu doğuracak biçimde hüküm tesis edilmemelidir. Bu noktada, "takdir hakkının yargısal 
denetimi" ile "idarî işlemin yerindelik denetimi" arasındaki dengeyi kuracak biçimde hareket edil
mesi önem kazanmaktadır. Yerindelik denetimi, "bağımsızlık" sıfatı varlık gayesi olan Kuruma 
bırakılmış olan karar verme, inisiyatif ve yetki kullanma konusundaki tercihlerin denetim yapan 
kurum tarafından kullanılması anlamına gelir. 

Anayasanın 125 inci maddesi ile 2577 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasın
da; idarî yargı yetkisinin idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile sınırlı olduğu, idarî mah
kemelerin, yerindelik denetimi yapamayacakları, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak idarî eylem ve işlem niteliğinde veya 
idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Kurumun karar ve işlemlerinin yerindelik denetimine konu edilmesi, Kurumun idarî teşkilat 
içerisinde yer alan, vesayet denetimine ve hiyerarşik denetime tâbi bir kurum gibi hareket etmesine 
yol açarak bağımsızlığının zedelenmesine sebebiyet verebilecektir. Bu sebeple, Kurumun görev
lerini vesayet denetimi ve hiyerarşik denetime tâbi olmaksızın, hiçbir etki veya baskıya maruz kal
madan bağımsız olarak yerine getirebilmesi için, eylem ve işlemlerinin yerindelik denetimine tâbi 
tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 84.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunda yer alan hüküm korunarak, 
yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kurumun karar organı olduğu, 
Kurul Başkanının aynı zamanda Kurumun da başkanı olduğu ifade edilmiştir. 
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Başkanın herhangi bir sebeple görevde bulunmaması durumunda Kurul toplantılarının ak
samaması için Başkana vekâlet edilmesi hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 85.- 83 üncü madde gerekçesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurul üyeliklerine 
atanacaklarda aranacak şartlar, Kanun kapsamındaki kuruluşların kurucularının sahip olması 
gereken nitelikler de dikkate alınarak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununa göre daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, üyelerin Bakanlar Kurulun
ca, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya bu maddede belirlenen öğrenim dal
larında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından atanması, üyelerden en az birinin hukuk 
fakültesi mezunu, birinin iktisat bölümü mezunu, birinin ise Kurumda başkan yardımcısı, ana hiz
met birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması ve atanan üyeler arasından bir 
başkan bir de ikinci başkan görevlendirilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan hüküm 
korunarak, Kurul üyelerinin göreve başlamadan önce Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda 
yemin etmeleri esasının devamlılığı sağlanmıştır. 

Madde 86.- Maddede, Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri belirlenerek süresi biten 
üyelerin yeniden atanamayacakları öngörülmüştür. 83 üncü maddenin gerekçesinde yapılan açık
lamalar çerçevesinde, bağımsızlığın bir unsuru olarak, Kurumun üst düzey yönetiminin görevden 
alınmasına ilişkin kuralların açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Üyeliklerin sürekli veya geçici 
olarak boşalması hâlinde Kurulun toplanması ve karar almasının aksamaması için gerekli önlemler 
alınmıştır. Kurum faaliyetlerinde aksamalara sebebiyet vermemesi bakımından geçici iş göremezlik 
nedeniyle üyeliği düşenlerin yerine bir ay içinde atama yapılacağına ilişkin hüküm ihdas edilmiştir. 

Madde 87.- Kurul üyeliği görevinin layıkıyla yerine getirilebilmesi, görevin ifası için gerekli 
zamanın ayrılmasını ve Kurul kararlarından etkilenecek taraflara eşit mesafede olunmasını gerek
tirir. Bu hususlar dikkate alınmak suretiyle, Kurul üyelerinin görevleri sırasında yapamayacakları 
işler belirlenmiştir. 

Bankalar, finansal holding şirketleri, fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hak
kında içerden edinilen bilgilerin Kurul üyelerinin kişisel menfaatleri doğrultusunda kul
lanılabileceğine ilişkin bir önyargının dahi Kurulun tarafsızlığına gölge düşüreceği düşüncesiyle, 
üyelerin göreve atanmalarını takiben Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör
deki ortaklıklarda pay sahibi olamayacakları öngörülmüştür. Bu çerçevede, üyelerin göreve baş
lamadan önce kendilerinin veya eş ve velayeti altındaki çocuklarının sahip oldukları söz konusu 
payları ve bu kuruluşların borçlanma senetlerini elden çıkarmaları esasa bağlanmıştır. Bu esasın 
önemi göz önünde bulundurularak, durumlarını bu fıkra hükümlerine uygun hâle getirmeyenlerin 
üyelikten çekilmiş sayılacağı ve bu durumun ilişkili Bakana bildirileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu maddenin dördüncü fıkrasında, Kurul Başkan ve üyeleri ve diğer personelin, Kurumla ilgili 
gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklayamayacakları, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kul
lanamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, Kurul Başkan ve üyelerinin 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanununa tabi oldukları hükme bağlanmıştır. 

Madde 88.- 83 üncü maddenin gerekçesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, şeffaflık ve 
hesap verilebilirliğin sağlanmasını teminen, bağımsızlığın bir unsuru olan karar alma süreçlerinin 
şeffaflığına ilişkin kurallar, yurt içi ve yurt dışındaki benzer kurulların çalışma usûlleri, uygulamada 
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karşılaşılabilecek sorunlar, gizlilik ve meslekî ilkeler göz önünde bulundurulmak suretiyle sis
tematik bir şekilde belirlenmiştir. 

Kurulun en az haftada bir defa olmak üzere gerekli hallerde, en az beş üyenin hazır bulunması 
ile toplanacağı ve kararların, bu Kanunda belirtilen özel nisap gerektiren hâller dışında en az dört 
üyenin aynı yöndeki oyu ile alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Kurul kararlarının kesin olduğu, üyelerin çekimser oy kullanamayacakları ve Kurul toplan
tılarının gizli yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Kurul üyelerinin tarafsızlığının sağlanması amacıyla belirli derecede akrabalığı bulunan kişiler 
ile ilgili konularda müzakerelere ve oylamaya katılamayacakları esasa bağlanmıştır. 

Kurul üyeliklerinin boş bulunması ve bu durumun Kurulun karar almasını engellemesi halin
de, Kurul üyeliklerine atama yapılıncaya kadar, toplantı nisabını sağlayacak şekilde kıdemli başkan 
yardımcılarının Kurul üyeliğine vekalet etmesi düzenlenmiştir. 

Madde 89.- Kurul, bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında; düzenlemek ve 
denetlemekle görevli olduğu sektör ile ilgili düzenlemeler yapmak, Kurumun stratejik planını oluş
turmak, bu planla uygun bütçeyi karara bağlamak, Kurumun performansını ve mali durumunu gös
teren raporları onaylamak, Kurumun üst düzey personelini atamak, taşınmaz alımı gibi konuları 
karara bağlamakla görevli ve yetkili kılınmıştır. 

Madde 90.- İyi yönetimin temel unsurlarından biri olarak görev, yetki ve sorumlulukların açık 
bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinden hareketle Başkanın bu Kanun uyarınca yerine getireceği 
görevler ile yetkileri açıklığa kavuşturulmuştur. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden 
sorumlu kılınmıştır. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlen
dirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsamaktadır. 

Madde 91.- Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere atanacak Kurum başkan yardım
cılarının nitelikleri Kurul üyelerinin taşıması gereken nitelikler ile paralellik sağlanarak düzenlen
miştir. 

Ayrıca, iş akış süreçlerinin etkinliğinin sağlanması bakımından yetki devrinin yapılabilmesinin 
çağdaş yönetimin bir gereği olması sebebiyle, Başkan yardımcılarının gerektiğinde yetkilerinin bir 
kısmını hukukun genel ilkeleri çerçevesinde astlarına devredebilecekleri öngörülmüştür. 

Madde 92.- Kurumun hizmet birimlerinin, sayısı onu geçmemek üzere daire başkanlıklarından 
oluşan ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı ve bunların Kurumun 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. 

Ana hizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ve insan kaynakları ve eğitim, 
idari ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 
kurulacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca Kurumun, düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı 
üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik açabileceği öngörülmüştür. 

Madde 93.- Kuruma verilen görevleri yerine getirecek olan personelin unvanları ve istihdam 
esasları belirlenmiştir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak Kurumun 
her türlü personelinin taşıması gereken nitelikler, Kurul üyelerinin taşıması gereken niteliklere atıf
ta bulunmak suretiyle belirtilmiştir. 

Kurum meslek personelinin yeterlilik esasları belirlenmiş, ana hizmet birimlerinde uzmanlık 
gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esasa bağlanmıştır. Ayrıca, Kurumda yönetici, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



— 52 — 

müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin oranının toplam kadro sayısının 
yüzde otuzunu geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on yıl 
mesleki tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktor unvan ve derecesini 
alanlar arasından yeteri kadar yerli ve yabancı uzman personelin, hizmet veya vekalet akti hüküm
lerine göre çalıştırılabileceği öngörülmüştür. 

Ayrıca, Kurumun meslek ve idarî personelin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalış
ma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen
leneceği belirtilmiştir. 

Madde 94.- Maddede Kurumun görev ve yetkileri öncelikli esaslar belirtilmek suretiyle ifade 
edilmiştir. 

Kurumun düzenleme ve denetleme fonksiyonunun kapsamı, Ulusal Program çerçevesinde 
fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bunların faaliyetlerini de kapsayacak şekil
de genişletilmiştir. Finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasını teminen bu piyasalarda yer alan ak
törlerin tek bir denetim ve gözetim otoritesi tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi, uluslararası 
uygulamalarda da kabul gören bir yaklaşım olup, fınansal piyasaların daha etkin bir şekilde iş
lemesini sağlamaktadır. Öte yandan fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde çoğun
lukla Kanun kapsamındaki kuruluşlar pay sahibi olup, halihazırda söz konusu ortaklıklar konsolide 
denetime tâbi tutulmaktadır. Bu itibarla, söz konusu kuruluşların düzenleme ve denetleme yet
kisinin bir bütün olarak kullanılmasını teminen bu yetkinin Kuruma verilmesi öngörülmüştür. 
Kurum faaliyetlerini ilgili mevzuatla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yürütecektir. 

Kurum, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak; 
bankalar ve fınansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatlarda yer alan hüküm
ler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve 
faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini 
düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, yurt içi ve 
yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olmak
la görevli ve yetkili kılınmıştır. 

Kaliteli düzenlemeden düzenlemenin; açık, uygulanabilir, orantılı, hesap verilebilir, tutarlı, şef
faf, hedefe odaklanmış, etki analizine dayanmış olması anlaşılmalıdır. Düzenleme taslaklarının 
hazırlanmasında, OECD'nin Düzenleme Kalitesini Geliştirme Stratejisi ve Avrupa Birliği Komis
yonunun Düzenleme Taslaklarının Kalitesinin Geliştirilmesi Eylem Planında öngörülen hususlar da 
göz önünde bulundurulur. Gerekçelerin, alman görüşleri, yapılan etki analizlerini, düzenleme 
türünün seçiliş nedenini ve malî etkilerini içerecek şekilde hazırlanması beklenir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunda yer alan hükümler esas alınarak, 
Kurumun yapacağı düzenlemelerde izleyeceği yöntem belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, kamu kurum ve kuruluşları Kanun ile belirlenmiş görev alanların
da Kuruma gerekli yardımı sağlamakla yükümlü kılınmışlardır. 

Madde 95.- Uygun bir rekabet ortamı içerisinde verimli ve rasyonel çalışan bir bankacılık sis
temi, toplanan fonlann en uygun fiyatlarla kullandınlmasını sağlamak suretiyle kaynaklann en 
verimli alanlara yönlendirilmesine imkân vermektedir. Birer güven ve itibar müesseseleri olan ban
kalara karşı güvenin korunması ve sağlanması, bankalann malî bünyelerinin sağlamlığı ve karlılık 
düzeyleri ile yakından bağlantılıdır. Malî bünyedeki zafiyet sonucu oluşan zararlar nedeniyle banka 
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özkaynaklanndaki aşınma, bankalann malî gücü hakkında piyasalarda olumsuz intiba uyanmasına, 
yabancı kaynak temininde yüksek maliyetlere maruz kalınmasına neden olabilmektedir. Yüksek 
maliyetle edinilen kaynaklar kredi sistemi aracılığıyla dolaylı olarak ekonomiye de yansımaktadır. 
Bankaların kârlı, verimli ve rasyonel çalışması bankalarda toplanan fonların kredi sistemine cazip 
fiyatlarla girmesi için gerekli ancak yeterli bir unsur değildir. Ayrıca, bankalann işlem ve aracılık 
maliyetlerinin de azaltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşlem ve aracılık maliyetlerinin yüksek olması 
fon arz ve talebinin daha yüksek bir fiyat seviyesinde dengeye gelmesine, uluslararası rekabet or
tamında bankalann rekabet gücünün zayıf kalmasına neden olmakta ve bu durum hem malî sektörün 
hem de ekonominin gelişmesinde önemli engellerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Malî sektörün gelişiminde diğer önemli bir husus ise, finansal sistemin rekabet gücüne sahip ol
ması, finansal piyasalara hâkim olan düzenleme ve uygulamalara uyum sağlayacak yapılann tesisi 
ve finansal sistemde etkinliğin ve şeffaflığın sağlanmasıdır. Rekabet gücüne sahip olmayan bir finan
sal sistem, özellikle sermaye hareketlerinin gelişen teknoloji ile birlikte sınır tanımaması nedeniyle, 
ülkeler arasında dolaşmakta olan önemli tutardaki sermayenin başka ülkelere yönelmesine, finansal 
sisteminde rekabet gücü olmayan ülkelerde ise zayıf yurt içi kaynaklar nedeniyle ülke ekonomisinin 
diğer ülkelere göre yüksek maliyetlerle fon kullanmasına neden olabilmektedir. Uluslararası yatınm-
cılar ellerindeki fon fazlalannı çeşitli ülkelere aktanrken yatınm yapacakları bu ülkelerde finansal 
sistemin şeffaflığına da önem vermektedir. Uluslararası yatırımcılar, yaptıklan yatırımların geri 
dönebilirliği ve yatınm kararlannı alırken kullanmış olduklan bilgilerin güvenilirliği üzerinde has
sasiyetle durmakta ve finansal sistemin işleyişi ile ilgili kuralların, sistemde yer alan kuruluşların 
kurumsal yönetim ve malî bünyelerinin açık bir şekilde ortaya konulmasını aramaktadırlar. 

Malî sektörün gelişimi bakımından uluslararası alanda yaşanan gelişimin yakından izlenmesi 
önem arz etmektedir. Özellikle fınans sektöründe hızlı gelişmeler yaşanmakta ve yeni ürünler or
taya çıkmaktadır. Genellikle teknolojide yaşanan gelişmelerin getirdiği imkânlar kullanılarak ban
kacılığa ilişkin faaliyet alanlarında da gelişmeler görülmektedir. İnternet bankacılığı, elektronik fon 
transferi bu tür teknolojik gelişmelerin akabinde finansal sektörde yaşanmış gelişmelerden 
bazılarıdır. Söz konusu teknolojik gelişmeler sonucunda denetim tekniklerinde ve denetim 
konularında da gelişmeler olmaktadır. Özellikle risk ölçümü, bilgi teknolojileri denetimi bu 
konudaki başlıca örneklerdir. Malî sektörün geliştirilmesi açısından uluslararası alanda yaşanan 
gelişmelerin yakından izlenmesi önem arz etmektedir. Bu gelişmelerin yakından izlenmesinin yol-
lanndan biri de uluslararası bankalann tecrübelerinden yararlanılması ve bu bankaların denetim ve 
faaliyet alanlannın yakından takip edilmesidir. 

İşbirliği ve dayanışma, gelişmiş bir malî sektörün önemli özelliklerinden biridir. Meslek men
suptan arasında dayanışmanın sağlanması, uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve finansal piyasalar
da bütünleşmenin sağlanması için finansal piyasalarda yer alan kurumlar ve meslek mensupları 
arasında ulusal ve uluslararası düzeyde diyalog ve işbirliğinin tesisi bir ihtiyaçtır. 

Finansal piyasalara ilişkin yapılan düzenlemelerin etkinliği, söz konusu düzenlemelerde ön
görülen amaçların gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Finansal piyasalardaki faaliyetlerin karmaşık
lığı, faaliyetlerin doğası gereği taşınan riskler bu piyasalarda yapılacak düzenlemeler için hassas 
çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenlerle finansal piyasalara ilişkin düzenlemelerde 
düzenlemenin kapsamı dâhilinde veya etkileyeceği tüm aktörlerin ve ilgili otoritelerin görüşü 
alınarak hazırlanması önemli bir gereksinimdir. 

Maddede, malî sektörün geliştirilmesi bakımından yukarıda önemi ifade olunan hususlarda 
stratejiler belirlenmesi öngörülmüş ve bu stratejileri belirleme yetkisi Kuruma verilmiştir. 
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Madde 96.- Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunması, bu amaca yönelik olarak yapılacak düzenlemeler ışığında gerçekleş
tirilen gözetim ve denetimlerle sağlanabilir. Gözetim ve denetim bilgi toplama ve toplanan bilgilerin 
analizine dayanır. 

Kesintisiz bir gözetim, bankaların malî yapılarında hızlı değişimlerin yaşanabildiği günümüz
de, muhtemel sorunların erken tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasında çok önemli bir yere 
sahiptir. Gözetim, sistemde bir erken uyarı mekanizması oluşturarak problemlerin erken teşhis edil
mesini sağlarken denetimin gücünü de artırma fonksiyonu görür. Ayrıca, gözetim yoluyla tek bir 
bankayı olduğu kadar, sektörün genelini de izleme ve analiz etme imkânı sağlanır. 

Bu Kanun hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer kanunlarda yer 
alan hükümlerin uygulanmasının sağlanması ve bu kuruluşların her türlü işlemlerinin denetimi ve 
bu Kanun kapsamındaki kuruluşların konsolide ve konsolide olmayan bazda risk yapısı, iç kontrol 
ve iç denetim sistemleri ile varlıkları, alacakları, öz kaynakları borçları, kâr ve zarar hesapları, 
yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm un
surların ve bu kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespiti, tahlili ve öl
çümünün Kurum tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Kurumun bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan yıllık finansal raporların yapısı, uygunluğu 
ve güvenilirliğini değerlendirmesi öngörülmüştür. 

Yerinde denetimin, Kurumun mesleki personelini oluşturan bankalar yeminli murakıp ve yar
dımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve yardımcıları, hukuk uzmanı ve yar
dımcıları arasından Başkanın görevlendireceği bir denetim ekibi tarafından yapılması öngörülmüş
tür. Yerinde denetim yapan Kurumun meslek personeli Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde 
yemin etmekle yükümlü kılınmıştır. 

Kurumun, bankalardan, bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, bir
likte kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, destek hizmeti kuruluşları ile diğer ger
çek ve tüzel kişilerden bu Kanunun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, bun
ların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olduğu, bilgi istenenlerin de istenilen bil
gileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlü tutulduğu 
düzenlenmiştir. 

Kurum tarafından ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin gizli olsa dahi görevi nedeniyle bunlara 
sahip kamu kurum ve kuruluşları, Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi tarafın
dan geciktirilmeksizin yerinde denetim yapan meslek personeline verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler sırasında talep edilmesi hâlinde, bankalar 
tarafından iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çalışanların görevlendirilmesi dâhil, 
her türlü desteğin sağlanacağı hüküm altına alınmak suretiyle bankaların denetiminin kolaylaştırıl
ması amaçlanmıştır. 

Kurumun meslek personelinin bu Kanun kapsamındaki vazifeleri dışında görevlendirilmelerinin, 
Kanunda sayılan görevleri öncelikli olmak kaydıyla Başkan tarafından yapılması öngörülmüştür. 

Başkanın uygun görmesi üzerine, bağımsız denetim kuruluşlarının özellik arzeden konular
da görevlendirilmesi hüküm altına alınmıştır. Bağımsız denetim yapan kuruluşun denetçisi, 
denetim konusu ile sınırlı olmak kaydıyla bu maddedeki yetkileri haiz kılınıp sır yükümlülüğüne 
tabi tutulmuştur. 

Kurumun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine aykırı 
hareket eden, bu Kanunun Kurumun görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerinde zik-
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redilen kuruluşlar ve ilgilileri hakkında 1567 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki yetkiyi haiz ol
duğu ve kanunla kurulmuş bankaların kuruluş kanunu hükümleri ile diğer kanunların bankalarla il
gili hükümlerinin uygulamasını denetlemeye de yetkili bulunduğu hükme bağlanmıştır. 

Bankalarda yerinde denetim yapan kişiler, bu Kanunda belirtilen düzenlemelerin dışında diğer 
kanunlara aykırılıkları tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal bildirmekle 
yükümlü kılınmıştır. 

Denetim ve gözetime ilişkin usûl ve esasların Kurumca düzenlenecek yönetmelikle belir
leneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 97.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü mad
desinin (9) numaralı fıkrasında yer alan Kurumun bilgi ve belge isteme yetkisi yeniden düzenlenmiştir. 

Bankalar, finansal holding şirketleri, fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bun
ların ortaklan, bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği ortaklık
ları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşları, gizli dahi 
olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzere Kuruma 
tevdi etmekle yükümlü kılınmak suretiyle etkin gözetim ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile denetim ve gözetimde sürekliliğin ve tutarlılığın sağlanması amacıy
la kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına 
karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına iliş
kin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate 
alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı ol
mak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak 
vermek, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmek ve incelemeye hazır bulundurmak, tüm bilgi işlem 
sistemini denetim amaçlarına uygun olarak ilgili personele açmak, verilerin güvenliğini sağlamak ve 
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduk
ları bilgilere ilişkin mikro fış, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını 
ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hâle getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri in
celenmesi için ibraz etmek ve işletmek hususunda mükellef tutulmuşlardır. 

Kurumun faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmesini teminen ilgili tarafların gereken has
sasiyeti göstermesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, kendilerinden bilgi talep edilen kişi, kurum ve 
kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süreler içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken 
kolaylığı göstermekle mükellef kılınmıştır. 

Madde 98.- Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, Kurumun sahip olduğu bil
gilerin ilgili taraflarca nasıl paylaşılacağı belirgin hâle getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin ban
kacılık mevzuatları ile Uluslararası Para Fonunun şeffaflık ilkeleri paralelinde, Kurumun faaliyet
leri hakkında hazırlayacağı raporlar sistematik bir şekilde belirtilmiş ve Kurumun kamuya açık
layacağı hususlar düzenlenmiştir. 

4743 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyetlerine iliş
kin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek
le yükümlü kılınmışlardır. Bu çerçevede maddenin birinci fıkrasında, Kurumun faaliyetleri hakkın
daki yıllık raporun, raporun ait olduğu dönemi izleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar 
Kuruluna sunulması ve kesin hesaplar ile birlikte kamuya açıklanması ile Kurumun, faaliyetleri ile 
ilgili olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna bilgi vermesi 
hüküm altına alınmıştır. 
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Maddenin ikinci fıkrası ile ekonomik kamu düzeninin sağlanmasında, bankaların gözetim ve 
denetiminden sorumlu olan Kurumun, bu görevini yerine getirirken bir nevi ekonomik kolluk yet
kilerini kullanıp, geleceğe yönelik olarak oluşturduğu stratejilerine ve bu stratejilerin uygulan
masına ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna altı ayda bir bilgi vermesi öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile Kurumun, sektörde yaşanan gelişmelere ve bankalar, finansal hol
ding şirketleri, finansal kiralama, faktoring ile finansman şirketlerinin performanslarına ilişkin 
olarak toplulaştırılmış bazda üç aylık süreli kapsamlı bir rapor yayımlaması öngörülmüştür. Ayrıca, 
Kurumun şeffaflık ilkesi uyarınca risk yönetim politikalarını kamuya açıklaması hüküm altına alın
mak suretiyle, kamuoyunun Kurumun denetimine tâbi kuruluşların işleyişi hakkında bilinçlenmesi 
sağlanırken piyasanın istikrarını da artırması amaçlanmıştır. 

Finansal piyasalarda şeffaflık ilkesinin tam olarak yerleşmesi ve piyasalarda faaliyet gösteren 
aktörlerin gelişmeler karşısında gecikmeksizin ve tam olarak bilgilenmelerinin sağlanmasını, bilgi 
eksikliği ve gecikmesinden kaynaklanan maliyetlerin asgarîye indirilmesini teminen Kurul tarafın
dan yapılan düzenlemelerin, değişiklikleri de içerecek şekilde sürekli olarak güncellenmek suretiy
le Kurumun internet sayfasında yayımlanması öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrası ile bilgi akışının sağlanmasında önemli bir işlevi olan süreli raporların 
biçim ve içerikleri ile usûl ve esaslarının Kurul tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. 

Madde 99.- Finans sektörünün düzenli bir şekilde işleyişi, denetimi ve piyasa riskinin 
yönetimi, hukuk kurallarına uyumun yanı sıra, ilgili kuruluşlar ile yabancı ülke otoriteleri arasında 
yakın ve sürekli işbirliğini gerektirir. Bu çerçevede, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkraları hükümleri esas alınarak, 
Kurumun kamu kurum ve kuruluşları ve yabancı ülke yetkili mercileri ile işbirliği yapmasına iliş
kin hususlar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uluslararası uygulamalar da gözetilerek hükme bağ
lanmıştır. 

Para, kredi ve bankacılık politikaları sektör üzerinde önemli etkilere sahiptir. Sektörün bu 
politikalara uyum sağlayıp sağlayamayacağı, sektörde yer, alan kuruluşların finansal durumları ile 
yakından ilgilidir. Bu nedenle, söz konusu politikaların belirlenmesinde veya yürütülmesinde 
Kurum, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu ve Merkez Bankasının karşılıklı mütalaa ve bilgi alışverişinde bulunacakları öngörülmüştür. 

Kurum, Fon ve Merkez Bankası tarafından görevleri çerçevesinde edinilen bilgiler her bir merci 
bünyesinde tutulmaktadır. Bu bilgilere başka bir merciin görevlerim yerine getirmek amacıyla ihtiyaç 
duyması hâlinde, aynı konuda bankalara ve finansal holding şirketlerine ikinci bir raporlama yükü 
getirilmemesi amacıyla söz konusu bilgilerin paylaşılması önem arz etmektedir. Bu nedenle anılan mer
cilerin veri tabanlarında yer alan, üzerinde müşterek olarak uzlaştıkları bilgileri, Kanunda belirtilen 
görevleri yerine getirmek ve denetim ile gözetimde uyumun ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla, 
gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşmaları maddenin ikinci fıkrası ile hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, bankalann etkin denetimi bunların yurt dışında bulunan şube ve ortaklıklarının da 
denetlenmesini gerektirmektedir. Ancak, bunların yurt dışında bulunmaları nedeniyle denetimin 
yapılması ilgili ülke yetkili mercilerinin iznine bağlıdır. Aynca bu mercilerin bankalar hakkında 
denetim veya başka bir surette edindiği bilgiler bankalann faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir 
şekilde sürdürülmesi için yapılacak değerlendirmelerde önem arz edebilmektedir. Etkin bir 
denetimin sağlanması bakımından, yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili muadil mer
cilerin, kendi ülkelerindeki finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye'deki bu 
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Kanun kapsamındaki şube veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi taleplerinin yerine getiril
mesi ile bankaların yurt dışındaki şube veya ortaklıklarından konsolidasyon kapsamında istenen bil
gilerin yerine getirilmesi, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Kurulun iznine tâbi kılınmıştır. 

Finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme, teknolojide ve yeni finansal araçlardaki gelişmeler, 
fınansal piyasalarda hızlı bir gelişimi beraberinde getirmektedir. Düzenleme ve denetim ihtiyaç
larını zamanında belirlemek, uluslararası alanda denetim ve gözetim sistemlerinde yaşanan geliş
meleri takip edebilmek ve yabancı muadil kuruluşlann deneyimlerinden yararlanmak, Kurumun 
görevlerini en iyi şekilde icra edebilmesi için gerekli çalışmalardır. Bu çalışmalann icrası maksadıy
la Kurumun, politikaların ve düzenlemelerin uyumlaştırılmasına yönelik olarak, gerekli olduğu hâl
lerde yabancı ülkelerde denetim yapma ve eğitim ile personel değişimi imkânı sağlamak üzere, 
yabancı ülkelerin denetime yetkili mercileri ile yapacağı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya başka 
yollarla, finansal kuruluşlarla ve finansal piyasalarla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde 
bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, Kuruma, yurt dışında şube veya ortaklığı bulunan bir bankanın faaliyet izninin 
kaldınlması hâlinde, bu bankanın durumu hakkında ilgili ülkenin muadil otoritesine, denetimin 
ulusal ve uluslararası alanda kesintisiz olarak yerine getirilmesini teminen gecikmeksizin bilgi ver
me yükümlülüğü getirilmiştir. 

Yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair 
yapılacak işbirliğine ilişkin usûl ve esasların Kurulca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 100.- Maddenin ilk fıkrası ile finansal piyasaların bir bütün olduğu gerçeğinden 
hareketle Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak Finansal 
Sektör Komisyonu oluşturulması öngörülmüştür. 

Finansal Sektör Komisyonu, finansal piyasalardaki güven ve istikrann teminine yönelik olarak 
politika önerilerinde bulunmak, fınans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bil
dirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak 
politika önerilerinde bulunmak üzere, Kurumun yanı sıra, ekonomik kamu düzeninin sağlanmasın
da bu alanda düzenleme ve denetim yetkisi bulunan Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Mer
kez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu ile menkul kıymetler borsalan ve 
kuruluş birlikleri temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Madde ile kurumlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını öngören bir yapı oluşturulmuş ve 
Komisyonun çalışma usûl ve esaslannın üye kurumlann görüşleri alınmak suretiyle Kurul tarafın
dan belirleneceği, Komisyonun en az altı ayda bir toplanacağı ve toplantı sonuçları hakkında 
Bakanlar Kuruluna bilgi sunulacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 101.- Bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucunda 
alınacak önlemler, sigorta primi ve sigortalı mevduat ve katılım fonlarına ilişkin bilgiler ile Fonun 
görev alanına giren konularda işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fon arasın
da azamî düzeyde işbirliğinin sağlanması amacıyla, bir Eşgüdüm Komitesinin kurulması öngörül
müştür. Komitenin, Başkan ve Kurum Başkan yardımcılan ile Fon Başkanı ve Fon Başkan yardım
cılarından teşekkül edeceği ifade edilmiştir. Komitenin en az üç ayda bir olmak üzere sektörde 
yaşanan gelişmeler doğrultusunda tarafların uygun göreceği sıklıkla toplanması ve tarafların bilgi 
paylaşımında gerekli duyarlılığı göstermeleri esasa bağlanmıştır. Ayrıca, Kurum ile Fon arasında, 
iki kurumu ilgilendiren konularda ve bilgi paylaşımında izlenecek usûl ve esasların aynntılı olarak 
belirlendiği bir mutabakat zaptının imzalanması şart koşulmuştur. 
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Madde 102.- Kurum gelirlerinin giderlerini karşılaşmasının esas olduğu ve bütçesinin 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde düzenleneceği öngörülmüştür. Mali 
yıl sonunda oluşan gelir fazlalarının Mart ayı içinde genel bütçeye aktarılacağı ve gerekli durum
larda genel bütçeden Kuruma kaynak aktarımında bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kurum giderlerinin, bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarına göre bu Kanunun bankalar, finan-
sal holding şirketleri, finansal kiralama, factoring ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe gir
mesinden önce Kuruma yapılacak ödemelerle karşılanacağı, giderlere katılma payı olarak tahsil 
olunacak tutarların, söz konusu kuruluşların bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemeyeceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Kurumun iç ve dış denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu çerçevesinde yapılacaktır. Kurumun faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı 
sonuna kadar bir önceki yıla ait kararlan, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunlann ekonomik ve sos
yal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazırlanması öngörülmüştür. 

Kurumun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacağı ve kesin hesabın bir örneğinin de Maliye Bakanlığına gönderileceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Madde 103.- Özlük haklarının, personelin stresli ortamlarda dahi çalışmasını motive edecek, 
uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeleri takip edebilecek, asgarî olarak sektördeki önemli 
görevleri ifa eden personel düzeyinde bilgiye sahip kişilerden oluşmasını sağlayacak nitelikte ol
ması denetim ve gözetimin etkinliği açısmdan bir zarurettir. Kurum faaliyet alanlannda alınacak 
kararlarda yapılabilecek bir hatanın sonucunda doğabilecek kamu zararının boyutları dikkate alın
dığında personel kalitesinden taviz verilmesi imkân dâhilinde bulunmamaktadır. Sektörde aranan 
nitelikleri haiz personelin, herhangi bir nedenle görevden ayrılması hâlinde yeni personelin yetiş
tirilmesi mesleğin mahiyet ve niteliği gereği uzun zaman almaktadır. 

Madde, ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendiren ve dinamik bir yapı arzeden finansal sektöre 
ilişkin son derece kapsamlı ve teknik konularda görev yapan ve sorumluluk üstlenen Kurul Başkanı 
ve üyeleri ile Kurum personelinin haiz olduğu nitelikleri, yetki görev ve sorumluluklan dikkate 
alınarak sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dahil 
mali ve sosyal haklar tutannda aylık ücret ödeneceği ve Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, 
vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanların bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi 
olmayacağı, Kurul üyelerine, Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı 
esas ve usullere göre ödemenin yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ülkelerin muadil otoritelerinde görev yapan personele ilişkin özlük haklan ve ücret rejimi 
genel kamu personeli özlük hakları ve ücret rejiminden ayrı tutularak yetişmiş eleman kaybının as
garî ölçülerde tutulması prensip edinilmiştir. İhtiyaç duyulan yetkin elemanın temini ve hizmete 
devamının sağlanması bakımından kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilmesi öngörülen 
Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarının ücret tavanını geçmemek üzere 
Kurul tarafından belirleneceği öngörülmüştür. Maddenin diğer fıkralannda, Kurul üyeleri ile 
Kurum personelinin sosyal güvenliğine ilişkin esaslar hüküm altına alınmıştır. 

Madde 104.- Madde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer 
alan esaslar benimsenerek sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda tam mesai ile çalışmalarını teminen eski 
görevleri ile ilişkilerinin kesileceği, ancak memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla 
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kamu görevlisi iken üyeliğe atananların Kuruldaki görevlerinin sona ermesinden sonra veya görev
den aynlma isteğinde bulunmaları durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halin
de atamaya yetkili makam tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanmaları ve söz konusu 
kadroya atanıncaya kadar almakta oldukları her türlü ödemenin taraflarına yapılması öngörülmüş
tür. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul üyeliğine seçilip görevi sona erenlere herhangi 
bir görev veya işe başlayıncaya kadar almakta oldukları ödemelerin Kurum tarafından verilmeye 
devam edilmesi, bu fıkrada belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak 
ödemelerin üç ayı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 105.- Bu madde ile Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, kamu hizmeti ifa 
etmeleri sebebiyle görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı iş
lenen suçlar bakımından Devlet memuru sayıldıkları belirtilerek, görevleri ile ilgili soruşturmalara 
ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanundan farklı olarak, Kurul üyeleri ve Kurum 
personelinin görevlerini yerine getirmelerinde herhangi bir baskıya maruz kalmalarını engellemek 
amacıyla, bu kişilerin haklarında soruşturma izni verilmesi, söz konusu kişilerin kendilerine veya 
üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya zarar vermek kastıyla hareket ederek kendilerine veya üçüncü 
kişilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin olması şartına bağlanmıştır. 

Ayrıca, Kurul üyeleri ve Kurum personeli aleyhine görevleri ile ilgili olarak açılan ceza ve hukuk 
davalarında ilgili üye veya personelin talebi hâlinde avukat görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 

Açılan hukuk davalarında yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın 
kesinleşmesi nedeniyle Kurumun ödeme yapması hâlinde, Kurumun bu meblağı ilgili personelin 
kusurlu olduğuna ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi kaydıyla ilgililerden talep edeceği esasa 
bağlanmıştır. 

Madde 106.- Bu madde ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunun
da olduğu gibi Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların ilk derece mahkemesi olarak Danış-
tayda görüleceği hükme bağlanarak, konuya ilişkin süreç uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalarda 
yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilecek kararlara ilişkin itirazların Kurumun savun
ması alınmadan sonuçlandırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, ilişkili Bakanlığın, 
Kurulun düzenleyici nitelikteki kararlarına karşı iptal davası açabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 107.- Bir bankanın ve yabancı banka şubesinin faaliyet izninin kaldırılması halinde 
yönetim ve denetiminin Fona intikal edeceği hükme bağlanmış; akabinde, tasfiye sürecinde, iznin 
kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, banka ve 
yabancı banka şubesi hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflâs takibatının duracağı ve 
yeni icra ve iflâs takibi yapılamayacağı, banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından 
açılmış tüm dava, icra ve iflâs takiplerinin mahkeme, icra ve iflâs dairesi tarafından derhal Fona bil
dirileceği hükme bağlanmıştır. 

Fonun, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki ve yabancı banka şubesindeki 
sigortalı mevduatı doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat 
sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını istemesi, iflas kararı alınması halinde tüm im
tiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatını kazanması ve iflas dairesi, 
alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı anılan Kanun hüküm
leri çerçevesinde tasfiye etmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Fona tanınan yetki ve imtiyazlar ile 
Fonun alacağının hak kaybına sebebiyet vermeden tahsili amaçlanmıştır. 
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Faaliyet izni iptal edilen bir banka ve yabancı banka şubesinin iflâs talebinin seri muhakeme 
usulü hükümleri uygulanarak en geç altı ay içerisinde karara bağlanması, iflas kararı verilmeyen 
hallerde ise banka ve yabancı banka şubesinin iradi tasfiyesinin başlatılması ve Fon alacağının hak 
kaybına sebebiyet verilmeden tahsili hususunda Fona yetkiler tanınmış, tasfiyeye ilişkin yetkilerin 
yönetmelik ile düzenlenerek uygulanması, böylelikle faaliyet izni kaldırılan banka ve yabancı ban
ka şubesindeki çözümleme süreçlerinin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 108.- Bu hüküm ile Fona; ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve mali sis
temin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğrultusunda kullanması, banka faaliyetini geçici süre 
durdurması ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle mali bün
yelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışı amacıyla mad
dede sayılan yetkilerini kullanması imkânı sağlanmıştır. Fonun bu yetkilerini kullanması sonucun
da, devralınan zararlara istinaden yapılacak ödemelerin karşılığını temsil eden hisselerin, üzerindeki 
her türlü hak ve takyidattan âri olarak Fona intikal edeceği hükme bağlanmıştır. Fon, sahip olduğu 
aktifleri ve hisse senetlerini iskonto uygulayarak veya sair suretlerle üçüncü kişilere satmaya ve 
kendisine intikal eden hisselerin üçüncü kişilere devredilmesine yönelik olarak gerekli göreceği her 
türlü tedbiri almaya yetkili kılınmıştır. 

Ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların, 
mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışına ilişkin 
işlemlerin dokuz ay içerisinde tamamlanması, bu sürenin işlemlerin tamamlanmasına yetmemesi 
halinde Fon Kurulu kararı ile üç ayı geçmemek üzere uzatılması ve her halükarda Fona devredilen 
bankanın oniki aylık süre içerisinde bankanın başka bir banka ile devir, birleştirilme ve satış işlem
lerinin tamamlanması, aksi halde oniki aylık süre içerisinde sisteme geri döndürülememiş bankanın 
Kurul kararı ile faaliyet izninin kaldırılarak hakkında iflas ve tasfiye süreçlerinin başlatılması 
hususunda Fon yetkili kılınmıştır. 

Madde 109.- Bir bankanın kaynaklan ve varlıklarının bankanın hakim ortaklan veya yöneticileri 
tarafından istismar edilmesi halinde, uygulanacak tedbirlere bu maddede yer verilmiştir. Banka kay
naklan ve varlıklarının doğrudan ve dolanlı olarak kullanılma usulleri belirtilerek kullanılan kaynak
lar ve maruz kalman zarar kapsamında iade ve tazmine konu edilecek tutarlann belirlenmesi, şahsi 
sorumluluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı veya dolanlı bir şekilde 
kullanılan kaynaklan ve bu suretle uğranılan zararlan Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade 
ve tazmin etme mükellefiyeti getirilmiş, maddede belirtilen şartların mevcudiyeti halinde, bu zarar 
veya kullanılan kaynakların miktarına bakılmaksızın, bunlara ait hisselerin başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın Fona intikal etmesine imkân sağlanmıştır. İade veya tazmin mükellefiyetinin yerine 
getirilmesi veya Fonun uygun göreceği biçimde teminatlandınlması halinde dahi banka hakkında 
ilave tedbirler alınması ve uygulanmasında Fona ve Kurula yetkiler verilmiştir. 

Madde 110.- Fon, faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen bankalardaki mevduat ve 
katılım fonu sahipleri ile diğer alacaklılann haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her 
türlü tedbirleri alması kapsamında; hâkim ortaklanndan ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüz
de onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlanndan ve yöneticilerinden, kendilerine, eşlerine, 
altsoy ve üstsoyuna, kan ve kayın hısımlarına, evlatlıklarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşın
maz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve alacaklarını ve menkul kıymetlerini ve 
her türlü kazanç ve gelirleri ile yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve aynca bildirimden ön-
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ceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri taşınmaz mal, haczi 
caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerini is
temeye ve malvarlıkları üzerine teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlan ile il
gililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dahil, alacaklıların menfaati için zorunlu olan her türlü 
muhafaza tedbirinin alınmasını ilgili mahkemeden istemeye yetkili kılınmıştır. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi 
olmaksızın ana sözleşmelerinde yer alan düzenlemelerin genel kurul yapılmaksızın değiştirilmesin
de ve tescil ettirilmesinde Fona yetki verilmiş, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı veya Fona dev
redildiği tarihten sonra bankaya borçlu olanların banka alacaklılarından temlik yoluyla alacak edin
meleri, takas ve mahsup talebinde bulunmalanna kısıtlamalar getirilmiş, böylelikle bu bankalar 
hakkında etkin ve süratli bir biçimde çözümleme faaliyetlerinin başlaması ve kesintiye uğratıl
madan devam ettirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 111.- Bu Kanun hükümleri kapsamında bir bankanın iflâs ve/veya tasfiyesinde tesis 
edilecek işlemlerin uygulanması amacıyla, muhtemel gereksinimler dikkate alınarak Kurumdan 
alınacak geçici süreli izinle Fon tarafından banka kurulması, bu süre içerisinde iflas veya tasfiye iş
lemlerinin tamamlanamaması halinde izin süresinin uzatılarak iflas ve tasfiye işlemlerinin tamam
lanması sağlanmış, bu bankaya Kanun ile Fona verilen görevlerin ifasında bazı istisna ve muafiyet
ler tanınmıştır. 

Madde 112.- Fon, yaptıkları işlemler nedeniyle banka hakkında Kanunun 72 nci maddesi 
hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit edilen yöneticiler ve denetçilerinin, yönetici ve 
denetçilerin karar ve işlemlerinin bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapılması 
halinde de bu ortakların şahsen iflaslannı isteme ve iflaslanna karar verilmesi halinde iflas tasfiyesi 
ile yetkilendirilmiştir. 

Madde 113.- Kanun kapsamında Fona verilen yetki ve görevler madde metninde aynntılı olarak 
belirtilmiş, Fonun kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir Kurum olduğu, hiçbir 
organ, makam, merci veya kişinin Fon Kurulunun kararlannı etkilemek amacıyla emir ve talimat 
veremeyeceği, Fonun yerindelik denetimine tabi tutulamayacağı ve bir takım mevzuat hükümlerine 
tabi olmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Fonun mallan haciz ve rehine karşı korunmuş, personel is
tihdamında serbestlik tanınarak görev ve yetkilerini etkin bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmıştır. 

Madde 114.- Fonun karar organı olan Fon Kurulunun biri başkan, biri ikinci başkan olmak 
üzere yedi üyeden oluşacağı ve Fon Kurulu Başkanının Fonun da başkanı olduğu hükme bağlanmış 
ve Başkana vekaletin hangi hallerde ve kim tarafından üstleneceği düzenlenmiştir. 

Madde 115.- Fon Kurulu üyelerinin taşımalan gereken şartlarla birlikte Bakanlar Kurulu tarafın
dan atanmalan için sahip olmaları gereken diğer hususlar belirlenmiştir. Ayrıca Kurul üyelerinin; 
göreve başlamadan önce, görevlerini dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yerine getirecekleri konusun
da, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmelerine ilişkin düzenleme getirilmiştir. 

Madde 116.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri en yüksek verimin sağlanması için 
altı yıl olarak belirlenmiş ve süreleri biten başkan ve üyelerin yeniden atanamayacakları, boşalan 
üyeliklere atananlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanlann bir defalığına tekrar 
atanabileceği öngörülerek Kurulun işlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve kurumsal hafızanın 
devamının sağlanması amaçlanmıştır. Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan her
hangi bir nedenle görevlerine son verilemeyeceğine ilişkin kurallar ve istisnai haller düzenlenmiştir. 

Madde 117.- Fon Kurulu üyelerinin görevlerini tam bir tarafsızlık ve dürüstlükle yapmalannı 
sağlamak amacıyla, Kurul üyeliği dışında yapamayacakları bazı faaliyetler ile diğer yasaklar tadadi 
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olarak bu maddede sayılmaktadır. Aynca mal beyanına ilişkin olarak Kurul üyelerine özel bir 
düzenleme getirilmektedir. 

Madde 118.- Bu maddede Fon Kurulunun toplanma şekli, karar alma usulü, kararların tekem
mülü, tebliği ve Resmî Gazetede yayımlanması gibi hususlar düzenlenmektedir. Fonun karar organı 
olan Kurul üyelerinin Fon faaliyetleri hakkında Başkan tarafından bilgilendirilmesi de öngörülmek 
suretiyle Kurul kararlarının alınmasından önce yeterli bilgiyle donatılması sağlanmaktadır. 

Bu maddeye göre, gündemi belirleme yetkisi Başkana verilmiş olmakla birlikte bu yetki mut
lak değildir. Toplantıdan önce bir üyenin önerisi üzerine Kurulun kabul etmesi şartıyla gündeme 
yeni madde ilave edilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Aynca, toplantı ve karar nisapları düzenlenmiş bulunmaktadır. Tutanakların imzalanmaması, 
toplantılara iştirak edilmemesi, kararların imzalanmaması veya karşı oy gerekçelerinin yazılmaması 
gibi durumlarda neler yapılacağı belirlenmiş, uygun süreler öngörülmüştür. 

Fon Kurulu üyeliklerinin boş bulunması ve bu durumun Kurulun karar almasını engellemesi 
halinde, Kurul üyeliklerine atama yapılıncaya kadar, toplantı nisabını sağlayacak şekilde kıdemli 
başkan yardımcılarının Kurul üyeliğine vekalet etmesi düzenlenmiştir. 

Fon Kurulunun düzenleyici mahiyetteki kararlarının Resmî Gazetede yayımlanması, diğer 
kararlarının ise bültenler, web sayfası ve benzer vasıtalarla kamuoyuna duyurulması öngörülmüş, 
ancak yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı nitelikteki kararların 
yayımlanıp yayımlanmaması hususunda Fon Kuruluna takdir yetkisi tanınmıştır. 

Kurul kararlannın uygulanması konusunda idare hukukunun genel prensibi korunmuştur. Bir 
başka ifade ile, Kurul kararları usulüne uygun olarak tebliğ edildikleri andan itibaren uy
gulanabilecek ve para cezaları tahsil edilebilecektir. Aleyhine karar verilen taraflar yargıya gidip 
yürütmeyi durdurma karan alıncaya kadar karar uygulanacaktır. Yürütmeyi durdurma kararı veril
mesi halinde ise genel uygulamadan farklı olarak özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, mah
kemenin iptal istemini nihaî olarak reddetmesi halinde para cezalanna, işlemin ilgiliye tebliğinden 
itibaren kanunî faiz uygulanacaktır. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin uyacakları meslekî ilkeler ile Fon Kurulunun çalışma 
usul ve esaslarına ilişkin diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

Madde 119.- Bu hüküm ile Fon Kurulunun yetkileri daha çok Kurumun genel stratejisini belir
leme ve genel idarî nitelikteki işlerde ise sadece ana ilkeleri belirleme düzeyinde sayılmıştır. Böy
lelikle uygulamada ortaya çıkan bazı sorunların önlenmesi hedeflenmiştir. 

Madde 120.- Başkanın sorumlulukları belirlenerek, bu sorumluluğun sınırları tespit edilmiş, ic
raya ilişkin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Başkanın Kurula ilişkin görevlerinin, Fon Kurulunun 
kararlarını uygulamak ve Kurumu yönetmek olduğu ve başkana, yokluğunda ikinci başkanın 
vekâlet edeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 121.- Bu madde ile, başkana kurumun yönetiminde ve gerekli koordinasyonun sağlan
masında yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 122.- Hizmet birimlerinin düzenlendiği bu madde ile, Kurumun daire başkanlığı şek
linde teşkilâtlanmış anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı hüküm altına 
alınmaktadır. Fonda performansın düşmesinin önüne geçebilmek ve verimlilik artışını sağlamak 
için de daire başkanlıklarının sayısı on ile sınırlanmaktadır. Birimlerin görev ve sorumluluklarının 
Fonun görevlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belir
leneceği de hüküm altına alınmaktadır. 
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Madde 123.- Fona verilen görev ve hizmetlerin avukatlar, denetçi ve denetçi yardımcıları, uz
man ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idari personel eliyle yürütülmesi hük
me bağlanmış ve bu personelin taşıyacağı nitelikler düzenlenmiştir. Diğer taraftan, Fonun meslek 
ve idari personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları ile ilgili 
diğer hususların Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenleme 
getirilmiş olup bu düzenleme ile Fonun daha etkin ve verimli çalışması amaçlanmıştır. 

Madde 124.- Fonun, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilenler dışındaki görev ve yetkileri, 
sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanması ve tahsilinin denetlen
mesine ilişkin yetkileri, Fonun faaliyetlerinde gözeteceği ilke ve stratejiler, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının Fona yardım yükümlülükleri bu madde ile düzenlenmiş, böylelikle Fonun daha et
kin ve verimli çalışması amaçlanmıştır. 

Madde 125.- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden Fonun belge ve bilgi is
teme yetkisinin kapsamı ve sınırlan ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu 
kapsamdaki yükümlülükleri düzenlenmiş olup bu düzenleme ile Fona çalışmalarında ihtiyaç duy
duğu bilgi ve belgelerin temininde hiç bir zorlukla karşılaşmaması amaçlanmıştır. 

Madde 126.- Fonun iç denetimi ve dış denetimi, yıllık hesapları, faaliyet raporu, mali tabloları 
ve bütçe kesin hesabı, dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile il
gili raporları hakkında düzenleme yapılmıştır. Fonun iç denetiminin Başkan, dış denetiminin ise 
Sayıştay tarafından yapılması öngörülmektedir. Fonun faaliyetleri performans denetimine tâbi 
tutularak daha ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde çalışması amaçlanmış, bütçesi çerçevesinde 
faaliyet yapması ve bunun performans denetimi ile ölçülmesi, performansına göre hazırlayacağı 
faaliyet raporlarının, malî tabloları ve bütçe kesinhesabı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulması sağlanarak Meclis denetiminin de gerçekleştirilmesi, yıllık faaliyet raporu, Sayıştay malî 
denetim raporu ile yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı olacak karar
lan dışındaki kararları, düzenlemeleri, işlemleri, araştırma ve soruşturmalarının her yılın Mayıs ayı 
sonunda Fonun internet sayfasında ve resmî bültenleriyle yayınlanarak kamuoyunun bilgisine 
sunulması, böylece kamuoyu denetimine de imkân sağlanması hedeflenmiştir. 

Madde 127.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin ücret, malî ve sosyal hakları, 
emeklilik ve hizmet sürelerinde düzenleme yapılmıştır. Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile meslek 
personelinin Emekli Sandığı Kanununa, diğer personelin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olacağı; Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu 
emeklilik işlemi tamamlanan üyelerin üyeliklerinin görev süreleri sonuna kadar devam edeceği; 
atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istek
leri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam edeceğine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup bu 
düzenleme ile kamu personeli hakkında verimli ve yeknesak uygulama yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 128.- Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananların görevleri süresince önceki görev
leri ile ilişkilerinin kesilmesi, bu sayede tarafsızlıkları hakkında muhtemel şüphelerin önüne geçil
mesi, kamu görevlisi iken Kurul üyeliğine atananlardan Kurul üyeliği sona erenlerin geldikleri 
göreve dönmelerinde, atama işlemlerinde vuku bulabilecek gecikme halinde mağduriyetlerini ön
lemek üzere üç ayı geçmemek şartıyla Fondaki özlük haklarının devam etmesi öngörülmektedir. 
Aynı hüküm, özel sektörde çalışmakta iken üye olarak atananlar hakkında da uygulanabilecektir. 

Madde 129.- Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, gerek görevlerinin ifası sırasında ve 
gerekse görevden ayrılmalarından sonra, görevleriyle ilgili isnatlardan dolayı aleyhlerine açılmış ve 
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açılacak davaların bir avukat tarafından yürürülebilmesine imkân tanınmış; Fon Kurulu Başkanı ve 
üyeleri ile Fon personelinin, görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlar ve ken
dilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılacağı, soruşturmaların Fon Kurulu 
üyeleri için ilişkili Bakanın, Fon personeli için ise Fon Başkanının izin vermesi kaydıyla genel 
hükümlere göre yapılacağı öngörülmüştür. Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin iştirak halinde 
işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Fon personeli hakkında soruşturma izni ver
me yetkisinin ise ilişkili Bakana ait olduğu belirtilmiş, Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakkın
da soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya 
zarar vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar 
sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin olması gerektiği düzenlenmiştir. Soruştur
ma izni verilmesi halinde bu durumun ilgililere tebliğ edileceği, soruşturmaya izin verilmesine karar 
verilmesi halinde, bu kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Danıştay 
nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceği, izin verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya 
Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatılamayacağı ön
görülmüştür. Böylelikle, Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin Fon alacağım tahsil ve takip 
görevlerini yerine getirirlerken kasıtlı suçlama ve yıpratmalara karşı gerekli hukuki güvenceye 
sahip olmaları amaçlanmıştır. 

Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri 
ile Fon tarafından bu Kanunun 135 inci maddesi hükümlerine ve/veya bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendine is
tinaden atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve tasfiye memurları 
ve/veya yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankaların iştiraklerinde bu bankaları 
temsilen görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, tasfiye memur
ları ile bu yöneticilerce görevlendirilen genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer şirket çalışan
ları ve/veya hisseleri Fona devredilen iştiraklerde Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim 
kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, iflâs ve tasfiye memurları ile bu yöneticilerce görevlen
dirilen genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer şirket çalışanları aleyhine görevlerinin ifası 
sebebiyle açılan ve açılacak her türlü tazminat ve alacak davaları ile şahsi sorumluluk davalarının 
Fon aleyhine açılacağı hüküm altına alınmış, Fonun rücû imkânı ve atanan yöneticilerin muaf ol
dukları kanuni yükümlülükler düzenlenmiştir. 

Şirketin amme borçlarının ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarının veyahut sair borç
larının ödenmemiş olmasından dolayı yukarıda sayılan yöneticilerin şahsî sorumluluklarına gidil
memesi, bu şirketlerin çoğunluğunun sermayelerini kaybetmiş olması nedeniyle anılan yöneticilerin 
Türk Ticaret Kanununun 324, îcra ve İflâs Kanununun 179, 277 ve 345/a maddeleri karşısında 
sorumlu tutulmamalan, bu fıkra hükümlerinin Fon yararına uygulanması ve yönetici temininde 
kolaylık sağlanması gibi hususlar da dikkate alınarak kanun metnine alınmıştır. 

Madde 130.- Fon Kurulunun kararlan nihai olarak alacakların takip ve tahsili yoluyla kamu 
zararlarının tazmini amacına matuftur. Bu nedenle kararların hemen uygulanması gerekmektedir. 
Aksi halde uygulamadaki gecikmeler belirsizliklere yol açacak, bu da alacakların tahsili sürecinin 
uzamasına sebep olacaktır. Kararların kısa sürede kesinleşmesini sağlayarak belirsizliği ortadan kal
dırmak ve Fon Kurulu kararlarına karşı gidilecek yargı yolunda yeknesaklığı temin etmek üzere 
500.000.-YTL. yi aşan davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülmesi hükmü getiril
mektedir. Yargılamanın acele işlerden sayılması öngörülerek buna ilişkin bazı istisnalar getirilmiştir. 
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Madde 131.- Fonun, idari özerkliğinin mali açıdan tamamlanmasını teminen Fon kaynaklarının 
kullanımının bu madde kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belir
lenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve Fon Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Fon büt
çesine göre gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 

Madde 132.- Bankacılık sisteminin güven ve istikrar içerisinde çalışması amacıyla kurulan 
Fonun, Kanun kapsamında verilen yetki ve görevlerinin finansmanında kullanacağı kaynakları 
belirlenmiştir. 

Madde 133.- Fonun, Kanun kapsamında verilen yetki ve görevlerin finansmanında kul
lanacağı kaynaklarına ilave olarak, ihtiyaç hasıl olduğunda, Fona ek kaynak temin etme yetkisi 
tanınmış ve bu çerçevede, Fona ıkrazen verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip devlet 
iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği, bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mah
suben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınabileceği, Merkez Ban
kasından avans kullanılabileceği öngörülmüş ve Fona, yaptığı borçlanmalar üzerinde bağımsız 
tasarruf imkânı getirilmiştir. 

Madde 134.- Fona, Fon gelirlerinin tahsilinde, banka kaynaklarının istismarı sebebiyle faaliyet 
izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri hakkında yapacağı 
takiplerde ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu Kanun uyarınca ban
ka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarı ile Fon 
tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı arasında bir fark bulunması halinde bu far
kın tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
takip ve tahsili yetkisi verilmiş, bu yetki çerçevesinde Fonun idari yetkilerle donatılması suretiyle 
alacaklarının tahsil kabiliyetinin artırılması amaçlanmıştır. 

Fonun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibine karar 
verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de anılan Kanun hükümlerini 
uygulayabileceği, Fonun, alacaklarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre satışa arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katılmaya, pey 
sürmeye ve alacağına mahsuben ihaleden mal, hak ve alacakları satın almaya yetkili olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Fon alacaklarının hak kaybına sebebiyet vermeden tahsilinin hızlandırılmasını teminen, iflas 
bürosunun ve iflas idaresinin oluşumunda yeni düzenleme getirilmiştir. Mülga metindeki icra tetkik 
merciine tanınan takdir hakkı kaldırılarak Fonun talebine uygun işlem tesis edilmesi öngörülmüştür. 

Faaliyet izni kaldırılan veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, 
takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere, bu Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurular 
üzerine açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında Fona kanuni müdahillik ve şahsi haklarda 
taraf sıfatı verilerek kamunun ceza davalarına müdahilliği ve zararların tazmini temin edilmiştir. 

Fonun talebi üzerine Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanması hükme bağlanarak 
Fona borçlu olanların yurt dışına çıkmalarının ve bu suretle takipleri sonuçsuz bırakma çabalarının 
önüne geçilmesi, böylelikle Fon alacaklarının tahsilinin hızlandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 135.- Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya 
tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması durumunda, bankanın sorumlulukları tespit 
edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlem
leri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon 
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tarafından dava açılabileceği düzenlemesi getirilmiş, aynı şekilde Fon tarafından kanuni halef sıfatı 
ile takip edilecek davalar düzenleme altına alınmış, ayrıca bu bankaların başka bir bankaya dev
redilmesi ya da başka bir banka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da tas
fiyelerine karar verilmesi halinde bu işlemlerin tamamlanmasını takibeden beş yıl içinde bankanın 
sorumlulukları tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ile eski denetçileri aleyhine varsa ib
ralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini istemiyle Fon tarafından 
dava açılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde kapsamında belirtilen bankaların, Fona devredilmiş olması ve tasfiye veya yeniden 
yapılandırma sürecine girmeleri sebebiyle genel kurulu toplamalarının mümkün olmadığı dikkate 
alınarak, mali sorumluluk davalarında, dava açılmasına dair Fon Kurulu kararının "dava şartı" 
olarak aranan genel kurul karan yerine geçeceği düzenlemesi getirilmiştir. 

Fon tarafından açılan ve/veya açılacak davalar ile kanunî halef sıfatıyla takip edilen davalarda, 
kamu yararı gözetilerek maktu vekalet ücreti uygulaması getirilmiştir. 

Madde 136.- Hâkim ortakların doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimini elinde 
bulundurdukları şirketlerin kapsamı genişletilerek, Fon alacağının tahsili bakımından yarar görül
mesi halinde, hâkim ortak adına hareket eden ve onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak 
edinen şirketlerin ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve 
denetiminin Fon tarafından devralınması imkânı getirilmiştir. 

Fon alacaklarının tahsili bakımından yarar görülen hâllerde, Fonun yönetim ve denetimini dev
ralacağı şirketler ile bu şirketlerin ortaklarının temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından dev
ralınması halinde, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atanacak uzman eleman teminindeki güç
lük nedeniyle, Fonun hareket kabiliyetinin artırılmasını teminen şirket ana sözleşmesinde belirlenen 
yönetim ve denetim kurulu üye sayısı ile bağlı kalınmaksızın üye sayısını artırmak veya eksiltmek 
suretiyle Fonun atama yapma konusunda yetkili kılınması öngörülmüş, Fonun yönetim ve 
denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu madde uyarınca yönetimini ve denetimini devir al
dığı şirketlerin ve Fon iştiraklerinin ortak sayısının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel kanun
larda belirtilen zorunlu ortak sayısının altına düşmesi halinde tüzel kişiliklerine halel gelmeyeceği 
hüküm altına alınarak uygulamada şirketlerin ortak sayısı değişiklikleri neticesinde hukuki varlık
larının devamı ile ilgili oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile Fon tarafından atanan yöneticilerin yetkilerinin 
kapsamı genişletilerek şirket aktiflerinin Fon alacağına mahsuben değerlendirilmesi hususunda yet
ki verilmiştir. 

Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devir alınan şirketlerin hisselerinin veya aktif
lerinin rızai yollarla paraya çevrilerek alacağa mahsup edilmesinde, şirket yönetimi ile birlikte Fon 
da yetkili kılınmıştır. 

Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devir alman şirketlerin hisselerinin % 49'undan 
fazlasının yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılabileceğine yönelik hükme, bu şirketlere ait malların 
da satılabilmesi hususunda ekleme yapılmıştır. Ancak, bilhassa gayrimenkullerle ilgili olarak özel 
kanunlarda bazı kısıtlamalar olabileceği dikkate alınmak suretiyle bu kısıtlamalar saklı tutulmuştur. 

İktisadi ve ticari bütünlük oluşturan malların; gerek borçlunun, gerekse kamunun menfaat
lerine uygun biçimde en yüksek değerden satılabilmesi için 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı 
olmaksızın; 

- İktisadi ve ticari bütünlük oluşturarak satış, 
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- İhale bedelinin ödenme şekli, para birimi, 
- Alıcıların sahip olması gereken şartlar, 
- Ödeme tarihi, ihalenin sair usul ve esaslarını Fon Kurulunun belirlemesi, 
- Satışa konu varlıkların geçmiş dönem borçlarının ödenmesi, 
gibi kavramlara yer verilmek suretiyle bu amacın gerçekleştirilmesi için yasal zemin oluşturul

muştur. 
İhalenin güvenliği ve bu sayede iç ve dış piyasada gerekli ilgiyi görmesi amacıyla; ihalenin 

sonuçlanmasından ve malların alıcısına teslim edilmesinden sonra iadesinin talep edilemeyeceği, 
ancak ihale bedeli ve faiz maliyeti ile sınırlı olarak tazminat talep edilebileceği düzenlenmiştir. 

İktisadi ve ticari bütünlüğün bozulmasına yol açabilecek girişimlerin önüne geçilebilmesi 
amacıyla; Fonun izni olmaksızın bu bütünlük içerisinde yer alan bir malın satışının talep 
edilemeyeceği düzenlemesi getirilmiş, ancak iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarının zayi olmaması 
bakımından bunlarla ilgili zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

İhalenin sonuçlanmasından sonra alıcısının en kısa sürede yararlanmasına sunulabilmesi ve bu 
sayede daha fazla tahsilat sağlanabilmesi bakımından; telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, 
yazılı ve görsel medya ve diğer sektörlerdeki mal, hak ve varlıkların alıcıları adına devri ve tescili 
işlemlerinin en kısa sürede (bir ay içinde) tamamlanabilmesi hükmü getirilmiştir. 

Bu madde uyarınca iktisadi ve ticari bütünlük çerçevesinde yapılacak satışlara ilişkin diğer 
esas ve usullerin Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilmesi öngörülmüştür. 

Yine bu madde kapsamında yapılacak satışlarda, kamu kurum, kuruluşları ve üst kurulların 
bütünlük oluşturan varlıkların maliklerinden olan alacaklarının satış bedelinden garameten tahsil 
edilmesi öngörülmüştür. 

Fon Kuruluna düzenleme kapsamında "iktisadi ve ticari bütünlük" oluşturarak satış yapma yet
kisi verilerek; 

- Fona devredilen bankaların çözümlenmesi sürecinde kamu alacaklarının tahsil kabiliyetinin 
hızlandırılması ve artırılması, 

- Satış süreci ve satış sonrasındaki işlemleri düzenleyerek iç ve dış talebin artırılması, 
- İşletmelerle ilgili geçmiş dönemlerden kalan sorunların çözülmesi ve bu suretle ticari ve ik

tisadi bütünlüğün değerinin yükseltilmesi, 
imkânı getirilmiş ve bu çerçevede kamu menfaatlerinin hak kaybına sebebiyet vermeden tah

silini sağlamaya yönelik çalışmaların kuvvetlendirilmesi ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Zira, Fonun, tasfiyeye tabi tutulan bankaların hâkim ortaklarından olan alacaklarını tahsil için 
uyguladığı 6183 sayılı Kanun hükümleri, takip sürecinin hızlı işlemesini sağlamakta; ancak, takip 
sonunda haciz konulan varlıkların yahut şirketlerin satışında yeterli hukukî imkânı sunamamaktadır. 
Hukuk tekniği açısında varlıkların (örneğin gayrimenkuUerin ve araçların) tek tek satışına uygun 
olan 6183 sayılı Kanunun satış hükümleri, Fon tarafından el konulan bankaların ve iştiraklerinin, 
her biri başka şirkete farklı şekillerde dağıtılmış varlıklarının satışına uygun değildir. Büyük borç 
yükü nedeniyle şirketlerin hisselerini satmak, ekonomik ve fınansal açıdan oldukça zordur. 
Dolayısıyla, söz konusu şirketlerin sahip oldukları varlıkların satılması, süreci hızlandırmada önem
li avantaj sağlayacaktır. Bu sebeple, dağılmış ve parçalanmış varlıkların bir iktisadî bütünlük için
de satılmasını sağlamak özel önem taşımaktadır. 6183 sayılı Kanun, bu iktisadî bütünlüğü oluştur
maya imkân veren düzenlemeleri içermemektedir. Bu hüküm kapsamında, 6183 sayılı Kanunun 
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satışa ilişkin bu ve benzeri kısıtlamalarını aşmayı, satış sürecini hızlandırmayı, satış sürecindeki ve 
satış sonrası hukuksal belirsizlikleri kaldırarak satış değerlerini yükseltmeyi sağlayacak yetkiler 
Fona tanınmaktadır. 

Banka kaynağının kullandırılması olarak kabul edilecek birtakım işlemler sayılarak bu işlem
lerin tarafları hakkında Fon, bu madde ile getirilen hükümleri uygulamakla yetkili kılınmıştır. Bu 
işlemler sebebiyle üçüncü kişiler lehine tesis edilen ayni veya şahsi her türlü hakkın Fona karşı 
hüküm ifade etmeyeceği ve bahsi geçen işlemler sebebiyle Fona karşı iyiniyet iddiasında 
bulunulamayacağı yönündeki düzenleme ile de Fon alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ve 
çözümleme sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

Yine faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın maddede sayılan ortak veya kişiler
ce her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin olarak imzalanmış sözleşmelerinin geçersiz sayılması 
konusunda Fon Kuruluna yetki verilerek alacakların tahsil kabiliyetinin artırılması amaçlanmıştır. 

Öte yandan maddede sayılan tüm alacaklara ilişkin olarak zararın veya alacağın doğmasından 
itibaren 6183 sayılı Kanunda belirlenen oranda gecikme zammı uygulayabileceği, yine bu alacak
lara dayanılarak açılacak tüm davalarda yürütmenin durdurulmasını teminen Fonun her türlü 
teminat şartından muaf olacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 137.-1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu uyarınca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım 
fonu tutan ile Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı arasında bir fark bulun
ması halinde, bu fark nispetinde kimlere ve hangi tür mal, hak ve alacaklara tedbir konulacağı belir
tilmiş, bu tedbirin kapsamı ve talep edilecek mercii düzenlenmiştir. Ayrıca, tüm bu mal, hak ve 
alacaklara ilişkin olarak açılmış veya açılacak davalarda bu kişiler Türk Medenî Kanununun 3 ün
cü maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci maddesindeki mülkiyet karinesinden ve tüm resmî 
sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamayacakları; iyiniyetle edinmiş olduklarını ispatladık
ları takdirde, yaptıkları ödemelerin muvazaalı olmayan rayiç değer olduğunu belgelendirmek şar
tıyla ödediklerinin aslî sorumluların mal varlığı ve diğer değerlerinden bu kişilere geri verilmesine 
mahkemece karar verileceği düzenlenmiştir. 

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bir banka nezdinde tasarruf 
mevduatı hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak düzenlediği belgeler veya sahte olduğunu bil
diği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep 
eden kişilere, fiilleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası verileceği, kendilerine veya gösterdikleri yahut hak sahibi kıldıkları kişilere ödeme yapıldık
tan sonra bu fiilleri işledikleri ortaya çıkan kişilere, bu cezanın yanı sıra ödenen tutann on katı kadar 
para cezası verilmesi öngörülmüş ve bu kişiler hakkında yukarıda belirtilen hükümlerin uygulan
ması hüküm altına alınmıştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu madde 
hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak ol
masına sebebiyet veren kişiler ile bunlann eş ve çocuklanna ait her türlü mal, hak ve alacaklar hak
kında da bu madde hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

Mülga hükümde sulh ceza hâkimince verilen tedbirlerin hangi merci tarafından uygulanacağı 
konusunda açıklık bulunmadığından ve bu husus uygulamada karışıklığa yol açtığından madde met
nine, tedbir kararının karan veren mahkemenin bulunduğu yerdeki nöbetçi icra dairesi tarafından 
infaz olunacağı konusunda hüküm ilave edilmiş, tedbire ilişkin talepler konusunda izlenecek usul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



- 6 9 — 

ve esaslar belirlenmiş ve bu tedbirlerin devamı, bir yıl içerisinde Fon tarafından suç duyurusunda 
bulunulması, 6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili yönünde takip başlatılması veya hukuk 
davası açılması şartına bağlanmıştır. Yine sözkonusu farkın bu Kanunda yer alan hükümler dahilin
de tahsiline karar verme hususunda Fon yetkili kılınmıştır. 

Madde 138.- Fon alacaklarının tahsilini teminen açılan davalarda, Fon alacaklarının genellikle 
teminatlı ve likit olmaması nedeniyle yargılamayı gerektirdiğinden, dava öncesinde veya dava kap
samında alınan tedbir kararlan, tedbir konulan malların devir ve temlikini önlerken dava konusu 
alacağın teminatını oluşturmamaktadır. Ancak tedbir karan ile korunan borçlu mallan üzerine yasal 
ya da muvazaalı işlemler ile üçüncü kişilerce konulan haciz ya da rehinler, Fon lehine olan tedbirin 
hacze dönüştürülmesi sırasında öne geçmekte ve Fon alacağı teminatsız kalmaktadır. Söz konusu 
sakmcalann giderilmesini teminen, Fon alacaklarının yasal teminatına ihtiyati tedbirlerle birlikte ih
tiyati hacizler de eklenmiş ve Fon alacaklannm imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil edilebilmesi 
için eski metinde yer alan, uygulamada sorunlara yol açabilecek sınırlamalar metinden çıkanlmıştır. 

Madde 139.- Fona intikal eden banka kaynaklarını kullanan hâkim ortaklardan Fon alacak
lannm tahsilinde, geçmiş dönemde yapılan muvazaalı işlemlerin ispatında mevzuat karşısında 
yetersiz kalınması ve objektif delil tespitinin her zaman mümkün olmaması nedeniyle bu muvazaalı 
işlemler Fona karşı geçersiz sayılmak ve aksinin ispatı karşı tarafa yükletilmek suretiyle Fon 
alacağının tahsilinin hızlandırılması amaçlanmış; ancak, ispat külfetine ilişkin olarak getirilen bu is
tisna, banka kaynaklarının istismarı halinde hâkim ortaklar ve yöneticiler aleyhine Fon tarafından 
açılacak davalar ve şahsi sorumluluk davalan ile sınırlandırılmıştır. 

Türk Medenî Kanununun 6 ncı maddesinde, "Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça" taraflar
dan her birinin hakkını dayandırdığı olgulann varlığını ispatlamakla yükümlü olduğu öngörülmüş
tür. Bu genel hüküm dahi, kanun koyucunun davalarda ispat yükünün paylaştırılmasında, hal ve 
şartlara göre, bu yükü davalıya da tahmil edebileceğini açıkça göstermektedir. Öte yandan, Borçlar 
Kanununun 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, sözleşmeden doğan hukukî sorumluluk 
davalarında, borçlunun kusurlu olduğu esas kabul edilmiş ve borçluya kusurunun bulunmadığına 
ilişkin kurtuluş beyinesi getirmek suretiyle tazminat ödemekten kurtulabileceği öngörülmüştür. Ay
rıca Borçlar Kanununun 99 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, Devletten alınan izin ile 
yürütülen bankacılık faaliyetlerinde ve banka hissedarlığında, davalı borçluların hafif kusurdan dahi 
hukukî sorumluluklarının mevcut olduğu kabul edildiğinden, banka yöneticileri, denetçileri ve 
nitelikli ortakları hakkında açılan hukukî sorumluluk davalarında ispat yükünün ters çevrilmesi, hak 
ve adalet duygularının ve üstün kamu çıkarlannın korunması açısından hukuken yerinde olacaktır. 

Madde 140.- Fon ve Fon bankalarının taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen 
veya tamamen aleyhe neticelenmesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve 
cezaların uygulanmayacağı hüküm altına alınmış ve Fonun kamu adına tesis ettiği işlemlerin güven
cesi olarak, Fona ait mal, hak ve alacakların haczedilemeyeceği belirtilmiştir. 

Aynca doğrudan Fon alacaklannm tahsil kabiliyetinin artırılmasını teminen Fona bazı yetki ve 
imtiyazlar tanınmıştır. Bu kapsamda; 

- Bir bankanın borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halin
de, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde 
kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü sürenin alacağın devralındığı 
veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile duracağı 
öngörülmüş; 108 inci madde uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona 
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devredilen bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştiril
mesi ve satışı ile ilgili sürecin devrin yapıldığı tarihten itibaren en geç dokuz aylık bir süre içerisin
de sekteye uğratılmamasımn sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca; 

- Fonun yapılan ihalelere iştirak etmesi halinde teminat şartı aranmayacağı öngörülmüş, 
- Fonun alacaklı olduğu takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazların satış dışında takip iş

lemlerini durdurmayacağı hükme bağlanmış, 
- Kıymet takdirleri ile satış ilanlarının borçlular dışındaki ilgililere tebliğinin nasıl olacağı 

düzenlenmiş, 
- ihalenin feshi davalarında teminat yatırılması hususu düzenlenmiş, 
- Fonun alacaklı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerinin sıra cet

velinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödeneceği öngörülmüş, 
- Satış bedelinin dosyaya yatırıldığı tarihten itibaren icra müdürlüğünce nemalandırılarak 

ödeneceği ve faiz tutarının paranın dosyaya yatırıldığı tarihten itibaren kıstelyevm hesaplanacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 141.- Fon, kendisine devredilen bankaları çözümleme sürecinde, Fon alacaklarının tah
silini ve yeniden yapılandırıldıkları süreç içerisinde hayatiyetlerini devam ettirmelerini teminen 
faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen bankaların ekonomik değeri olan iştirakler ve yönetim 
ve denetimini devraldığı şirketler ile ilgili olarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uy
gulanmaksızın yapılacak sermaye artırımları da dahil olmak üzere, Fon Kurulunca belirlenecek esas 
ve usuller çerçevesinde kaynak sağlamak da dahil gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili kılınmıştır. 

Madde 142.- Çözümleme sürecinin kolaylaştırılması amacıyla Fona, birtakım mali istisnalar 
tanınmış, bu çerçevede, Fonun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf ve Fonun işlemlerinin her tür
lü vergi, resim ve harçtan istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

Faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye 
idarelerinin borçlarının ve/veya taahhütlerinin Fon tarafından üstlenilmesi ve/veya alacaklarının 
devralınması halinde Fonun üstlendiği borçlar ve/veya taahhütler ile devraldığı alacaklara ilişkin 
devir ve temlik sözleşmelerinin, her türlü teminatın tesisi ve kaldırılmasının, sözleşmelerin bozul
masının, dava ve icra takipleri ile bu borçlar ve/veya alacaklar ve/veya taahhütlere ilişkin diğer her 
türlü işlemlerin ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kâğıtların, eğitime katkı payı hariç olmak üzere 
her türlü vergi, resim, harç, fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı 
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 in
ci maddesi hükmünden istisna olacağı hükme bağlanmış, bu suretle Fonun malî yapısının zayıflatıl-
maması ve işlemlerine kolaylık getirilmesi amaçlanmıştır. 

Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuş ise de, uygulamada genel olarak Fon 
alacaklarının tahsili sırasında icra müdürlükleri tarafından, borçluların ödemesi gereken tahsil harç
ları Fon alacağından mahsup edilmekte ve bu icra işleminin her seferinde icra tetkik merciine 
şikâyet yoluyla iadesinin sağlanması mümkün olmakta, bu durum mahkemelerin gereksiz işgal edil
mesine, zaman kaybına ve masrafa yol açmaktadır. Uygulamadaki tereddütleri gidermek için, borç
lu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve masrafların bu 
alacaktan mahsup edilemeyeceği, bu işlemlerden kaynaklanan döner sermaye ücretinin öden
meyeceği ve diğer kesintilerin yapılmayacağı hususları açıkça düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Fon alacaklarının tahsil kabiliyetinin artırılması, işlemlerin hızlandırılması amacıyla, 
- Fon alacağına karşılık bir malın Fon veya Fon bankaları tarafından rızaen veya icraen satın 

alınması halinde bu işlemlerle ilgili olarak tarafların ödemekle yükümlü olduğu eğitime katkı payı 
hariç vergi, resim, harç ve döner sermaye ücreti gibi mali yükümlülüklerin aranmayacağı, 
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- Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye 
idarelerinin, mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş 
olan harcın ödenmesi ve her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i icra taleplerinde teminat 
şartının aranmayacağı, 

- Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye 
idarelerinin, kendi aralarındaki ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle aralarındaki işlemler nedeniy
le düzenlenen sözleşmeler, belgeler ve sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatıl
ması, devredilmesi ya da yeni bir itfa planına bağlanması, alacakların teminatlandırılması, teminat
ların devir alınması, tarafların sulh ve/veya ibra olması ve/veya her ne nam altında olursa olsun her
hangi bir işleme tâbi tutulması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve/veya belgelerin her türlü vergi, 
resim ve harçlar ile özel kanunları ile hükmolunan mali yükümlülüklerden istisna olacağı ve bu 
hükmün, üçüncü kişiler yönünden, Fonun ve/veya Fona intikal eden bir bankanın ve/veya tasfiyeleri 
Fon eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerinin ve tasfiyeye tabi tutulan bankaların tasfiye 
idarelerinin alacaklarının tahsili ile ilgili işlemlere taraf olmaları halinde uygulanacağı, 

- Fonun gerçekleştireceği borçlanma ve avans işlemlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan is
tisna olduğu, 

- Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait şirketlerin veya faaliyet izni kaldırılan bankaların 
veya yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlerin Fon ile yapacağı her türlü işlemlerin 
banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olduğu, 

- Tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen müflis bankaların tasfiye ve iflâs idarelerinin yapacakları iş
lemler ve elde edilen her türlü gelirlerin banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olduğu, 

- Fon bankaları ile faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas 
ve tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsilini teminen yapacakları her türlü işlemin, dava ve icra 
takiplerinin, bu dava ve takiplerin borçlularınca kabul edilmek suretiyle kesinleştirilmesinin, 
eğitime katkı payı hariç olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayılı Ceza Ev-
leryle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükmünden, bu bankaların Fona devrettikleri 
iştirak, gayrimenkul, mal ve her türlü aktif veya pasifinden dolayı oluşan kazançlarının kurumlar 
vergisinden istisna olduğu, 

- Faaliyet izni kaldırılan bankaların ve Fon bankalarının sandıklarının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri halinde, aktüerlerce tespit edilen fiili ve teknik açıklar için, faaliyet izni kaldırılan 
bankaya, Fona ve/veya Fon bankalarına rücu edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Fon alacaklarına ilişkin davalarda, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümleri uygulanacağı hükme bağlanarak Fon alacaklarının tahsil sürecinin hız
landırılması öngörülmüştür. 

Madde 143.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı 
süresi yirmi yıl olarak belirlenerek, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi öngörülmüştür. 

Madde 144.- İstanbul İli sınırları içinde görev yapan mahkemeler nezdinde açılmış bulunan ticarî 
davaların büyük çoğunluğunun İstanbul Ticaret Mahkemelerinde görülmesi, bu davaların da hemen 
hemen tamamına yakınını bankaların taraf olduğu davaların teşkil etmesi ve bu davaların tek bir mah
kemede toplanmasının İstanbul (1) numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinin iş yükünü olağanüstü ar
tırması nedeniyle, (1) ve (2) numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinin bu davalara bakması imkânı 
getirilmiş ve aynı çerçevede, kamu alacaklarının tahsili sürecinin hızlandırılmasını teminen Kanun 
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hükümleri ile Fona verilen yetki ve görevler gereğince açılmış ve açılacak her türlü davalara adlî tatil
de de bakılacağı, bu davalarda bilirkişilerin resmî kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar arasından 
seçileceği ve duruşmalara otuz günden fazla ara verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 145.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan 
hükümler ile 4743 sayılı Kanun kapsamında aktif yönetim şirketinin düzenlendiği hükümler kısmen 
konsolide edilerek, Fonun hisselerinin tamamına sahip olduğu veya hissedar olabileceği iki ayrı 
yapıda varlık yönetim şirketi kurulması hükme bağlanmıştır. 

Fonun sahip olduğu varlıkların yönetimi veya alacaklarının tahsili amacıyla sermayesinin 
tamamına Fonun sahip olduğu bir anonim şirket kurulması, bankalar ve Fon dahil diğer mali kurum
ların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması 
amacıyla, kuruluş ve faaliyet esasları Kurul tarafından belirlenen varlık yönetim şirketlerinin kurul
ması öngörülmüş ve sermayesinin tamamına Fonun sahip olduğu şirkete 6183 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanması ve bilgi isteme yetkisi dışında Fonun sahip olduğu tüm hak, menfaat, istisna ve 
muafiyetlerden aynı şekilde yararlanma imkânı, Fonun sermaye sağlamak suretiyle hissedar olarak 
katılabileceği şirkete de birtakım istisna ve muafiyetler tanınarak, alacakların takip ve tahsilinin 
kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında, alacağın 
devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, varlık 
yönetim şirketinin müdahil sıfatını kazanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 146.- Ödünç para verme işlemleri ile mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oran
ları ile sağlanacak diğer menfaatlerin niteliklerini belirleme yetkisinin, hâlihazırda olduğu gibi 
Bakanlar Kurulunda olduğu belirtilmiş ve Bakanlar Kurulunun bu yetkisini Merkez Bankasına dev-
redebilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 147.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci mad
desinde yer alan parasal tutar ve sınırların ileriki yıllarda artırılmasında Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksinin esas alınacağı hükmü bu Kanunda korunmuştur. 
Kanunda yer alan maktu para cezalarının ise, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici 
fiyat endeksindeki artış oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak tutarlar üzerinden uygulanacağı 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 148.- Madde ile birleşme, bölünme ve hisse değişiminin teşvik edilmesi amacıyla, bu iş
lemlere ilişkin istisnalar belirlenmiştir. Bu çerçevede, söz konusu işlemler sonucu elde edilen kazan
cın kurumlar vergisi ile gelir vergisi tevkifatından istisna tutulacağı, münfesih kurumun bilançosun
da yer alan indirilebilir nitelikteki zararın beş yılı aşmamak kaydıyla gider olarak kurum kazancın
dan indirileceği belirtilmiştir. Birleşme, bölünme, hisse değişimi, infisah ve şirket kuruluşu işlemleri 
sırasında düzenlenen kâğıt ve sözleşmeler ile münfesih kurumun menkul ve gayrimenkul mallarının 
devralan kurum adına kayıt ve tescili işlemleri ve münfesih kurum tarafından birleşme veya bölün
me tarihinden önce düzenlenen veya lehe alınan teminat sözleşmeler, şerhler, teminatlar ve sair kâğıt
ların, devralan kurum adına yenilenmesi, uzatılması, değiştirilmesi, devredilmesi veya bozulmasına 
ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca, alacağın tahsili amacıyla edinilen ortaklık paylan, emtia ve 
gayrimenkuUerin elden çıkanlmasmın kolaylaştınlmasına ilişkin istisnalar belirlenmiştir. Maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. 

Madde 149.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci mad
desinde öngörülen idarî cezaların muhatabı "bankalar" olarak gösterilmişken, madde ile bankalar ve 
finansal holding şirketlerinin müeyyidelendirilmesi öngörülmüştür. 
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Maddede, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak, 
karar defterine, değerleme kuruluşlarına, belgelerin saklanmasına, koruyucu düzenlemelerde belir
tilen oranlann aşımının Kuruma bildirilmesine, kredilerin izlenmesine, bağış sınırlarına, mevduat 
veya katılım fonu kabulüne ilişkin olarak Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki 
şube ve ortaklıklarının mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin diğer evrakın düzenlenmesi işlem
lerini faaliyette bulundukları ülkede yapmak zorunda olmalarına, Kurum tarafından, bankalar ve 
finansal holding şirketlerinden talep edilen bilgilerin gönderilmemesine ilişkin maddelere aykırılık 
idarî para cezasına bağlanmıştır. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu döneminde, anılan Kanunun 
21 inci maddesinde öngörülen para cezalarının miktarında Kurulun artırma yahut eksiltme yapabil
mesi yönünde bir takdir hakkının olmasının olumlu sonuçlar doğuracağı, para cezaları ile ulaşılmak 
istenen caydırıcılığın daha rahat temin edilebileceği müşahede edilmiştir. Bu ihtiyaç, 4672 sayılı 
Kanun ile giderilmeye çalışılmış ancak istenen amaca tam olarak ulaşılamamıştır. Bu Kanunda ise, 
para cezalarının üst sının belirtilerek, para cezasının miktarının belirlenmesinde Kurula takdir yet
kisi tanınmıştır. Diğer taraftan, kimi durumlarda, faaliyet alanlan gereği Kanun kapsamındaki 
kuruluşlara para cezasının uygulanmamasının gerektiği durumlarla da karşılaşılabildiği ve böyle 
durumlarda para cezasının uygulanmasının hakkaniyete aykın sonuçlar doğurduğu müşahade edil
diğinden bu Kanunla yürürlükten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki "uygulanabilir" 
ifadesi muhafaza edilmiştir. 

Madde 150.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci mad
desinde öngörülen idarî cezaların muhatabı "bankalar" olarak gösterilmişken, bu Kanunda ikili bir 
aynma gidilerek bankalar ve finansal holding şirketlerinin yanısıra gerçek ve tüzel üçüncü kişilere 
yönelik sınırlamalara aykın davranılması hâlinde, "ilgili gerçek ve tüzel kişiler"in müeyyidelen-
dirilmesi bu madde ile öngörülmüştür. 

Bu Kanunun pay edinim ve devirlerine ilişkin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık
raları ile sorumluluk sigortasına ilişkin 36 ncı ve konsolide finansal raporlara ilişkin 38 inci maddesi 
hükümlerini ihlâl eden gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin cezalandırılması hüküm altına alınmıştır. 

Madde 151.- Bu maddede, bankalar ve finansal holding şirketleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından, bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çıkanlan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara doğ
rudan ya da dolaylı olarak uyulmaması hâlinde uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir. 

Bu Kanunun 149 ve 150 nci maddelerinde yer alan idari para cezalarının Fon tarafından tah
sil edileceği öngörülmüştür. 

Madde 152.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci mad
desinde düzenlenen müeyyideye ilişkin hükümler dışında kalan hükümler ayrı bir madde altında 
toplanmıştır. 

Madde 153.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad
desinin (1) numaralı fıkrasında yer alan suçlar, Kanunda, aşağıdaki gerekçeye dayanılarak iki ayrı 
suça vücut verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki hâli incelen
diğinde esasen iki ayn grup suçun tanımlandığı görülmektedir. Maddedeki iki suçun da ön şartı 
gerekli izinlerin alınmaması olarak tespit edilmiştir. Suçlardan birinci grup bankacılık işlemleri yap
tığı yahut mevduat topladığı izlenimini uyandırmak, ikinci grup ise bankacılık işlemleri yapmak 
yahut mevduat toplamaktır. 
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Bu suçlardan birinci grup suç, ikinci gruptaki suçun teşebbüs aşamasında kalmış hâlidir. Bazı 
hâllerde fiilin önemi nedeniyle, bir suçun teşebbüs aşamasında kalan hâli de ayrıca suç olarak ön-
görülebilmektedir. Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanundaki hâlinde de 
böyle bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, ceza hukukunun genel ilkeleri gereğince, böyle bir düzen
lemede teşebbüs hâli için öngörülen müeyyidelerin daha hafif olması hususu gözetilmemiştir. Ör
neğin, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, henüz mevduat 
kabul edilmemiş olsa bile mevduat toplandığını ilân etmek suçu ile fiilen mevduat toplamak 
suçunun müeyyideleri aynı olarak öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci mad
desinin (6) numaralı fıkrası paralelinde ve Kanunun diğer hükümleri gereğince katılım bankaların
daki katılım fonu hesaplarında bulunan fonların da madde kapsamına alınması gerekli görülmüştür. 

Bu nedenlerle, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad
desinin (1) numaralı fıkrasında düzenlenen suçlar, bu Kanunda iki ayrı fıkrada düzenlenmiştir. 
Birinci fıkrada suçun tamamlanmış hâli düzenlenmiş, ikinci fıkrada suçun hazırlık hareketleri 
aşamasında kalmış hâlinin de cezai müeyyideye tâbi tutulması öngörülmüştür. Nitelikleri açısından 
farklı oldukları için ceza miktarları da değişik olarak belirlenmiştir. 

Suça ilişkin olarak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda ve bu 
Kanunda, işyerinin kapatılması, ilân ve reklamların durdurulması ya da toplatılması, hem kolluk 
tedbiri olarak hem de müeyyide olarak öngörülmüştür. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci 
maddesinin son fıkrasında düzenlenen kolluk önlemi, Kurul kararma istinaden Kurum tarafından 
yapılacak talep üzerine valiliklerce yerine getirilmektedir. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer aldığı üzere, müeyyide olarak uygulanması 
ise Kurulun talebi üzerine mahkemelerce hükmedilmesi şeklindedir. Kanun ile müeyyide olarak uy
gulanacak olan işyeri kapatılmasının bir aydan bir yıla kadar olması, sürekli kapatmanın ise ancak 
tekerrür hâlinde söz konusu olmasını sağlayacak değişiklik getirilmiştir. Emniyet tedbiri alınması 
ise 4389 sayılı Bankalar Kanununda valiliklerce yerine getirilecek şekilde düzenlenmişken, bu 
Kanunda itiraz yolu açık olmak üzere sulh ceza hâkimi yahut dava açılmışsa davaya bakan mah
keme tarafından verilebilecek bir karar olarak düzenlenmiştir. Böylece temel hak ve özgürlüklerin 
korunması açısından daha teminatlı bir yol benimsenmiştir. 

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu metninde geçen 
"görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre" ifadesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 
zaten düzenlenmiş ve dolayısıyla mahkemece resen uygulanacak olan iştirake ilişkin hükümlerin 
tekrarı mahiyetinde olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 154.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad

desinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen suç bu maddede muhafaza edilmiştir. 4389 sayılı Ban
kalar Kanununda, bu suç, özel fınans kurumlan açısından, anılan Kanunun 20 nci maddesinin (6) 
numaralı fıkrasının ikinci bendinde yer alan atıf nedeniyle uygulanırken, bu Kanunda katılım ban
kaları da banka kavramı içinde yer aldığından, atfa gerek kalmadan kapsam içinde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Türk Ceza Kanunu uyarınca suçta kastın esas olması nedeniyle, maddenin bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan "kasten" ifadesi gereksiz 
tekrardan kaçınmak amacıyla metinden çıkarılmıştır. Zira maddede yazılı suçun oluşup oluş
madığının tespitinde, kasıt unsurunun değerlendirilmesi mahkemece zaten yapılacaktır. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 155.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun malî bün

yeye ilişkin önlemleri almamak hususunu müeyyideye bağlayan 22 nci maddesinin (2) numaralı 
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fıkrasında, önce ağır para cezası sonra hürriyeti bağlayıcı cezalar belirtilmiştir. Kanunda ise, Türk 
Ceza Kanunundaki uygulama paralelinde önce hürriyeti bağlayıcı ceza sonra para cezası gelecek 
şekilde ifade sırası değiştirilmiştir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda, bu suçun yarar sağlama 
kastıyla işlenmesi ağırlaştırıcı sebep olarak belirlenmiş ancak bu sebebin varlığı hâlinde müey
yidelerden sadece para cezasında artırım öngörülmüştür. Kanunda ise, Türk Ceza Kanunu mantığı 
paralelinde, ağırlaştırıcı nedenin varlığı hâlinde para cezasında artırımın yanı sıra hürriyeti bağlayıcı 
cezada da artırım öngörülmüştür. 

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda geçen "görev ve 
ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre" ifadesi, Türk Ceza Kanununda zaten düzenlenmiş ve 
dolayısıyla mahkemece resen uygulanacak olan iştirake ilişkin hükümlerin tekrarı mahiyetinde ol
duğundan metinden çıkarılmıştır. 

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki metninde, fail 
"... bankaların işlerini fiilen yöneten mensupları" olarak ifade edilmekte iken, Kanunda failin belir
lenmesinin daha da netleştirilmesi amacıyla "...bu önlemleri almakla yükümlü olan mensupları" 
olarak değiştirilmiştir. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 156.- Madde kapsamında olan merciler ile denetim görevlilerinin hangileri olduğu 

konusunda yaşanabilecek tereddütleri gidermek amacıyla bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 
sayılı Bankalar Kanununda yer alan "Bu Kanunda gösterilen yetkili merciler ile denetim görev
lileri" ifadesi, "Bu Kanunla yetkilendirilen merciler ile denetim görevlileri" olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca, faili belirten "görevli veya ilgili mensupları" ifadesindeki "ilgili" kelimesi, failin tes
pitinde karışıklığa mahal vermemesi açısından metinden çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, bu Kanun kapsamındaki kuruluşların konsolide fınansal raporların hazırlan
masını teminen istedikleri bilgi ve belgelerin verilmemesi de müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 157.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad

desinin (5) numaralı fıkrasında son cümle olarak düzenlenmiş olan suç, bu Kanunda ayrı madde 
olarak düzenlenmiştir. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 158.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad

desinin (6) numaralı fıkrasında hüküm altına alınan suçlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunma 
suçu, diğer resmi dairelere hitaben düzenlenen veya yayımlanan gerçeğe aykırı beyanlar suç kap
samından çıkartılmak suretiyle ayrı bir madde hâlinde düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunun
da yer almayan bir ağırlaştırıcı neden ve bir suç ihdas edilmiştir. Bu fıkra ile bir yandan suçun 
bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanan belgelerle işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak öngörül
mekte ve bağımsız denetim kuruluşlarının gerçeğe aykırı olduğunu bildikleri belgeleri onaylamaları 
müeyyidelendirilmektedir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak, maddenin 
üçüncü fıkrası ile maddedeki suçlar nedeniyle zarar doğması ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür. 

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki metninde 
geçen "görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre" ifadesi, Türk Ceza Kanununda zaten 
düzenlenmiş ve dolayısıyla mahkemece resen uygulanacak olan iştirake ilişkin hükümlerin tekrarı 
mahiyetinde olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
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Madde 159.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad
desinin (6) numaralı fıkrasında hüküm altına alınan suçlardan, gerçeğe aykın beyanda bulunma 
dışında kalan suçlar bu maddede düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunun
da yer almayan bir ağırlaştıncı neden ve bir suç ihdas edilmiştir. Bu fıkra ile bir yandan suçun 
bağımsız denetim kuruluşlannca onaylanan belgelerle işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak öngörül
mekte diğer taraftan bağımsız denetim kuruluşlannın gerçeğe aykın olduğunu bildikleri belgeleri 
onaylamalan da müeyyidelendirilmektedir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak, maddenin 
üçüncü fıkrası ile maddedeki suçlar nedeniyle zarar doğması ağırlaştıncı neden olarak öngörülmüştür. 

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki metninde 
geçen "görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre" ifadesi, Türk Ceza Kanununda zaten 
düzenlenmiş ve dolayısıyla mahkemece resen uygulanacak olan iştirake ilişkin hükümlerin tekran 
mahiyetinde olduğundan metinden çıkanlmıştır. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 160.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer almayan 

bu maddedeki suçun konusu fiiller, uygulamada gereklilik arz etmesi itibanyla kanunî düzenleme 
konusu yapılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrası ile esasen önceki gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ile işlemlerin kayıt 
dışı bırakılması ve gerçek mahiyetlerine aykırı şekilde muhasebeleştirilmesine ve hesap uygunluğu 
sağlanmadan bilançolann kapatılmasına ilişkin maddelerde yer alan fiillere ilişkin boşluğun dol
durulması amaçlanmıştır. Örneğin işlemler, kendilerinin herhangi bir iştiraki olmaksızın, görevli 
kişilere bilgi ulaştınlmaması nedeniyle kayıt dışı kalabilmektedir. Bu durumda yukandaki suçlarda 
öngörülen netice doğmasına rağmen kasten bu neticenin oluşmasına neden olan şahıslar cezalan-
dınlamamaktadır. Madde ile bu boşluk doldurulmuştur. Maddeyle ihdas edilen suç için öngörülen 
müeyyide netice açısından benzerlik nedeniyle belirtilen iki madde ile aynı olarak belirlenmiştir. 

Bu maddede belirtilen suçun failinin, aynı zamanda zimmet suçuna ilişkin hükümleri aslî fail yahut 
iştirak eden olarak ihlal etmiş olması durumunda, failin bu maddede yazılı suçtan değil, zimmet 
suçunun aslî faili yahut iştirak edeni olarak yargılanmasını teminen "bu fiilleri zimmet suçunu oluştur
madığı takdirde" ifadesi eklenmiştir. Zimmet suçu oluşmamış olursa madde uygulama alanı bulacaktır. 

Maddenin son fıkrası ile maddedeki suçlar nedeniyle zarar doğması ağırlaştırıcı neden olarak 
öngörülmüştür. 

Madde 161.- Bu maddede yazılı suç bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununda bulunmayıp bu Kanun ile ihdas edilmiştir. 

Diğer taraftan, maddede yazılı suçlar esas olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 244 üncü 
maddesi paralelinde olmakla birlikte, ikinci fıkrada yazılı suç, Türk Ceza Kanunundaki düzen
lemeden daha geniş olarak, sadece bilişim sistemindeki verileri değil, fınansal raporlama ile ilgili 
diğer her türlü unsuru da korumaktadır. 

Bu maddede belirtilen suçun failinin, aynı zamanda zimmet suçuna ilişkin hükümleri aslî fail yahut 
iştirak eden olarak ihlal etmiş olması durumunda, failin bu maddede yazılı suçtan değil, zimmet 
suçunun aslî faili yahut iştirak edeni olarak yargılanmasını teminen "bu fiilleri zimmet suçunu oluştur
madığı takdirde" ifadesi eklenmiştir. Zimmet suçu oluşmamış olursa madde uygulama alanı bulacaktır. 

Madde 162.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad
desinin (7) numaralı fıkrasında düzenlenen suça bu maddede yer verilmiştir. 

Anılan suç, bu Kanunla yürürlükten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanununda da, bir tehlike 
suçu olarak düzenlenmiştir. Yani suçun oluşması için bir bankanın itibannın ya da servetinin fiilen 
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zarar görmesi gerekmemekte; zarar görme tehlikesinin oluşması yeterli olmaktadır. Ancak uy
gulamada anılan madde yanlış yorumlanmakta ve yargılama esnasında zararın gerçekleşip gerçek
leşmediği mahkemelerce araştırılmaktadır. Bu yanlış anlamanın önüne geçilebilmesini teminen 
zararın oluşması hâli ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 163.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad

desinin (8), (9) ve (10) numaralı fıkralarında yazılı suçlar ve ağırlaştırıcı nedenler bu madde altın
da toplanmıştır. Ayrıca bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci 
maddesinin (10) numaralı fıkrasının son cümlesi hükmü muhafaza edilmiştir. 

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 164.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad

desinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında yazılı suçlar bu madde altında toplanmıştır. 
Diğer taraftan, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad

desinin (3) numaralı fıkrasında yazılı suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 nci maddesi 
paralelinde düzenlenmiştir. 

Madde 165.- Bu Kanunla getirilen örtülü kazanç aktarmama yükümlülüğüne aykırılığı müey
yideye bağlayan yeni bir suç ihdas edilmiştir. 

Örtülü kazanç aktarma ve edinme suçunun konusunu oluşturan değerin azlığı nedeniyle 
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 166.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad
desinin (11) numaralı fıkrası aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 167.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrası aynen muhafaza edilmiş, (3) numaralı fıkrasının ilk cümlesi hükmü 
de bu maddeye alınmıştır. 

Madde 168.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının ilk cümlesi hükmü bu madde kapsamına alınmıştır. Aynca, 
kovuşturmaya yer olmadığı kararının tebliğ edilmesine paralel olarak, kamu davası açılması hâlin
de buna ilişkin iddianamenin bir örneğinin de Kuruma ve Fona tebliğ edileceği öngörülmüştür. 

Madde 169.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının özel yetkiye ilişkin hükümleri bu madde kapsamına alınmıştır. 

Madde 170.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü 
maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan adlî para cezaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 
paralel olarak düzenlenmek suretiyle muhafaza edilmiştir. 

Madde 171.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad
desinin (4) numaralı fıkrasında yazılı suça ilişkin olarak, 24 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasın
da öngörülen özel hükümler aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 172.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü mad
desinin (4) numaralı fıkrasında yazılı hüküm, zimmet suçunu kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 173.- Maddeyle, yürürlükten kaldırılan hükümler ile diğer kanunlarda yapılan değişik
likler belirlenmiştir. 

Madde 174.- Diğer kanunlarda mülga 3182 ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Kanunlara yapılan atıfların bu Kanuna yapıldığı belirlenmiştir. 

Geçici Madde 1.- Maddede, bu Kanun uyarınca çıkarılması gereken düzenlemeler yürürlüğe 
konuluncaya kadar geçiş sürecinde doğabilecek mevzuat boşluğunun önlenmesini teminen, bun
ların düzenleyeceği konulara ilişkin mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. 
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Geçici Madde 2.- Maddeyle, bankaların durumlarını bu Kanun hükümlerine intibakını teminen 
süre belirlenmiş ve bankaların faaliyet alanlarını genişletmeleri Kurumun iznine tabi kılınmıştır. 

Geçici Madde 3.- Maddeyle bağımsız denetim kuruluşlarının durumlarını bu Kanunun sorum
luluk sigortasına ilişkin 36 ncı maddesi hükmüne intibakını teminen süre belirlenmiştir. 

Geçici Madde 4.- Maddeyle, bankaların bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına 
intibakını teminen süreler ve oranlar öngörülmüştür. 

Geçici Madde 5.- Maddeyle, bankaların bu Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki or
taklık payı sınırlamalarına intibakını teminen süreler ve oranlar öngörülmüştür. 

Geçici Madde 6.- Maddeyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi 
kapsamında sandık ve vakıfları bulunan bankaların durumlarını bu Kanunun 58 inci maddesi hük
müne intibakını teminen süre belirlenmiştir. 

Geçici Madde 7.- Maddeyle, özel fınans kurumlarının bir yıl içinde ticaret unvanlarını katılım 
bankası ibaresini de kapsayacak şekilde değiştirmeleri ve mevcut durumlarım bu Kanunun finansal 
raporlamayla ilgili hükümlerine intibak ettirmeleri hüküm altına alınmıştır. 

Maddede ayrıca, Özel Finans Kurumları Birliğinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak ad
dolunması ve üç ay içinde durumunu bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 8.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personeline ilişkin hususlara 
yer verilmiştir. 

Geçici Madde 9.- Maddeyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine Müsteşarlığının 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ikrazatçılık dışındaki hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili per
sonelinin Kuruma naklen atanmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Maddede ayrıca, Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda geçici olarak görevlen
dirilen personelin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren belirtilen süre içinde kurumlarına iade 
edilmemeleri durumunda bulundukları Kuruma naklen atanacakları hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 10.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte halen Fonda çalışmakta olan personelden, 
Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yürütecek daimi personel ve 
Fonun geçici mahiyetteki işlerini yürütecek personel ile ilgili düzenlemelerin Fon norm kadrosu da 
dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 11.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 26.12.2003 tarihine kadar temettü 
hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetim Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma 
ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kal
dırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar 
hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, 
ek 1,2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması imkânı 
getirilmiştir. Haksız mal edinme hükümlerine tabi olacak hususlar hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 12.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mülga 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye 
işlemi başlatılan bankalar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14 ün
cü maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hüküm 
altına alınarak geçmişte bu çerçevede işlem tesis edilen bankaların tasfiye işlemlerinin hak kaybına 
sebebiyet vermeden tamamlanması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 13.-72 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni 
kaldırılan veya Fona devredilen bankalar hariç olmak üzere, 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı 
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Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendi; bu Kanunun 136 ncı maddesinin 
dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları, 138 inci maddesi, 139 uncu maddesi, 
140 inci maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 26.12.2003 tarihine 
kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul 
tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri baş
latılan bankalar hakkında uygulanacağı öngörülerek, bu hükümlerin yürürlüğü sınırlandırılmıştır. 

Geçici Madde 14.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun ek 5 
inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, kamu bankalarında (Tasfiye halinde T. Emlak Ban
kası A.Ş. dâhil) ve sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da his
selerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel 
kanunla kurulmuş bankalardan bankacılık teamüllerine göre teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı 
kredi kullanıp da vadesi geçtiği hâlde henüz ödenmemiş, süresi uzatılmamış veya yeniden yapılan
dırılmamış kredileri kullananlar için Fon alacaklarına ilişkin tedbir, takip ve tahsil hükümlerinin 
bankalarınca uygulanacağı öngörülmek suretiyle, bu alacakların takibinde de Fona tanınan olanak
lardan yararlanılması sağlanmıştır. 

Geçici Madde 15.- Maddeyle, 5020 sayılı Kanunun 15, 21 ve 25 inci maddeleri ile 4208 ve bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı kanunlara eklenen hükümlerde yer alan ceza ve hukuk 
davalarını kovuşturan, soruşturan ve yürüten Cumhuriyet savcıları ile hâkimlerin bu işleri ivedilik
le yürütmeleri ve görevleri süresince disiplin nedenleri hariç olmak üzere mazeretleri ve istemleri 
olmadıkça üç yıl süre ile başka bir yere veya göreve atanamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 16.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflâs etmiş olan bankaların tas
fiyesi, tekemmül ettirilen işlemler saklı kalmak kaydıyla iflâs idareleri tarafından bu Kanun hüküm
lerine göre yürütülür. Bu maddenin uygulanmasında iflâs idarelerinin bu Kanunun 107 nci ve 142 
nci maddesinde Fona verilen yetkileri haiz olduğu hüküm altına alınarak bankaların tasfiyesinin 
hızlandırılması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 17.- Fon alacaklarının tahsilinde kamu menfaatlerinin hak kaybına sebebiyet 
vermeden tahsili amaç edinildiğinden, kamu yaran sebebiyle bu Kanun ile Fon lehine getirilen 
hükümlerin geçmişe yürüyeceği esası getirilmiştir. 

Geçici Madde 18.- Kurulun işlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve kurumsal hafızanın 
devamının sağlanmasını teminen Kurul Başkanı ve Fon Kurulu Başkanı hariç olmak üzere, Kurula 
ve Fon Kuruluna ilk atanan üyelerin üçte birinin iki yılda bir yenileneceği, ikinci yılın sonunda kur'a 
sonucu üyelikleri sona eren üyelerin bir defalığına daha tekrar atanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 19.- Katılım fonlarını da Fonun sigorta etmesi hükme bağlandığından bu 
Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunla 
kurulan Güvence Fonu tutarlarının Fona devredileceği hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 20.- Kurum ile Fon arasında her iki kurumu ilgilendiren konularda ve bilgi pay
laşımında izlenecek usul ve esasların belirleneceği mutabakat zaptının Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içerisinde akdedilmesi öngörülmüştür. 

Madde 175.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 176.- Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 6.6.2005 

Esas No.: 1/1007 
Karar No.: 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca, 20.2.2005 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan, "Bankacılık 

Kanunu Tasarısı", Başkanlık tarafından, 8.4.2005 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe 
Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Adalet Komisyonları ile Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz da, 12.5.2005 tarihin
de Tasarıyı görüşmeye başlamıştır. 

Tasarının Avrupa Birliği Müktesebatına uygunluğunu araştırmak amacıyla Komis
yonumuz, Batman Milletvekili Afif Demirkıran, İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam, İstanbul Mil
letvekili Ersin Anoğlu'ndan oluşan bir Alt Komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. Alt Komis
yonumuz 27.5.2005 tarihinde yaptığı toplantıda, Başkanlığına Batman Milletvekili Afif Demir-
kıran'ı seçerek çalışmalarına başlamıştır. Alt Komisyon, Tasarıyı Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Komis
yonu Türkiye delegasyonu yetkilileri ve temin ettiği Avrupa Birliği Konsey direktifleri ışığında 
27.5.2005 ve 1.6.2005 tarihli toplantılarında görüşmüş ve 1.6.2005 tarihinde raporunu Komis
yonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuz, 2.6.2005 tarihli yirmisekizinci toplantısında, Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Sayın Abdüllatif Şener, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Merkez Bankası temsilcilerinin de katılımlarıy
la Alt Komisyon Raporu doğrultusunda Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile Bankalar Kanununun banka kurucularında aradığı şartlara ilişkin hükümlerin yanı 
sıra kurucuların işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olmaları, tüzel kişi kurucuların risk 
grubu yapısı ile ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması esaslarının getirilmesi; ana sözleşmelerin 
bankalann internet sayfasında yayınlanması; sermayenin iç kaynaklara başvurulmadan nakden 
ödenmesi yükümlülüğü getirilmesi ve artınlan sermayenin her türlü muvazaadan arî olması zorun
luluğu getirilmesi; bankalarda nitelikli paya sahip ortaklann kurucularda aranan nitelikleri taşıması 
şartının getirilmesi, yönetim kuruluna denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi 
hususunda yardımcı olacak icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek as
gari iki kişilik denetim komitesinin tesis edilmesi; bankaların dışarıdan alacaklan hizmetlerinin 
teminine ve icrasına ilişkin esas ve usuller için Kurula düzenleme yetkisi verilmesi; sorumluluk 
sigortası yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi, raporlama sisteminin kurumsal yönetimin bir par
çası haline getirilmesi; bankalara yıllık faaliyet raporu hazırlama zorunluluğu getirilmesi; banka 
yönetim kurulunun hesap verebilirliğinin sağlanması, kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve 
karar süreçlerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmesi öngörülmektedir. 

Tasannın geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; gerek Avrupa Komisyonu Türkiye Delegas
yonu gerekse de Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri, Tasanyı AB direktiflerinin içselleş-
tirilmesi açısından genel itibariyle olumlu bulduklarını, eleştiri konusu yapılabilecek çok fazla 
hususun olmadığını ifade etmişlerdir. 
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Yapılan müzakere ve değerlendirmeler sonucunda tasanda, BDDK'mn etkin denetleme fonk
siyonunun güçlendirilmiş olması, Avrupa Birliği Konseyinin 2000/12/EC sayılı Direktifinin 49/2 
maddesine paralel olarak, bankaların kendi iştiraklerine kullandırabilecekleri kredilerin toplamının 
özkaynakların % 20'sini geçemeyeceği hükmünün getirilmiş olması, TMSF'nin ayrıcalıklı 
konumunun zayıflatılmış olması, lisanslamanın şeffaflaştırılmış olması gibi olumlu hususların da 
yer aldığı anlaşılmıştır. 

Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, Alt Komisyon Raporu'nda AB Müktesebatına uyum amacıyla değiştirilmesi 
önerilen Kanun Tasansı'nın 113 ve 133 üncü maddelerinden, 133 üncü maddenin değiştirilmesini 
kabul etmiş, diğer maddelerini ise aynen kabul etmiştir. Değiştirilen madde ve gerekçesi şudur: 

-Madde 133 
• Tasarının 133 üncü maddesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ek kaynak temin etme yet

kilerini düzenlemektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu yetkilisi madde ile; "olağanüs
tü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Fon'a Merkez Bankası'nca avans 
verilebileceği"nin düzenlendiğini halbuki Avrupa Birliği'ni Kuran Antlaşma'nın 101 inci maddesin
de; Üye devletler merkez bankalannın her ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarına kredi veya 
avans kullandırmalannın yasak olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca yetkili; maddenin bu haliyle Mer
kez Bankasının bağımsızlığına müdahale anlamına geldiğini sözlerine eklemiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilisi ise cevaben; Fonun acil durumlarda borçlanabileceği 
iki kaynaktan birinin Hazine Müsteşarlığı diğerinin ise Merkez Bankası olduğunu, Merkez Ban
kasına Hazine Müsteşarlığından borçlanamadıkları istisnai durumlarda nadiren baş vurduklarını, 
Merkez Bankası'nın kendilerinin borçlanmasında bir nevi emniyet subabı görevi gördüğünü o 
nedenle de madde metninden Merkez Bankasının çıkartılmaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Komisyonumuzda Alt Komisyon Raporu doğrultusunda madde üzerinde yapılan değerlendir
melerde; üyelerimiz, Avrupa Birliğini kuran andlaşmanın 101 inci maddesi hükümlerinin yanı sıra 
3603/93 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğünce de gerek Avrupa Merkez Bankasının gerekse de 
üye devlet merkez bankalarının, kamu kurum ve kuruluşlarına kredi kullandırmalarının yasak ol
duğunu, Tasannın bu haliyle kalması halinde ise AB Komisyonunun ilk ilerleme raporunda söz 
konusu maddeyi eleştiri konusu yaparak Türkiye'nin önüne getirebileceğini ifade etmişlerdir. 

Bu gerekçelerle; Fonun, Merkez Bankasından avans kullanmasına imkân veren, maddenin 
üçüncü fıkrasının madde metninden çıkartılmasına dair önerge, Komisyonumuzca kabul edilmiş ve 
madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tartışma Konusu Olan Madde 
-Madde 113 
• Tasannın 113 üncü maddesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kuruluş ve bağımsızlığına 

ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Alt Komisyon toplantısında Avrupa Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu yetkilisi; söz konusu madde ile TMSF'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hüküm
lerine tabi olmamasının sorun yaratabileceğini ve ileride hazırlanacak benzer kanun tasarılarına em
sal teşkil edebileceğini belirtmiştir. 

Madde hakkında görüşlerini beyan eden Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri de; Kamu 
İhale Kanununda istisnaların belirtildiğini, tasarı ile TMSF'ye ayrıca bir muafiyet tanınmasının uy
gun olmayacağını belirtmişlerdir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilisi ise Komisyon 
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üyelerimize cevaben; Fonun, kendisine devredilen batık bankaların aktifinde yer alan kaliteli veya 
kalitesiz değerleri zaman yitirmeden nakde çevirmek zorunda olduğunu, Kamu İhale Kanununda 
yer alan sıkı şartlara tabi olmaları halinde söz konusu aktiflerin değer kaybına uğrayacağını, bu 
gerekçe ile madde metnine bu yönde bir hüküm koyduklarını belirtmiştir. 

Komisyon üyelerimiz, Alt Komisyon Raporu doğrultusunda madde üzerinde farklı görüşler 
beyan etmişlerdir. Bu nedenle Komisyonumuz, TMSF'nin Kamu İhale Kanununa tabi olup ol
mamasına Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından karar verilmesini uygun görmüştür. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Yaşar Yakış 
Düzce 

Sözcü 
Öner Gülyeşil 

Siirt 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Afif Demirkıran 

Batman 

Algan 
Üye 

Başkanvekili 
Alı Rıza Alaboyun 

Aksaray 

Kâtip 
Nevin Gaye Erbatur 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ersin Arıoğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Onur Öymen 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Necdet Budak 

Edirne 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Aydın Dumanoğlu 

Trabzon 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hacaloğlu İnci Özdemir 

İstanbul 
(Karşı oy yazım 

İstanbul 
ektedir) (İmzada bulunamadı) 
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KARŞI OY YAZISI 
1. Ülkemiz bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankalar içinde toplam yabancı payı için 

yüzde otuzlar düzeyinde bir üst sınır olması, ulusal sanayimiz ve ekonomimizin genelde sağlıklı 
gelişmesi için zorunludur. 

2. Ülkemizde en büyük ilk beş bankanın aktifleri toplamı sektörün % 60'ı düzeyindedir. Sek
törde ölçek ekonomileri, etkinlik ve verimlilik ilkeleri gözetirken, aşırı yoğunlaşmanın önlenmesi 
ve rekabet koşullarının oluşturulabilmesi için yönlendirici önlemler konulmalıdır. 

3. Tasarıda katılım bankaları olarak tanımlanan fınans kuruluşları ile mevduat bankaları aynı 
mevzuat kapsamında "banka" olarak tanımlanmakta, ancak, katılım bankalarına "fmansal kiralama" 
işlemleri yapma hakkı saklı tutulurken, halen bu işi bağlı şirketler üzerinden yapmakta olan mev
duat bankalanna bu olanak tanınmamaktadır. Eğer bunların her ikisi de banka ise, aynı haklardan 
yararlanabilmelidir. Bu tür ayrıcalık AB müktesebatına aykırıdır. 

4. Finansal kiralama işlemleri yapma hakkının sadece katılım bankalarına verilmek istenmesi, 
sektörde haksız rekabet koşulları yaratacağından, bu durumun hem AB müktesebatına uyum, hem 
de sektörün sağlıklı gelişmesi açısından sorunlar yaratacağından Tasarının 57. Maddesine; 

"Mevduat bankaları tarafından finansal kiralama nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı 
gayrimenkul üzerine yapılan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamın
da değerlendirilmez" fıkrası ilave edilmelidir. 

3.6.2005 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 1.7.2005 
Esas No.: 1/1007 

Karar No.: 48 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 30.3.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 8.4.2005 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas Komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen "Bankacılık Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 3.5.2005 
tarihinde yapmış olduğu 49 uncu birleşimde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif Şener ile Maliye, Adalet, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin de katılımıyla in
celenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, finansal sektör, mali kaynakların reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara yönlen
dirilmesini ve sermaye birikimini sağlayan, ekonomik büyüme sürecini doğrudan etkileyen önemli 
sektörlerden biridir. Bu nedenle, finansal sektörde güven ve istikrarın sağlanması, sağlıklı bir fınan
sal altyapının oluşturulması, ekonominin bütünü açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Küreselleş
me eğilimi doğrultusunda sermayenin uluslararası dolaşımının önündeki engeller birer birer kal
dırılmakta ve para ve sermaye piyasalarında akışkanlık hızla artmaktadır. Öte yandan, tüketici ter
cihleri zamanla değişmekte, yeni finansal araçlar ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmelerin zorladığı 
yapısal değişim süreci, bir yandan finansal sektörün gelişmelere kolayca uyumunu sağlarken diğer 
yandan fınansal kuruluşların maruz kalacakları riskleri ve finansal krizlere olan duyarlılıklarını ar
tırmıştır. Bunun yanında, finansal piyasaların giderek küreselleşmesi ve bütünleşmesi, kambiyo 
rejimlerinin serbestleştirilmesi sonucunda fınansal sistemlerin kırılganlığı ve duyarlılığı artmakta, 
1994 yılında Meksika'da ve 1997 yılında Tayland'da olduğu gibi krizler ülkelerin iç sorunu olmak
tan çıkarak küresel boyut kazanmaktadır. 

Bu gelişmeler sonucunda, dünya ölçeğinde ekonomik istikrarın sağlanabilmesi amacıyla finan
sal sistemlerin güçlendirilmesini sağlayacak reformların yapılmasına özel önem verilmeye başlan
mıştır. Nitekim, 2000'li yıllarda finansal sistemin sağlamlığının ve istikrarının küresel düzeyde sağ
lanabilmesini teminen, uluslararası fınans çevreleri tarafından her ülkede benzer finans dilinin kul
lanılması, bir finansal tablonun her bir ülkede aynı şekilde yorumlanabilmesi amacıyla uluslararası 
geçerliliği olan ilke ve standartların oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Bu ilke ve standart
lar birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tarafından benimsenerek iç hukuklarına uyarlanmıştır. 
Avrupa Birliği (AB)'ne tam üye adayı olan ülkemiz açısından finansal sisteme ilişkin mev
zuatımızın AB mevzuatı ile uyumlaştırılması son derece önemli bir husustur. Bu nedenle, fınansal 
sistemimizin AB direktiflerine uygun bir hukuki altyapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Finansal piyasaların serbestleşme ve bütünleşme süreci, bu piyasaları denetlemekle ve düzen
lemekle görevli düzenleyici ve denetleyici kurumların da yeni bir yaklaşımla ele alınmalarını gerek
tirmiştir. Bankacılık ve sigortacılık sektörü ile sermaye piyasalarında yer alan kuruluşların, faaliyet
leri veya ortaklık yapıları nedeniyle birden fazla malî otoritenin sorumluluk alanında bulunmaları 
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yerine, bu kuruluşların denetimi ve gözetimi ile sorumlu tek bir malî otoritenin oluşturulması 
eğilimi ortaya çıkmış ve pek çok OECD ülkesinde bu yönde gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca, fınan
sal sektörün düzenleme ve denetimine yapılan siyasi müdahalelerin, uluslararası alanda yaşanan 
fınansal krizlerin derinliğini ve büyüklüğünü artırdığı tespit edilmektedir. Bu doğrultuda, düzen
leyici ve denetleyici kurumların idari ve mali özerkliğinin, fmansal piyasaların istikrarına katkıda 
bulunacağı genel kabul görmekte ve fınansal piyasalarda ihtiyaç duyulan güvenin sağlanması 
amacıyla güçlü ve bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici kurumun varlığına gerek duyulmaktadır. 

Türk finans sektörü uygulanan liberal politikalar sonucunda önemli ölçüde yapısal değişikliğe 
uğramış, fmansal sistem içerisinde özel sektör önemli bir yer kazanmış, ancak, bu politikaların 
yapısal reformlarla yeterince desteklenememesi sağlıksız ve kırılgan bir fınansal sistemin oluş
masına yol açmıştır. Özellikle kıyı bankacılığı faaliyetlerinin ve bankaların iştiraklerine açtıkları 
kredilerin yeterince denetlenememesi, banka kaynaklarının suiistimal edilmesinin önlenememesi 
oluşturulan fınansal sistemin zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Bu olumsuzluklar sonucunda ban
kaların aktif kalitesi bozulmuş, likiditeleri azalmış, risklere oranla kârlılık düşük kalmış ve özkay-
naklar yeterince büyüyememiştir. 

Bu gelişmeler üzerine, bankaların ihtiyatlı denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin artırıl
ması ve bağımsız karar mekanizmalarına sahip olunması amacıyla 1999 yılında 4389 sayılı Ban
kalar Kanunu kabul edilmiş, bu Kanun ile banka denetim ve gözetiminin her türlü etkiden uzak ve 
etkin biçimde yürütülebilmesini teminen, bankacılık sektörüne ilişkin politikaları belirlemek üzere, 
idarî ve malî özerkliği haiz "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" kurulmuştur. Alınan 
önlemlere rağmen 2000 yılının Kasım ayında ve 2001 yılının Şubat ayında yaşanan krizler fınansal 
sektörde durumu daha da olumsuz hale getirmiş, milli gelirin büyük ölçüde azalmasının yanında, 
bankaların sermayeleri de önemli ölçüde gerilemiştir. Yaşanan bu krizler, bankacılık sektöründeki 
yapısal sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir programın bir an önce yürürlüğe konulması 
zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu çerçevede hazırlanan "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılan
dırma Programı", Mayıs 2001'de uygulamaya konulmuştur. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının makroekonomik politika ve hedefleri arasında, kay
nakların daha etkin dağıtıldığı, rekabetçi, şeffaf bir fınansal sistemin oluşturulması yer almaktadır. 
Ayrıca, bankacılık kesiminde sistemik risklerin önlenebilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından gereken önlemlerin alınması, sistemin şeffaflığının ve uluslararası 
kriterlere uygun çalışmasının temin edilmesi de hedeflenen politikalar arasındadır. Benzer hedefler 
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı'nda da yer almak
tadır. 59 uncu Hükümet Programında ise, finans sektörünün ödemeler mekanizması, servet biriktir
meye yardımcı olma ve fmansal güven sağlama rol ve fonksiyonunun uluslararası standartlara yük
seltileceği belirtilmekte, sektörün kurumsal ve fonksiyonel bakımdan uluslararası standartlara 
kavuşturulacağı ve kötü yönetimden kaynaklanan maliyetlerin topluma yüklenmesinin önleneceği 
ifade edilmektedir. 

Halen bankacılık sektörünü düzenleyen 4389 sayılı Bankalar Kanunu günün ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi amacıyla sekiz kez değiştirilmiştir. Ancak, alt düzenlemelerin kapsamlı bir 
kanuni altyapıya kavuşturulması ve bütünlük arzeden fmansal sistemin esas itibarıyla Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmış, bu ihtiyacın giderilebilmesi amacıyla Bankacılık Kanunu Tasarısı hazır
lanmıştır. 
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• Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Kanunun daha iyi anlaşılabilmesi ve uluslararası terim birliğine uyum sağlanabilmesi amacıy

la, AB direktiflerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, finansal sisteme ilişkin yeni ve kap
samlı tanımlar getirilmesinin, 

- Bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyet konularının, denetim ve gözetimi kolaylaştırmak 
üzere, Avrupa Birliği direktifleriyle de uyumlu olarak, sayma yoluyla belirlenmesinin, 

- Avrupa Birliği direktifleri ve Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkeleri ile 
uyumlu olarak bankalarda kuruluş aşamasında aranan şartların, etkin ve ihtiyatlı denetimi ve şeffaf
lığı sağlayacak, konsolide denetime imkan verecek şekilde belirlenmesinin, 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun banka kurucularında aradığı şartlara ilişkin hükümlerin yanı sıra, Avrupa Birliği direk
tifleri ile Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkelerine uygun olarak, kurucuların işin 
gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olmaları, tüzel kişi kurucuların risk grubu yapısı ile or
taklık yapısının şeffaf ve açık olması esaslarının getirilmesinin, 

- Bankaların mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla, sermayelerine ilişkin hükümler getiril
mesinin, 

- Bankalar Kanununa paralel olarak bankalarda nitelikli paya sahip ortakların da kurucularda 
aranan nitelikleri taşıması ve bu nitelikleri yitirmeleri halinde ortaklık haklarının kullanımına iliş
kin esasların düzenlenmesinin, 

- Bağımsız denetim, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin hükümlerin uluslararası 
uygulamalarla uyumlu hale getirilmesinin, 

- Bankalar Kanununa paralel olarak bankalardaki dolaylı pay sahipliği yapısının izlenmesi 
amacıyla sermayede yüzde on veya daha fazla oranda pay sahibi olan tüzel kişi ortakların ortaklık 
yapısında Kanunda öngörülen oranlarda meydana gelen değişikliklerin Kurulun iznine bağlan
masının, izinsiz pay devirlerinde bu tüzel kişi ortağın temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafın
dan kullanılmasının, 

- Bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının verdikleri hizmetlerden 
doğabilecek zararları karşılayabilmeleri amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale 
getirilmesinin, 

- Bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olanların, doğru, 
anlaşılabilir ve finansal bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlanması ve finansal 
raporlama sürecinde üst düzey yönetimin etkin gözetiminin sağlanması amacıyla bunlardan sorum
lu yöneticilerin belirlenmesinin, 

- Bankaların, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyet
lerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin 
bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da içeren 
yıllık faaliyet raporu hazırlamalarının zorunlu kılınmasının, 

- Banka yönetim kurulunun hesap verilebilirliğinin sağlanması, kredi açılmasında banka içi ih
tiyatlı politikaların oluşturulması amacıyla kredi açmaya ilişkin yönetim kurulunun sorumluluk
larına, kredi açma yetkisinin devrine, kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar ve süreçlerine 
ilişkin usûl ve esasların belirlenmesinin, 

- Bankaların mali yapılarının bozulmasını önlemek amacıyla; vermiş oldukları kredilere ilişkin 
olarak, doğmuş veya doğması muhtemel zararların karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların 
değer azalışları için yeterli düzeyde karşılık ayırmalannın, bankaların hem maliyetlerini azaltıcı bir 
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unsur hem de ihtiyatlı kredi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla bu karşılıkların tamamının, ayrıl
dıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilmesinin, 

- Bankaların Öngörülen sınırlamalara ve standart oranlara ilişkin raporlarının sadece dönem 
sonlarında gönderilmesi yerine, eşiklere erişilmesi veya aşılması hallerinde de ilgili raporlama 
dönemi beklenmeksizin bildirilmesinin, 

- Faaliyetlerin güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayan sermaye yeterliliğinin diğer ülke 
uygulamalarına paralel olarak yüzde sekiz olarak belirlenmesinin, bankaların mali bünyelerinin 
yakından takip edilebilmesi amacıyla asgari likidite yeterliliğinin düzenlenmesinin, 

- Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da risk grubuna veyahut bankanın da içinde bulunduğu risk 
grubuna kullandırılabilecek kredilerin banka özkaynaklarına oranının AB direktifleriyle uyumlu 
hale getirilmesinin, 

- Bankaların malî güçlerinin korunması amacıyla, bankalarca münhasıran çalışanlarına ait ol
mak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan vakıf 
ve sandıklara açıklarının kapatılması için kaynak aktarımının önlenmesinin, banka kaynaklarının 
istismannın önlenmesi, bankaların emin bir şekilde çalışmasının sağlanması ve mali güçlerinin 
korunması amacıyla, bağış sınırlarına ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeler yapıl
masının, 

- Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları ile uyumlu olarak, mevduat bankalarının nezdlerindeki 
mevduatı yalnızca sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta ettirmeleri ve bu tutar üzerinden tasarruf 
mevduatı sigorta primi ödemelerinin, 

- Bankanın faaliyetlerinin güvenilirliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek olan hususlar 
açık bir şekilde belirlenmesi suretiyle bu hususların konsolide veya konsolide olmayan bazda 
yapılan denetimler esnasında Kurumca tespiti halinde, alınması gereken kısıtlayıcı, düzeltici ve 
iyileştirici önlemlerin açıklığa kavuşturulmasının, 

- BDDK'nın koordinasyonunda, Fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının müşterek 
değerlendirmesi sonucunda sistemik risk tehlikesinin belirlendiği hallerde olağanüstü tedbirler al
maya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasının, 

- Bankacılık sırtına ilişkin hükümlerin Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları ile uyumlu hale 
getirilmesinin, bankalar ile bunların mensupları için etik ilkelerin ihdas edilmesinin ve uygulama 
sonuçlarının değerlendirilmesinin, müşteri haklarına ilişkin esasların belirlenmesinin, 

- Finansal sektörde gerekli yeterliliğe sahip olmayan kuruluşların sistemden çıkarılmalarını, 
fınansal istismarların engellenmesini, finansal piyasaların şeffaflığının ve istikrarının sağlanmasını, 
bankaların yeniden yapılandırılmasında siyasi tercihlerden bağımsız, tarafsız ve rekabet kurallarına 
uygun olarak karar alınmasını, finansal piyasalara güven verilmesini, denetim ve gözetim sis
teminin etkinliğinin artırılmasını ve bu amaçla bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulmasını 
teminen, BDDK'nın teşkilatının ve çalışma esaslarının düzenlenmesinin, 

- Finansal piyasaların bir bütün olduğu düşüncesiyle, Kurumun düzenleme ve denetleme fonk
siyonunun kapsamının; finansal holding şirketlerini, finansal kiralama şirketlerini, faktoring şirket
lerini ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin, 

- Finans piyasalarındaki güven ve istikrarın teminine yönelik olarak politika önerilerinde 
bulunmak, finans sektörünü ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek üzere, kurumlar arası iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla BDDK nezdinde, BDDK, Merkez Bankası, Hazine 
Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 
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menkul kıymetler borsaları ve kuruluş birliklerinden temsilcilerin katıldığı, Finansal Sektör Komis
yonunun oluşturulmasının, bu Komisyonun çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi konusunda üye 
kurumların uygun görüşlerini almak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yet
ki verilmesinin, 

- Finansal sistemde görev yapan kuruluşların koordinasyonuna ve işbirliğine ilişkin esasların 
belirlenmesinin, bu çerçevede, BDDK ile TMSF arasında işbirliğinin temini amacıyla, Kurum Baş
kanı ve başkan yardımcıları ile Fon Başkanı ve başkan yardımcılarından teşekkül eden bir Eş
güdüm Komitesinin kurulmasının, 

- Bankalar tarafından düzenlenmesi zorunlu raporların zamanında ve doğru bir şekilde gön
derilmesi kuralına; bağış sınırlarına uymayanlara; Kanun kapsamında belirlenmiş olan pay edinim 
veya pay devirlerine, sorumluluk sigortasına ve konsolide finansal raporlara ilişkin olarak banka 
dışı kişilere getirilen yükümlülükleri ihlal edenlere idari para cezası uygulanmasına, 

- Bankaların işlemlerinin kayıt dışı bırakılması sonucunu doğuracak işlemleri yapanlara ya da 
yapılmasına neden olanlara hapis ve adli para cezası; Kanuna tabi kuruluşların bilişim sistemindeki 
verileri ve finansal raporlama ile ilgili diğer her türlü unsurlan, bozan, yok eden, değiştiren veya 
erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişilere hapis 
cezası uygulamasının, 

- Örtülü kazanç aktarma ve edinme hükmüne aykırı davrananlar ile örtülü kazanç elde eden
lere hapis ve adli para cezası verilmesinin, 

- Merkez Bankası bünyesinde bulunan Risk Merkezinin toplayacağı bilgilere ve bu bilgilerin 
Kurum ile Merkez Bankası arasında paylaşımına ilişkin usûl ve esasların yeniden belirlenmesinin, 

- Yeni düzenlemeler nedeniyle yapılacak uygulamalara ilişkin geçiş hükümlerinin belirlen
mesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
• Tasarının geneli üzerinde Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- 3182 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapan 538 sayılı Kanun Hükmünde Karar

namenin dayandığı yetki yasasının Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan hukuki boş
luğun doldurulması amacıyla aceleyle hazırlanan ve yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunun
da, madde gerekçelerine ayrıntılı yer verilemediği ve Kanunun yasalaşma sürecinin kısa tutulması 
amacıyla maddelere sistematik bir yapı kazandınlamadığı, bu durumun Kanunun anlaşılabilirliğini 
zorlaştırdığı ve maddelere ilişkin hukuki ihtilaflarda yargı tarafından yapılacak yorumlarda kul
lanılabilecek gerekçelerden yoksunluğa neden olduğu, 

- Bankacılık Kanunu Tasarısının; ülkemiz finansal piyasalarının uluslararası piyasalar ile 
bütünleştirilmesinin sağlanması, yürürlükteki bankacılık mevzuatının sistematik bir yapıya kavuş
turulması, anlaşılabilirliğin temin edilmesi, gerekçeli ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale 
getirilmesi bakımından, finansal sektördeki normalleşme süreci gözetilerek ve uluslararası mali 
piyasalardaki gelişmeler ile yargıya intikal etmiş mevzuattan kaynaklı hukuki ihtilaflar ve yargı 
kararları dikkate alınarak, temelde Avrupa Birliği direktifleri ile uluslararası bankacılık ilke ve stan
dartlarıyla uyumlu olarak, bütün ilgili tarafların aktif katılımının sağlanması suretiyle, şeffaf ve 
demokratik bir yaklaşımla hazırlandığı, 

- Tasarının hazırlanma sürecinde, Ulusal Program, 59 uncu Hükümetin Acil Eylem Planı, Av
rupa Birliği İlerleme Raporu, OECD Türkiye Raporu, Avrupa Birliği Direktifleri, Uluslararası 
Takas Bankası'nın Etkin Denetim ve Gözetim İlkeleri, OECD'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil 
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olmak üzere uluslararası standartlar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kanunları ile belirli ülkelerin 
kanunlarında yer alan önemli hükümler yanında BDDK'nin ve TMSF'nin tecrübe ve birikimlerin
den yararlanıldığı, 

- Kanunun anlaşılabilirliği ve uygulamaya yön verilmesi, hukuki ihtilaflarda yararlanılabilecek 
bir kaynak oluşturulması amacıyla madde gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde yazıldığı, 

- Tasan ile "özel finans kurumlan" unvanının "katılım bankalan" olarak değiştirildiği ve bun-
lann tabi oldukları hükümlerin bankalarla paralel hale getirildiği, 

- Tasarıda, hukuki altyapının güçlendirilmesi amacıyla tanımlann geniş kapsamlı tutulduğu, ilk 
defa kredi kuruluşu, kuruluş birlikleri, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım ban
kası, finansal holding şirketi, merkez şube, fon bankası, finansal kuruluş, kontrol, ana ortaklık, bağ
lı ortaklık, nitelikli pay, hakim ortak, yöneticiler, mevduat, tasarruf mevduatı, özel cari hesap, katıl
ma hesabı, katılım fonu, destek hizmeti kuruluşu ve kıyı bankacılığı tabirlerinin tanımlandığı, 

- Bankacılık sektöründeki yeni gelişmeler neticesinde risklerin grup içerisinde gizlenmesini 
önlemek ve denetimi güçlendirmek amacıyla finansal holding şirketlerinin Kanun kapsamına alın
dığı, hukuki alt yapının güçlendirilmesi amacıyla ilk defa "risk grubu" nun tanımlandığı, bankaların 
kendi risk grubuna verdikleri kredilerin sınırlandırılması ve grup risklerinin azaltılması amacıyla 
uluslararası uygulamalar paralelinde dahil olduğu risk grubuna kullandırılacak kredilerin özkaynak-
lara oranının %25'ten, %20'ye düşürüldüğü, 

- Bankaların maliyet avantajlanndan faydalanmak amacıyla dışardan sağladıklan hizmetlerden 
kaynaklanan risklerinin kontrolünü ve denetlenmesini sağlamak maksadıyla bu hizmetleri sağlayan 
destek hizmeti kuruluşlannın düzenlendiği, 

- Bankalann yurt dışında ortaklık kurmalan veya kurulmuş ortaklıklara katılmasının Kurulun 
iznine tabi tutulduğu, bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyet konuları açık bir şekilde sayılarak 
izin işlemleri ile koruyucu hükümler arasında ilişki kurulduğu, 

- Bankaların finansal tablolarının gerçeği yansıtması amacıyla önem arz eden varlıklarının 
değerlemelerinin, yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlan tarafından yapılmasının öngörüldüğü, 

- Uluslararası alanda şirketler için benimsenmiş olan iyi yönetim ilkelerinin bankalarda hakim 
kılınması amacıyla kurumsal yönetim ilkeleri ihdas edilmesinin öngörüldüğü, 

- Riskleri etkin bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla bankalann kurması zorunlu olan iç 
denetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin sistemlerin kapsamı açık hale getirilerek mevcut uy
gulamanın hukuki zemininin güçlendirildiği, 

- Bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlannın vermiş oldukları hizmetlerden 
dolayı yaratabilecekleri zararlann tazmini amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmalannın öngörül
düğü, ayrıca, bankalarda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin temini amacıyla yıllık faaliyet raporu 
hazırlamalannın ve kamuya açıklamalannın zorunlu hale getirildiği, 

- Katılım bankalan tarafından toplanan katılım fonlannın da TMSF tarafından güvence altına 
alınmasının öngörüldüğü, ayrıca Fon tarafından toplanan sigorta primlerinin risk esaslı olmasının 
düzenlendiği, 

- Etkin bir yönetim sergileyebilmeleri ve mali güçlerini koruyabilmeleri için, bankalann, mün
hasıran çalışanlanna ait olmak üzere kurulan vakıf ve sandıklara açıklannın kapatılması için kay
nak aktarmalan uygulamasına son veren düzenlemeler yapıldığı, aynca, bankaların kaynaklannın 
istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla, yapılacak bağışlara sınır getirildiği, banka kaynaklarının 
istismar edilmesini engellemek amacıyla örtülü kazanç aktarımının yasaklanmasının öngörüldüğü, 
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- Bankanın faaliyetlerinin güvenilirliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek olan hususların 
ve bu kapsamda alınacak tedbirlerin açık bir şekilde belirlendiği, denetim sonucu alınacak önlem
leri, kısıtlayıcı, düzeltici ve iyileştirici önlemler olarak gruplandırıldığı, 

- Sektörün tamamını olumsuz etkileyebilecek sistemik risklerin tespiti halinde gerekli önlem
lerin alınması için Bakanlar Kuruluna yetki verildiği, 

- Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin de BDDK'nin 
düzenleme ve denetleme yetkisi kapsamına alındığı, 

- Adli cezaların yeni Türk Ceza Yeni Ceza Kanununa uygun hale getirildiği, uygulamalarda 
karşılaşılan sorunlar ile yeni ihdas edilen hükümler dikkate alınarak idari cezaların da yeniden 
düzenlendiği, 

- îlgili kamu kuruluşları arasında bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine yönelik düzen
lemelerin yapıldığı, 

İfade edilmiştir. 
Hükümet adına yapılan açıklamaları takiben Komisyonumuz, Tasarının ayrıntılı bir şekilde in

celenebilmesini teminen kurulacak bir alt komisyonda ele alınmasına karar vermiştir. 
Alt Komisyonun; 11, 12,24,25 ve 26 Mayıs 2005 tarihlerinde yaptığı toplantılarda, başta Ban

kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları, 
Tasan üzerindeki görüş ve düşüncelerini geniş bir şekilde dile getirmişler ve önerilerini alt komis
yona sunmuşlardır. Alt komisyon, 1, 2, 8, 9, 10, 14, 16, 17 ve 21 Haziran 2005 tarihlerinde ilgili 
kuruluşların temsilcilerinin de katılımlarıyla yaptığı toplantılarda ise ileri sürülen görüş ve önerileri 
de değerlendirmek suretiyle, Tasarının maddelerini ayrıntılı bir şekilde ele almış ve gerekli gördüğü 
değişiklikleri ve düzenlemeleri içeren metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuzun 24.6.2005 tarihinde yaptığı 63 üncü birleşimde Tasarının geneli üzerindeki 
görüşmelere devam edilmiştir. 

• Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Bankacılık Kanununun bugüne kadar dokuz kere değiştiği, 4389 sayılı Kanunun biçimsel 

açıdan yetersiz ve özensiz hazırlandığı ve kanun tekniğine uygun hazırlanmadığı, 
- 4389 sayılı Bankalar Kanununun aslında bankacılık sisteminin işlemesi için yeterli olduğu, 

bu bakımdan Tasarının aciliyetinin bulunmadığı, esasen zaman sınırlaması nedeniyle parlamentoda 
Tasarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, 

- Tasarının, AB'ye uyum ve bankacılık sisteminin sorunlarının çözümü gibi iki ayrı yönden 
değerlendirilmesi gerektiği, yasal düzenlemelerdeki boşluklar nedeniyle bankacılık sektöründeki 
usulsüzlük ve yolsuzlukların sorumlularının gerektiği gibi cezalandırılmadığı, AB'ye uyum yanın
da ülkemize özgü koşulları da yansıtacak bir düzenleme yapılması gerektiği, 

- Tasarı ile bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devri uygulamasına devam edil
mesinin yerinde olmadığı, esasen sistemik krizlerin olması halinde Bakanlar Kuruluna yetki verilen 
düzenlemelerin Tasanda yer aldığı, bu düzenlemenin yeterli olduğu, 

- Mali bünyesi bozulan bankaların Fona devredilmesinin Hazineye büyük yük getirdiği, bu 
nedenle bunlann doğrudan tasfiye edilmesinin daha doğru olacağı, 

- Özel Finans Kurumlarının katılım bankası adı altında Tasan kapsamına alınmasının öngörül
düğü, ancak halihazırda bu kuruluşlann oluşturduğu Güvence Fonunun kaldırılarak yerine 
TMSF'ye tabi olmalarının düzenlendiği, kâr ve zarar esasına göre çalışan bu kuruluşların TMSF'ye 
devredilmesinin bu kuruluşların kuruluş gerekçesine ters düştüğü, 
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- Özel fınans kurumlarının katılım bankası adı altında düzenlenmesine rağmen bankacılık iş
lemleri yapmalarına dönük yeterli düzenlemelerin öngörülmediği, bu düzenleme şekliyle söz-
konusu kuruluşların sisteme uyumlu hale gelmelerinin mümkün olmadığı, fınans kurumlarının ken
di mantığına uygun bir şekilde ayrı bir kanun konusu yapılması gerektiği, 

- TMSF'nin Hazineye olan borçlarının Bakanlar Kurulunca tasfiye edilmesine ilişkin düzen
lemenin mali saydamlık ilkesine uymadığı, ayrıca, bu uygulamanın ancak bütçede karşılık gösteril
mek suretiyle ve kanunla yapılabileceği, dolayısıyla Tasarıdan çıkarılması gerektiği, 

- Varlık yönetim şirketleri aracılığıyla devletin alacaklarının takip ve tahsil edilmesinin kabul 
edilemeyeceği, bu durumun Hükümetin mevcut uygulamasıyla da çeliştiği, 

- Ulusal bankacılığın korunmasının gerekli olduğu, esasen yabancı sermayenin yeni yatırımlar 
yapmaksızın mevcut kuruluşlara ortak olmak ya da onları satın almak yolunu tercih ettiği, ban
kacılık sektörünün münhasıran kâr amacıyla hareket edilemeyecek bir sektör olduğu, yabancı ser
mayenin sadece kâr amacı güttüğü, bu nedenle sektörde yabancı payının sınırlandırılması gerektiği, 

- Yabancı banka payının sınırlandırmasının zorunlu olduğu, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere 
gibi gelişmiş ülkelerde bile yabancı sermayenin bankacılık sektöründe tamamen serbest bırakıl
madığı, ülkeden ülkeye oranı değişmekle birlikte pek çok ülkede sınırlamalar bulunduğu, 

- Türk bankacılık sektörünün hali hazırda en büyük sorununun, yerli sermayenin bankalarını 
yabancılara satma eğiliminin güçlenmesi olduğu, bu sürecin önüne geçilmezse sektördeki yabancı 
payının sakıncalı boyutlara ulaşacağı, sistemin sermaye ihtiyacı bulunmasına rağmen yerli sermayenin 
sistemden çıkmaya çalıştığı, yerli sermayeyi sistemde tutacak düzenlemelere ihtiyaç bulunduğu, 

- Bankaların kredilerinin büyük ölçüde ticari kredilerden oluştuğu, kullandırılan toplam kredi 
içinde yatırım kredilerinin payının oldukça düşük kaldığı, bankaların yatırımları finanse etmek 
yerine para ticareti yapmayı tercih ettiği, dolayısıyla kendilerinden beklenen asıl işlevi yerine getir
medikleri, 

- Denetim konusunun iyi değerlendirilmesi gerektiği, yaşanan krizlerde yalnızca Bankalar 
Yeminli Murakıplar Kurulunun sorumlu olmadığı, denetim sürecinin bir bütün olarak ele alınması 
gerektiği, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun köklü ve sektörün denetiminde tecrübeli bir 
kurul olduğu, bu nedenle muhafaza edilmesinde yarar görüldüğü, 

- BDDK'ye yeterli özerklik verilmemiş olduğu, bunun nedeninin üst kurulları düzenleyen çer
çeve yasa tasarısındaki kısıtlamalar olduğu, sistemde bağımsız bir kurum yapılmak isteniyorsa 
kurumu güçlendirecek hükümler ihdas edilmesi ve Tasarı içerisine alınması gerektiği, 

- Bankacılık sektörünün bir ekonominin işleyişini sağlayan en önemli sektör olduğu, Tür
kiye'nin son onbeş yılda bankacılık sektörünü iyi yönetemediği ve sıkça bankacılık krizlerinin 
yaşandığı, bu durumun "bankacılık işsizliği" denen bir işsizlik doğurduğu, 

- 1980 öncesinde planlı ekonominin de etkisiyle Devletin çoğu alanda olduğu gibi bankacılık 
sektöründe de müdahalesinin daha fazla olduğu, sistemin kendi içinde tutarlılık arz ettiği, 1980'den 
sonra ise Devlet müdahalesinin azalması nedeniyle sağlam bir bankacılık sistemi kurma gerek
siniminin doğduğu, sağlam bir sistemin göstergesinin ise üretime aktarılan kaynaklar olduğu, bu 
nedenle yapılan düzenlemelerin de üretimi teşvik edecek yönde yapılmasının zorunluluğu bulun
duğu, nitekim ticaretin de üretim olmadan sınırlı bir alan içerisine sıkışacağı, 

- 2003 krizinin ardından TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğu ve finansal piyasalara 
ilişkin tespitler ve değerlendirmeler yapıldığı, ancak raporun Genel Kurul gündemine taşmamamış 
olduğu, sonuçların da Tasarıya yansıması imkanı bulunmadığı, 
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- Tasanda piyasaların yeniden yapılandırılması ve yönlendirilmesine ilişkin ilkesel tedbirlerin 
öngörülmemiş olduğu, 

- Bankacılık sektörünün, sektörün kırılganlıkları ve hassasiyeti de gözönünde tutularak iyi 
değerlendirilmesi ve sistemin bu değerlendirmeler ışığında kurulması gerektiği, 

- 2004 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 9, bankacılık sektörünün ise yüzde 1 civarında 
büyüdüğü bu oranın bankacılık sektörünün toplam büyümeye, işsizliğin önlenmesine ve üretime 
fazla bir katkısı olmadığını gösterdiği, 

- Bankacılık sektörünün ülkenin sanayi ve ticaret politikasından ayrı düşünülmemesi gerektiği, 
yatırımcının finansmanında yaşanan eksikliklerin uzun vadede bankacılık sistemini de olumsuz et
kileyeceği, 

- Ekonomik krizlerde bankacılık sektörüne yönelik gerçekçi ve doğru yaklaşımlar geliştiril-
mediği, bu nedenle başka ülkelere nazaran Türk ekonomisinin daha büyük bir maliyet üstlenmek 
zorunda kaldığı, 

- Tasan ile bankacılık sektörünün ciddi sınırlama ve kontrollere tabi tutulduğu, ancak sektörün 
toparlanabilmesi için olağanüstü koşullar için hazırlanan düzenlemelerin Tasandan çıkanlması 
gerektiği, 

- Örtülü kazanç aktarımının ve zimmet suçunun yeterince açık düzenlenmediği, bankacılığın 
bir risk mesleği olduğu, getirilen düzenlemelerle iyiniyetli, kanunlara ve bankacılık ilkelerine uy
gun olarak verilen kredilerin bile örtülü kazanç aktarımı ve zimmet suçu kapsamında değerlen
dirilebileceği, oysa, bu şekilde verilen kredilerin, kendisinin veya başkasının üzerine mal ve kaynak 
aktaran kişilerin eylemleriyle bir tutulmaması gerektiği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- Sektörün olağan ekonomik koşullar altında yeni bir hukuki altyapıya kavuşturulması amacıy

la Tasarının hazırlandığı, olağanüstü koşullann geride bırakıldığı, bankacılık sektörünün olumlu 
gelişmeler gösterdiği, ancak ekonominin gelişmesinin doğal olarak finans sektörüne bir müddet 
gecikme ile yansıdığı, 

- Bankacılık sektörünün başta istihdam olmak üzere pek çok alanda kayıplannı gidermeye baş
ladığı, 

- Bugün Türk bankacılık sektörünün aracılık görevini daha iyi yerine getirmekte olduğu, mev
duatın krediye dönüşme oranının giderek yükseldiği, kredilerin toplam aktifler içindeki payının art
tığı, takipteki alacaklann azaldığı, kredi dönüşlerinin arttığı, 

- Türkiye'de mevduatın ortalama vadesinin üç ay olduğu, kısa vadeyle toplanan mevduatın 
uzun vadeyle yatınm kredisi olarak verilmesinin mümkün olamayacağı, bankalar uzun vadeli kay
nak temin edebildikleri takdirde yatırımcılann da uzun vadeli olarak finanse edilebileceği, esasen, 
bankalann yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde son dönemlerde konut kredisi gibi uzun vadeli 
krediler de vermeye başladığı, 

- Tasannın bankacılık sektöründe koşullann olağana dönüştüğü bir zamanda görüşülüp tartışıl
masının önemli olduğu, esasen Tasan taslağının geniş bir katılımla hazırlanarak ve ilgili tüm taraf-
lann görüş ve değerlendirmesine sunularak tasansıya dönüştürüldüğü, 

- Tasannın tepkisel bir anlayışla hazırlandığının inkar edilemeyeceği, çünkü, geçmiş dönem
deki usulsüzlüklere ilişkin takibatın halen devam ettiği, tasfiye sürecinin sona ermediği, bu süreçte 
boşluk yaratılmaması için özen gösterildiği, 

İfade edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Ancak verilen bir önerge doğrultusunda mad
delerin görüşülmesinde alt komisyon tarafından hazırlanan metnin esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuzun 24, 25, 27, 28 ve 29 Haziran 2005 tarihlerinde yaptığı 63, 64, 65, 66 ve 
67 nci birleşimlerde alt komisyon metninin maddeleri görüşülmüştür. 

• Alt komisyon metninin; 
- 1 ve 2 nci maddeleri, aynen, 
- 3 üncü maddesi; "Kontrol" tanımının redaksiyona tabi tutulması, "Merkez Şube" tanımının 

açıklığa kavuşturulması suretiyle, 
- 4 üncü maddesi; (y) bendinin (v) olarak değiştirilmesi, son fıkrasında, alt komisyonda yapılan 

değişikliğe paralel olarak "(t)" olması gerekirken sehven "(u)" şeklinde yer alan ibarenin "(t)" 
olarak düzeltilmesi suretiyle, 

- 5, 6 ve 7 nci maddeleri, aynen, 
- 8 inci maddesi; birinci fıkrasının, (c) bendinde yer alan "ve/veya" ibaresinin "veya" olarak 

değiştirilmesi, (d) bendinin; ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren 
hükümlerine aykırılık halinin de banka kurucusu olmayı engelleyen hususlar arasında yer almasını 
ve maddede belirtilen suçların hem mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda, hem de 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda zikredilen suçlar olduğunun açıkça belirtilmesini 
teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 ve 36 nci maddeleri, aynen, 

- 37 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "sağlamak" ibaresinin anlatıma açıklık kazandır
mak amacıyla "uygulamak" şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 38, 39,40 ve 41 inci maddeleri, aynen, 
- 42 nci maddesi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen saklama yükümlülüğüne iliş

kin sürelerin maddede öngörülen 10 yıllık süreden daha az olduğu anlaşıldığından, "213 sayılı Ver
gi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla." ibaresinin çıkarılması suretiyle, 

- 43 üncü maddesi; birinci fıkrasında geçen "ana ortaklık bankalar" ibaresinin 38 inci maddede 
yer aldığı gibi "ana ortaklık" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 44 üncü maddesi, aynen, 
- 45 inci maddesi; son fıkrasının, kaynağı katılma hesabı olan aktiflerin risk ağırlıklarının belir

lenmesinde bu hesapların özelliklerini dikkate alarak Kurulca düzenleme yapılabilmesini teminen 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 46, 47 ve 48 inci maddeleri, aynen, 
- 49 uncu maddesi, son fıkrasının, bir gerçek kişinin velayet altında olmayan çocukları 

bakımından da aynı risk grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi konusunda 
Kurula yetki verilmesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

-50, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri, aynen, 
- 54 üncü maddesi; son fıkrasında geçen "ana ortaklık bankalar" ibaresinin 43 üncü maddede 

yapılan değişikliğe paralel olarak "ana ortaklık" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 
- 55, 56 ve 57 nci maddeleri, aynen, 
- 58 inci maddesi; Hükümet Tasarısındaki düzenleme doğrultusunda, bankalarca banka çalışan

ları tarafından kurulan sandık ve vakıflara "açıklarının kapatılması" amacıyla kaynak aktarılmasını 
önleyecek şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle, 
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- 59 uncu maddesi, aynen, 
- 61, 62 ve 63 üncü maddeleri, aynen, 
- 64 üncü maddesi; son fıkrasının, "faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar" 

yerine sadece faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşlan nezdindeki mevduat ve katılım fonlarının 
sigorta kapsamındaki kısmının ödenmesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 65, 66 ve 67 nci maddeleri, aynen, 
- 68 inci maddesi; "ve/veya" ibarelerinin "veya" şeklinde değiştirilmesi, (c) bendi olması 

gerekirken sehven (b) bendinde yer alan "Özkaynaklannm sermaye yeterliliğine ilişkin düzen
lemelere göre yetersiz olması veya bu durumun gerçekleşmek üzere bulunması," ifadesinin (c) ben
di olarak düzenlenmesi ve takip eden bentlerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 69, 70, 71, 72 nci maddeleri, aynen, 
- 73 üncü maddesi; sistemik riskin tespiti halinde Bakanlar Kurulunca alınacak olağanüstü ted

birlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacağını açıklığa kavuşturulmasını teminen yeniden 
düzenlenmek suretiyle, 

- 74 üncü maddesi, ikinci fıkrasında bahsolunan ve Kurum tarafından "yapılacak anlaş
maların", alt komisyon tarafından 94 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak "düzen
lenecek mutabakat zabıtları" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 inci maddeleri, aynen, 
- 86 nci maddesi; ikinci fıkrasında geçen "ciddi hastalık" ibaresinin, "ağır hastalık" şeklinde 

değiştirilmesi suretiyle, 
- 87 nci maddesi; Kurul başkan ve üyelerinin görevden ayrıldıktan sonra Kurumun düzen

lemek ve denetlemekle görevli olduğu alanlarda "bir" yıl boyunca görev alamamalarını düzenleyen 
üçüncü fıkrasındaki görev yasağının "iki" yıla çıkarılması suretiyle, 

- 88 ve 89 uncu maddeleri, aynen, 
- 90 inci maddesi; 84 üncü maddenin ikinci fıkrası ile aynı konu düzenlendiğinden, müker

rerlik olmaması için ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılması suretiyle, 
- 91 inci maddesi; birinci fıkrasının, başkan yardımcılarının sayısının üçe çıkarılmasını teminen 

yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
- 92 nci maddesi, aynen, 
- 93 üncü maddesi, üçüncü fıkrasının, Kurumun azami kadro sayısını gösteren cetveli de 

içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, beşinci fıkrasında geçen ve alt komisyonda "uzman" olarak 
değiştirilmesi kararlaştırılmasına rağmen sehven "yerli ve yabancı uzman" olarak kalan ibarenin 
değiştirilmesi suretiyle, 

- 94 ve 95 inci maddeleri, aynen, 
- 96 nci maddesi; dokuzuncu fıkrasında geçen "mutabakat zaptı akdedebilir" ibaresinin 

"mutabakat zaptı düzenleyebilir" şeklinde değiştirilmesi, onikinci fıkrasının redaksiyona tabi tutul
ması suretiyle, 

- 97, 98, 99 ve 100 üncü maddeleri, aynen, 
- 101 inci maddesi; birinci fıkrasında geçen "aktifinin niteliği ve pasifleri" ibaresinin, alt 

komisyonda yapılan değişiklik sonucunda anlamını yitirdiğinden, çıkarılması suretiyle, 
- 102 nci maddesi; dördüncü fıkrasında yer alan "denetim" ibaresinin "iç ve dış denetim" şek

linde değiştirilerek açıklığa kavuşturulması suretiyle, 
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- 103 üncü maddesi; Kurul başkan ve üyelerine birinci fıkraya göre belirlenen aylık ücretleri 
tutannda, damga vergisi dışında bir kesintiye tabi olmamak üzere tazminat verilmesini öngören bir 
düzenlemenin yeni bir fıkra olarak maddenin sonuna eklenmesi suretiyle, 

-104 üncü maddesi; maddede belirtilen şekilde görevden ayrılan Kurul üyelerine herhangi bir 
işe ya da göreve başlayıncaya kadar yapılması öngörülen üç aylık ödemenin "bir yıl"a çıkarılması, 
ikinci fıkrasında yer alan düzenleme geçici nitelikte olduğundan Tasarıya yeni eklenen geçici 20 nci 
maddeye taşınması, onun yerine Kurul başkan ve üyeleri ile akademik unvanların kazanılması için 
gerekli şartlar saklı kalmak kaydıyla üniversite akademik kadrolarından gelen başkan ve üyeler için 
de geçerli olmak üzere üyelikte geçen sürelerin tabi oldukları kanuna göre hizmetlerinde değerlen
dirilmesini öngören düzenlemenin eklenmesi, son fıkrasının ise çıkarılması suretiyle, 

- 105 inci maddesi; birinci ve ikinci fıkrasındaki "görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suç
lar" ibarelerinin, üçüncü fıkraya paralel olarak "görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia 
edilen suçlar" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 106 ve 107 nci maddeleri, aynen, 
- 108 inci maddesi; dördüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin, hisselerinin 

çoğunluğu veya tamamı Fona intikal eden bir bankanın sadece zorunlu karşılık ve umumi dis-
ponibilite yükümlülüklerinden kaynaklanan cezai faizlerini kaldırma yetkisinin Fon Kurulunda kal
ması, Fon bankalarının söz konusu yükümlülüklerinin kaldırılması veya ertelenmesi yetkisinin ise 
Merkez Bankasında kalmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 109 uncu maddesi; ikinci fıkrasının maksadın daha uygun bir şekilde ifade edilmesini 
teminen açıklığa kavuşturulması suretiyle, 

- 110 uncu maddesi; ikinci fıkrasının, maddede sayılan kişilerin hepsine ait mal beyan
namelerinin bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri yerine bizzat ilgililerinden istenmesi gereğin
den hareketle yeniden düzenlemesi suretiyle, 

- 112, 113, 114 ve 115 inci maddeleri, aynen, 
- 116 ncı maddesi; ikinci fıkrasında geçen "ciddi hastalık" ibaresinin, "ağır hastalık" şeklinde 

değiştirilmesi, son fıkrasının, fıkrada belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde Fon Kurulu başkan 
ve üyelerinin Başbakan onayı ile görevden alınmalarını teminen 86 ncı maddeye paralel olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

- 117 nci maddesi; üçüncü fıkrasının, anlatımı açıklığa kavuşturmak amacıyla redaksiyona tabi 
tutulması, aynı fıkrada yer alan "bir" yıllık görev alma yasağının 87 nci maddedeki değişikliğe 
paralel olarak "iki" yıla çıkarılması suretiyle, 

- 118 ve 119 uncu maddeleri, aynen, 
- 120 nci maddesi; ikinci fıkrasının 90 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak çıkarıl

ması suretiyle, 
- 121 ve 122 nci maddeleri, aynen, 
- 123 üncü maddesi; üçüncü ve beşinci fıkralarının, Fonun meslek personeli ve idari personel 

sayılarını 415 ve 155 adetle sınırlandıran cetvelleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmeleri 
suretiyle, 

- 124 ve 125 inci maddeleri, aynen, 
- 126 ncı maddesi; birinci fıkrasında geçen "denetimi" ibaresinin 102 nci maddede yapılan 

değişikliğe paralel olarak "iç ve dış denetimi" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 
- 127 nci maddesi; dördüncü fıkrasının ilk cümlesinin, Fon başkan yardımcıları, daire başkan

ları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personelinin de Emekli Sandığı ile ilişkilendiril-
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meşini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, Fon Kurulu başkan ve üyelerine birinci fıkraya 
göre belirlenen aylık ücretleri tutarında, damga vergisi dışında bir kesintiye tabi olmamak üzere taz
minat verilmesini öngören bir düzenlemenin yedinci fıkra olarak; yönetim ve denetimine Fon 
tarafından el konulan şirketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurullarına atanan memurlar ve 
diğer kamu görevlilerine kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylık üc
retin üç katını geçmemek üzere Fon Kurulunca belirlenecek miktarda ücret ödenebilmesine ilişkin 
bir hükmün ise sekizinci fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- 128 inci maddesi; maddede belirtilen şekilde görevden ayrılan Fon Kurulu üyelerine herhan
gi bir işe ya da göreve başlayıncaya kadar yapılması öngörülen üç aylık ödemenin "bir yıl"a çıkanl
ması suretiyle, 

-129 uncu maddesi; birinci ve ikinci fıkralarının 105 inci maddedeki değişiklikler paralelinde 
redaksiyona tabi tutulması, yedinci fıkrasının, Fon kurulu başkan ve üyelerinin de belli şartlarla 
açılacak şahsi sorumluluk davalarına karşı korunmalarını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 130 uncu maddesi; birinci fıkrasının ilk cümlesinde sehven yer alan "işlem konusunun mik
tarı" ibaresinin çıkarılması, ikinci fıkrasının, maksadın daha anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini 
teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

-131, 132, 133 ve 134 üncü maddeleri, aynen, 
- 135 inci maddesi; son fıkrasının daha anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi suretiyle, 
- 136, 137, 138, 139, 140 ve 141 inci maddeleri, aynen, 
- 142 nci maddesi; aynı ibare alt komisyonda diğer fıkralardan da çıkarıldığından dördüncü fık

rasındaki "eğitime katkı payı hariç"ibaresinin, çıkarılması suretiyle, 
-143 ve 144 üncü maddeleri, aynen, 
- 145 inci maddesi; Fonun varlık yönetim şirketi kurmasını düzenleyen birinci ve ikinci fık

ralarının çıkanlması, Fonun kurulacak varlık yönetim şirketlerine dilediği oranda sermaye koyarak 
ortak olmasına imkân veren "dilediği oranda" ibaresinin dördüncü fıkrasından çıkanlması, yürür
lükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 172 nci maddenin (H) fıkrasında düzenlenmiş bulunan ve 
halihazırda kurulmuş bulunan varlık yönetim şirketlerinin bu Kanuna tabi olarak faaliyet gös
tereceklerine ilişkin bir hükmün yeni son fıkra olarak maddenin sonuna eklenmesi suretiyle, 

-146 nci maddesi; mevduat bankalanna paralel olarak katılım bankalannın katılma hesaplann-
da kâr ve zarara katılma oranlannm da Bakanlar Kurulunca belirlenmesini teminen yeniden düzen
lenmek suretiyle, 

- 147 nci maddesi, aynen, 
-148 inci maddesi; 5326 sayılı Kabahatler Kanununa paralel olarak idari para cezalanna alt ve 

üst sınır getirilmesini, bazı cezalann aynştınlmasını, Kurulun takdir yetkisinin, yaptınmın emredici 
olması ilkesine uymadığından çıkanlmasını, ancak belli hükümlere aykırı davranışların yaptınm-
larında indirime gitme yetkisinin Kurula verilmesini teminen yeniden düzenlenmek suretiyle, 

- 149 uncu maddesi; Kabahatler Kanununa uygun olarak ilgili kişilere uygulanacak idari para 
cezalarına alt ve üst sınır getirilmesini ve bu cezalar konusunda Kurulun takdir yetkisinin kaldml-
masını teminen yeniden düzenlenmek suretiyle, 

- 150 nci maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinden "doğrudan ya da dolaylı olarak" ibaresinin 
çıkanlması, (b) bendinde düzenlenen cezanın alt ve üst sınırının belirlenmesi, son fıkrasının; para 
cezalarının tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun yerine 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun uygulanmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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- 151 inci maddesi; Kabahatler Kanununda kabahatler için bilinçli olarak tekerrür hükmü 
düzenlenmediğinden, bu Kanuna uyum sağlamak amacıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 
çıkarılması, başlığının "Savunma Hakkı ve Kapatma Kararı" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

-152 nci maddesi aynen, 
-153 üncü maddesi; "beşbin güne kadar" ibaresinin, 4389 sayılı Bankalar Kanununda düzen

lenen para cezası tutarının Kabahatler Kanunundaki gün para cezasının alt sınır üzerinden hesap
lanan karşılığının "beşyüz güne kadar" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 154 üncü maddesi; birinci fıkrasına, uygulamada doğabilecek tereddütlerin önlenmesi 
amacıyla "ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü mad
desine" ibaresinin eklenmesi, fıkrada öngörülen cezanın alt sınırının da 4389 sayılı Kanunda belir
lenen ceza miktarının gün para cezasına karşılık gelen "bin gün" olarak eklenmesi suretiyle, 

-155 inci maddesi; maddede tek bir suç olarak tanımlanan eylemlerin ayrı suçlar olarak tanım
lanmasını ve bu suçlar için 4389 sayılı Kanunda öngörülen cezalann gün para cezası cinsinden alt 
ve üst sınırlarının düzenlenmesi, hapis cezalarının yeniden belirlenmesi suretiyle, 

-156 ncı maddesi; belgelerin saklanması yükümlülüğüne uymayanlara verilecek cezanın 4389 
sayılı Kanundaki karşılığının gün para cezasına çevrilerek alt ve üst sınırlarının belirlenmesi 
suretiyle, 

- 157 nci maddesi; belgelerdeki gerçeğe aykırılığın da cezalandırılmasını, bin beş yüz güne 
kadar olan cezasının da bin beş yüz günden az olmamak üzere değiştirilmesi, ikinci ve üçüncü fık
ralarının metinden çıkarılması suretiyle, 

- 158 inci maddesi; birinci fıkrada belirtilen suçların "binbeşyüz güne kadar" olan adli para 
cezasının "binbeşyüz günden az olmamak üzere" şeklinde değiştirilmesi; aynı fıkranın sonuna, ger
çeğe aykırı olarak düzenlenen belgeleri bilerek onaylayan bağımsız denetim kuruluşu görevlilerinin 
de aynı şekilde cezalandırılmasını öngören bir hükmün eklenmesi, ikinci ve üçüncü fıkralarının 
maddeden çıkarılması suretiyle, 

-160 ncı maddesi, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlen
mek suretiyle, 

-161 inci maddesi; birinci fıkrasının, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesi doğrul
tusunda düzenlenmesi suretiyle, 

-162 nci maddesi; ilk fıkrasında belirtilen suçlar için 4389 sayılı Kanunda öngörülen ceza mik
tarının Kabahatler Kanununa uyarlanması ve alt ve üst sınırının belirlenmesi suretiyle, 

- 163 üncü maddesi; ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen cezaların Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümlerine uygun hale getirilmesi suretiyle, 

- 165 inci maddesi, aynen, 
- 166 ncı maddesi; ikinci fıkrasında belirtilen suçların ilgili maddelere atıfta bulunulması 

yerine, suçların isimlerinin belirtilmesi suretiyle, 
- 167 nci maddesi, aynen, 
- 168 inci maddesi; birinci fıkrasının, Bölge Adliye ve Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve İş

leyişi Hakkında Kanun hükümleri ve fıkra kapsamındaki suçların niteliği göz önünde bulun
durularak yeniden düzenlenmesi, ikinci fıkrasının, bankalar aleyhine internet aracılığıyla işlenen 
suçta yetkili mahkemenin genel hükümlere göre belirlenmesini teminen çıkarılması suretiyle, 

- 169 uncu maddesi, aynen, 
-170 inci maddesi; (b) bendinin, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 

yürürlükten kaldırılmış olduğundan, anılan suçların soruşturma ve kovuşturmalarında 5271 sayılı 
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Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ila 148 inci maddelerinin de uygulanmasını teminen değiştiril
mesi suretiyle, 

- 171 inci maddesi, aynen, 
-172 nci maddesi; (F) fıkrası ile değiştirilen, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

Kanununun 40 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının ikinci bendinin Merkez Bankasının yetkileri 
ve bağımsızlığı ile uyuşmadığından hareketle çıkarılması; (H) fıkrasının varlık yönetim şirketlerine 
ilişkin ikinci cümlesinin, aynı hüküm 145 inci maddenin sonuna eklendiğinden bu fıkradan çıkarıl
ması; Tasarının 96 ncı maddesi ile yerinde denetim yetkisi verilen bankacılık, hukuk ve bilişim uz
manları ile yardımcılarını da 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesine dahil eden bir 
düzenlemenin (İ) fıkrası olarak eklenmesi, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun 6 ncı maddesi ile 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını değiştiren bir 
düzenlemenin (J) fıkrası olarak maddeye eklenmesi suretiyle, 

- 173 üncü maddesi aynen, 
- Geçici 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri, aynen, 
- Geçici 7 nci maddesi; ikinci ve üçüncü fıkralarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışmakta iken BDDK'de "Kurum Uzmanı" olarak atanan personelin bankacılık uzmanlığına atan
malarında objektif kurallara yer verilmesini, bunlardan kadroları şahsa bağlı kadroya dönüştürülen
lerin bankacılık uzmanlarının aylık, mali, sosyal ve emeklilik haklarından yararlanmasını teminen 
yeniden düzenlenmeleri suretiyle, 

- Geçici 8 inci maddesi; son fıkrasının Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda 
geçici olarak görevlendirilen personelin durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanmalarının 
ve mali haklarının korunmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 9 uncu maddesi; Fonda çalışmakta olan personelden geçiş döneminde kadro ve pozis
yonlara atanacak olanlara ilişkin objektif kriterlerin belirlenmesini teminen değiştirilmek suretiyle, 

- Geçici 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri aynen, 
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 174 ve 175 inci maddeleri, 170 ve 171 inci maddeler olarak 

aynen, 
Kabul edilmiş, Ondördüncü Kısım başlığı "Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hüküm

leri", bu kısımda yer alan Birinci Bölüm başlığı "idari para cezalan" îkinci Bölüm başlığı "Suçlar" 
olarak değiştirilmiştir. 

• Aynca; 
1) 12.05.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca genel 

hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel finans kurumlarının tasfiyesinin Fon tarafından yürütül
mesini öngören bir düzenleme, yeni Geçici 2 nci madde olarak, 

2) Kurul veya Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum veya Fon personelinin özlük haklarının 
korunmasını, bu Kanunla yapılan değişiklikler sonucunda kurumlarında durumlanna uygun bir kad
ro bulunmayan personelin bir yıl içinde yeni bir kadroya atanmasını ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından naklen kuruma gelen personelden, eski kurumlarına dönmek isteyenlere imkân sağ
layan bir düzenleme geçici 20 nci madde olarak, 

3) Tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tutulan ve statüsü değişen personelin 
özlük ve emeklilik haklan yönünde mağdur olmasını önleyecek bir düzenleme, geçici 21 inci mad
de olarak, 

4) 103 üncü maddede öngörülen düzenleme nedeniyle, 4389 sayılı Kanun yürürlükte iken 
atanan kurul üyeleri ile daha sonra atanacak üyeler arasında oluşacak eşitsizliği gidermek üzere, 
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4389 sayılı Kanun döneminde atanmakla birlikte görevi sona eren ya da halen görevde bulunan 
üyelerin hizmet sürelerinin emeklilikte değerlendirilmesini öngören bir düzenleme, geçici 22 nci 
madde olarak, 

5) Tüzel kişilikleri sona erdirilmeksizin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun geçici 20 nci 
maddesine göre kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçilerinin ve bunların hak sahiplerinin hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte devralınması, maddede belirlenen sandık yükümlülüklerinin sandık iş
tirakçilerini istihdam eden kurumlardan tahsilini düzenleyen bir madde, geçici 23 üncü madde 
olarak, 

Tasarıya eklenmiş, geçici madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 
• Bunlara ek olarak alt komisyon metninin; 
1) Örtülü kazanç aktarımı 163 üncü maddedeki zimmet suçunun unsurlarından birisi olduğun

dan, örtülü kazanç aktarımını düzenleyen 60 inci maddesi, 
2) Fonun asli fonksiyonunun, Fona devredilen bankaların tasfiye edilmesi ve mevduat ve 

katılım fonu sigorta primlerini tahsil etmek olduğu düşüncesiyle, Fonun banka kurma yetkisini 
düzenleyen 111 inci maddesi, 

3) Uygulamada geçmişe yönelik farklı yorumlamalara yol açabileceğinden, "Gerekli bilgi ve 
belgeleri göndermemek" başlıklı 159 uncu maddesi, 

4) 60 inci maddenin çıkarılmasına paralel olarak "Örtülü kazanç aktarma ve edinme" başlıklı 
164 üncü maddesi, 

Metinden çıkarılmış, madde numaraları çıkarılan bu maddeler nedeniyle yeniden düzenlenmiş, 
madde metinlerinde yapılan atıflar bu değişiklikler çerçevesinde gözden geçirilmiştir. 

Öte yandan, metnin tamamı, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesin
de gözden geçirilmiş ve gerekli redaksiyonlar yapılmıştır. Bu çerçevede; 113, 115, 116, 117, 121, 
125 ve 127 nci maddelerin başlıkları, 83, 85, 86, 87, 91, 97 ve 103 üncü maddelerin başlıkları ile 
aynı olduğundan içeriklerine uygun olarak redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Başkanvekili 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Sabahattin Yıldız 
Muş 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazım eklidir) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Bu Raporun Sözcüsü 
Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Melik Özmen 

Ağrı 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
M. Mesut Özakcan 

Aydın 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 
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Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Muharrem Doğan 

Mardin 

Üye 
O. Seyfî Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Üye 
M. AkifHamzaçebi 

Trabzon 
(Aynşık oy yazım ektedir) 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Aynşık oy yazım ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Ozyürek 

Mersin 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Komisyonumuzda görüşülen 1/1007 Esas Numaralı Bankacılık Kanunu Tasarısının 72 nci 

maddesindeki "Bankacılık İzninin Kaldırılması ve Fona Devir" maddesindeki Fona devir kısmı 
Serbest Piyasa Ekonomisi prensiplerine aykırıdır. 

Bu maddeden "ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve 
denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla kısmen ve tamamen 
devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla fona devretmeye" ibaresinin tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Çünkü, bir banka eğer koşullarını yerine getiremiyor ve malî yapısını güçlendiremiyorsa 
BDDK'nın incelemesi neticesinde bankacılık izninin kaldırılması sonucu iflasını istemeli ve tasfiye 
olmalıdır. 

Aynı esas numaralı Bankacılık Kanununun 131 inci maddesindeki "Fonun Borçlanma ve 
Avans Yetkisi" maddesinde de TMSF'ye borçlanma ve avans yetkisi verilmiş ve Fonun gelir 
kaynaklarıyla borçlanma ilişkisi de kurulmamıştır. Ya T.C. Hazinesinden borçlanmanın Fonun gelir 
kaynaklarıyla orantılı olması sağlanmalıdır veya TMSF'nin fona ikrazen verilmek üzere Hazine 
Müsteşarlığınca özel tertip iç borçlanma senedi ihracı madde metninden çıkarılmalıdır. 

Gerçi Kamu Finansmanı Kanununun ilgili maddelerine atıfta bulunulduğundan bütçeyle ilişki 
kurulması sağlanmış olsa da yukarıdaki paragrafta açıklanan TMSF gelirleriyle bağlantı ihmal 
edildiğinden kamuya olan maliyet büyük risk taşımaktadır. 

Eğer 72 nci maddeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir imkânı doğuyor ve 131 inci 
madde ile Fona bir de Hazineden borçlanma ve avans kullanma hakkı sağlanıyor ise batma 
durumunda olan bir bankanın tüm yükümlülükleri T.C. Devleti Hazinesi ve dolayısıyla tüm Türk 
Milleti tarafından üstlenilecek demektir. 

Türk Milleti bugüne kadar üstlendiği bu tip malî yükümlülükleri bundan sonra 
üstlenmemelidir. Bir bankaya yüksek faiz ümidiyle menfaat elde etmek için mevduat yatıranlar 
bunun ceremesini de çekmeyi göze almışlar demektir. Yoksa alacaklı ve borçlunun rizikoyu 
üstlenmeyip tüm rizikoyu Türk Milletine yükleyecekleri bir yapı kabul edilemez. 

Diğer yandan Türkiye'deki bankalar yurt dışından da borçlanmaktadır. Bu borçlanmalar, 
uluslararası finans ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmekte olup, her bir borçlanmanın içinde ilgili 
bankanın risk durumu yer almakta ve bu husus kullanılan kredinin faizine de yansımaktadır. Yani 
anlaşmalar yüksek faiz ile yapılabilmektedir. Tüm bu güvencelere rağmen Türkiye'de yatırım 
yapanların daha fazla güvence istemeleri uluslararası finans ve etik kurallar ile bağdaşmamaktadır. 

Yukarıda bahsedilen açıklamalar çerçevesinde "ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık 
haklarıyla yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla 
kısmen ve tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla fonu devretmeye" kısmının 
bahsedilen 72 nci maddeden çıkarılması ve 131 inci maddede de yukarıda bahsedilen 
düzenlemelerin yapılarak tasfiyede sadece fonun gelir kaynaklarının kullanılması ilkesi 
getirilmelidir. 

Dolayısıyla 72 nci ve 131 inci maddelere bu şerhi düşüyorum. 
Saygılarımla. 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
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AYRIŞIK OY 
Tasarı ile yürürlükten kaldırılması öngörülen 4389 sayılı Bankalar Kanunu hedef aldığı sektörü 

bütünleşik bir yapı içinde her yönüyle düzenlemeyi amaçlamıştı. Kanunun üç temel özelliği bulun
maktaydı; 

1. Belli bir sektörü hedef aldığı için bir sektör kanunu olması, 
2. Hedef aldığı sektörde yer alan birimlerin kuruluş, yönetim, çalışma, devir birleşme ve tas

fiyelerini nasıl olacağını belirleyen bir usul kanunu olması, 

3. Bu sektörün güvence altında çalışmasını sağlayacak, sektörü düzenleyecek ve denetleyecek 
olan kamu otoritesinin yapısı ile görev ve yetkilerinin belirlendiği bir teşkilat kanunu olması. 

Söz konusu Kanun metninde Kanunun yürürlüğe girdiğinden bu güne kadar yukarıda belirtilen 
ikinci ve üçüncü özellikleri kuvvetlendirici, aksayan yerlerini düzeltici yaklaşımlarla, ana yapıyı da 
bozan (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun BDDK'dan ayrılması dahil) çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

4389 sayılı Bankalar Kanunu hazırlanıp (ön hazırlığı 1998 yılının Eylül ayına denk gelmektedir) 
yasalaştığı dönemde mevcut iktidar partilerinin Meclisteki ve Komisyondaki bıçak sırtı düzeyindeki 
üstünlükleri nedeniyle; söz konusu kanun tedvin tekniğine aykırı olarak sadece 25 asıl ve 3 geçici 
maddeden müştekil olarak, fıkra, bent, paragraf ve cümle düzenine de sadık kalınmadan tamamen 
karmaşık ve sıkışık bir yapıda hazırlanarak 18.6.1999 tarihinde yasalaştınlmış ve daha BDDK 
faaliyete başlamadan 19.12.1999 tarih ve 4491 sayılı Yasa ile bazı hükümleri değiştirilmiştir. 

Söz konusu Yasa, 4491 sayılı Yasadan sonra 29.5.2001 tarih ve 4672 sayılı, 31.1.2002 tarih ve 
4743 sayılı, 12.8.2003 tarih ve 4969 sayılı, 26.12.2003 tarih ve 5020 sayılı, 27.12.2003 tarih ve 
5021 sayılı, 16.6.2004 tarih ve 5189 sayılı, 16.7.2004 tarih ve 5228 sayılı, 25.5.2005 tarih ve 5354 
sayılı yasalarla birlikte 9 kez çeşitli hükümleri değişikliğe (bazen aynı madde metninde bir ay ara 
ile değişiklik yapılmış) uğramış veya ek, geçici maddeler ilave olunmuştur. Bu ilave ve değişikler 
sonucunda yasa metni oldukça karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 

4389 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1999 yılından sonra ülkemizde fınans kesiminde ilki 
2000 Kasım, ikincisi 2001 Şubat aylarında olmak üzere iki kriz oldu. Finansal kriz sadece finans 
kesimi ile sınırlı kalmamış ve ekonominin bütününü etkisi altına almıştır. Türkiye'de bu krizlerin 
öncesinde 90'lı yılların sonunda yaşanan son kriz ise 1999 yılında olmuştur. Ekonomi 1999 yılında 
yüzde 6'nın üzerinde küçülmüştür. 1999 yılında yaşanan krizin temelinde iç dinamikler kadar dış 
dinamikler de vardır. Dış dinamikler 1997 yılında Güneydoğu Asya'da ve 1998 yılında da Rusya'da 
yaşanan krizdir. Gerek Güneydoğu Asya ülkelerindeki krizin, gerekse Türkiye'de 2000 Kasım ve 
2001 Şubat krizlerinin yönetimi IMF destekli politikalarla yürütülmüştür. 

IMF Güneydoğu Asya krizinde mali sistemin yeniden yapılandırılması sorununa yaklaşırken 
zayıf bankaları kapatmaya odaklandı. Sanki akıllarda Danvinci bir rekabet modeli vardı ve bunun 
sonucu olarak zayıf bankalar hayatta kalmamalıydı. 

2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri sonrasında IMF aynı yaklaşımı Türkiye'de gösterdi. Yanlış 
politikalar sonucu kriz doğmuş, ancak kriz de doğru yönetilmemiştir. IMF'nin Türk bankacılık sis
temine yaklaşımı da zayıf bankaların kapatılması ya da bankaların sermaye yeterlik oranlarının yük
seltilmesi yönünde olmuştur. Krizin bütün bir mali sistemi derinden sarstığı bir süreçte tüm ban
kalardan sermaye yeterlik oranlarının yükseltilmesini istemek bir hataydı. IMF'nin bu ısrarı finan
sal kesimdeki çöküşü şiddetlendirmiştir. Bunun üzerine bankalar bir yandan reel sektöre açtıkları 
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kredileri geri çağırırken öte yandan kredi faiz oranlarını yükselttiler. Yalnızca bir bankanın sorunu 
olduğu zaman o bankadan sermaye yeterlik oranını yükseltmesi istenebilir. Buna uyulmaz ise mev
cut sigorta sistemi içinde o bankaya el konularak sorun çözülebilir. Ancak bankaların çoğu sıkıntıya 
düştüğü zaman bu konuda bir ısrar çok büyük sorunlara, felakete yol açar. Bir kriz yaşanırken ser
maye kolaylıkla artırılabilir mi. 

IMF maalesef yaşananların salt finans kesimini ilgilendirmediğini, bunun aynı zamanda reel 
sektörün krizi olduğunu görmemiştir. 

Kriz sonrasında 2001 yılında bankacılık sisteminin yapılandırılması amacıyla IMF destekli olarak 
BDDK tarafından "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı" uygulamaya konuldu. 

Bu programın dört temel unsuru vardı: 
1. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi, 
2. Bankacılık sisteminin, özelde de özel sermayeli bankaların yeniden sermayelendirilmesi, 
3. TMSF'ye alma yöntemiyle sorunlu bankaların hızlı ve etkin bir şekilde sistem dışına çıkarıl

ması, 
4. Düzenleme ve denetleme çerçevesinin iyileştirilmesi. 
Geçen zaman içerisinde dört temel konuda bir şeyler yapılmışsa da yapılanların sonucunda 

bankacılık sisteminin iyi bir noktaya geldiğini söylemek mümkün değildir. Diğer bir açıdan ifade 
edilecek olursa gelinen noktanın ekonomiye ve topluma maliyetinin ne olduğu üzerinde durul
mamıştır. Şüphesiz bu süreçte bankacılıkta olumlu gelişmeler olmuştur. Ancak bu olumlu geliş
meler daha az bir maliyetle elde edilemez miydi sorusunun cevabı henüz verilmemiştir. 

Tasan tüm bu yaşananlardan edinilen deneyimlerin yarattığı etki ve psikoloji altında hazırlan
mıştır. Bu yönüyle sistemin çerçevesini çizen bir tasarı olmak yanında yer yer tepki düzenlemelerini 
de içermektedir. Bu bağlamda Tasarıda aşırı yetki, kontrol, izin ve ceza düzenlemeleri bulunmak
tadır. Yine TMSF'nin kriz dönemi nedeniyle sahip olduğu bazı olağanüstü yetkiler, gerçekte bu 
dönem uygulamalarına münhasır olması gerekirken Tasarı ile bu hükümler sürekli olarak sistemde 
bırakılmıştır. Bu yaklaşım bankacılık faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. 

Bu genel değerlendirmeden sonra Tasarının katılamadığımız düzenlemelerine ilişkin görüş
lerimizi aşağıda sunuyoruz: 

I.- MADDE 2. KAPSAM, MADDE 3. TANIM VE KISALTMALAR 
Tasarı anılan maddelerde yapmış olduğu düzenlemelerle fınansal piyasalarda halen Özel 

Finans Kurumu (ÖFK) olarak çalışmakta olan kurumların adını Katılım Bankası olarak değiştir
mekte ve bu değişikliğin tabii bir sonucu olarak bazı düzenlemeler yapmaktadır. Katılım Bankasının 
tanımı ile Mevduat Bankasının tanımı doğal olarak birbirinden farklı yapılmıştır. Tanıma göre 
katılım bankası "bu kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kul
landırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar"dır. Mevduat bankası ise katılım hesapları 
yoluyla fon değil isminden de anlaşılacağı gibi mevduat toplarlar. 

Özel Finans Kurumlarının banka ismini almak suretiyle bankacılık sisteminde yer alacak ol
ması teknik gerekliliklerle ilgili bir konu olmayıp tamamen hükümetin siyasi yaklaşımıyla ilgilidir. 
Hükümet bankacılık sistemine sistemin kurallarıyla değil siyasi olarak yaklaşmaktadır. 

Çalışma esasları farklı olan bu kurumlann banka ismini alması ve unvanlannda mevduat ban
kalarından farklı olduklarını belirten bir farklılık olmaması aynca tasarruf sahipleri yönünden yanıl-
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maya yol açabilecek bir durumdur. Hükümetin tasarruf sahiplerini yanıltacak böyle bir düzenlemeyi 
yapması objektif iyi niyet kurallarına aykırıdır. 

Katılım bankasına ilişkin diğer düzenlemelerin daha önemli bir sonucu şudur: 
ÖFK'ların halen kendi aralarında kurmuş oldukları, bu kurumlara fon yatıran bireylerin fon

larını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nda olduğu gibi güvence altına alınmasını amaç
layan Güvence Fonu katılım bankası kabulüne bağlı olarak BDDK Tasan Taslağında ayrıca sayılır
ken Tasarıda "Güvence Fonu" ibaresi kaldırılmak suretiyle mevcut uygulamadaki Güvence Fonu 
kesintilerinin TMSF bünyesine alınması öngörülmüştür. Bu durumda farklı esaslarda faaliyet gös
teren kurumlar sigorta aşamasında aynı esaslarda birleşmiş olmaktadır. Bu yaklaşım tasarruf sahip
lerinin tercihlerini dikkate almamaktadır. Bu aynı zamanda katılım bankalarının kuruluş amaçlarıy
la da çelişen bir düzenleme olduğu gibi Tasarının bütünü açısından da tutarsızlıklar doğurmaktadır. 

Örneğin sigorta yönünden katılım ve mevduat bankaları arasında bir ayırım yapılmazken 
kuruluş birliklerine üye olma yönünden yapılmaktadır. Tasarının 80 inci maddesine göre Katılım 
Bankaları Türkiye Bankalar Birliğine değil Türkiye Katılım Bankaları Birliğine üye olacaklardır. 

Tasarının bu düzenlemelerini objektiflikten uzak, hükümetin finansal piyasaların aktörleri 
arasında bir grubun lehine diğer grubun aleyhine ayırım yapan bir yaklaşımı olarak görüyoruz. 

II.- MADDE 6. KURULUŞ VEYA TÜRKİYE'DE ŞUBE VEYA TEMSİLCİLİK AÇMA İZ
Nİ (BANKACILIK SİSTEMİNDE YABANCI SERMAYE) 

Uluslararası bankacılık faaliyetleri, 1960'h yıllardan itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve 
doğrudan yabancı yatırım faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak önemli ölçüde büyümüştür. 1990'lı 
yıllarda deregülasyon süreciyle birlikte ülkelerin uygulamış oldukları serbestleşme politikalan ile 
yabancı bankaların şube açmalanna ve banka kurmalarına imkan tanıyan düzenlemeler, bankacılık 
krizleri, gelişmekte olan ülkelerde uluslararası sermaye akımları, teknolojik yenilikler özellikle geliş
mekte olan ülkelerde yabancı bankaların sektördeki payının önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Bu 
ülkelerde konsolidasyon süreci hızlanmış, bankacılık sisteminin korumacı yapısı hızla değişmiştir. 

Yabancı bankalar üzerine yapılan çalışmalar, bu bankalann gelişmekte olan ülke piyasalarına 
ilk önce küçük şubeler olarak girmeyi tercih ettiklerini ve daha çok sermaye piyasalannda faaliyet 
gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bazı bankalar ise ulusal sermayeli perakendeci bankalarda azın
lık hisseleri almayı tercih etmektedirler. Yabancı bankalar, finansal kriz sonrası süreçte hükümet
lerin yeniden sermayelendirmeye tabi tuttuklan bankalan satın almak yoluyla perakendeci pazar
lara yönelmektedirler. Yabancı bankalann bankacılık sistemindeki varlıklan, finansal kriz sonrasın
da bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma sürecindeki rolleri, finansal sistemin etkinliğini ar-
tınp attırmadıkları önemli bir tartışma konusudur. 

Yabancı bankaların sisteme girişiyle birlikte oluşan veya artan rekabet ortamı verimlilikte ar
tış, kaynak dağılımında etkinlik gibi olumlu sonuçlar yaratabilmektedir. Ancak bu olumlu yanlara 
kıyasla yabancı bankaların, diğer bir ifadeyle bankacılıkta yabancı sermayenin oransal olarak yük
sek bir düzeye gelmesinin ekonomi açısından yaratabileceği sakıncalar da vardır. Bu sakıncalan 
şöyle sıralayabiliriz: 

• Yabancı bankalar yüksek kâr marjlı müşterileri ve pazarlan kendilerine çekmekte ve yerel 
bankaların müşteri portföyünün kalitesinin zayıflamasına neden olmaktadır. 

• Kriz dönemlerinde yabancı bankalar sermaye kaçışma imkan tanımakta ve kredilerini daha 
hızlı geri çağırmaktadır. 
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• Yabancı bankalar küçük ölçekli kredi müşterilerine yeterli ilgiyi göstermemektedirler. Temel 
sebebi ise, bu kuruluşların yabancı bankalar için daha yüksek risk kategorisinde bulunmasıdır. 

• Yabancı bankalar kriz dönemlerinde yerli bankalara göre işbirliği ve makro politikalara 
uyum konusunda daha az istekli davranmaktadır. (Örneğin İstanbul Yaklaşımına katılan 25 banka 
içinde yabancı yer almamaktadır.) 

Konu bu çerçevede ele alındığında bankacılıkta yabancı sermayenin giderek artıyor olması ve 
bu artışın önünde hiçbir sınırın olmaması ekonomimiz açısından risk yaratmaktadır. Yabancı ban
kaların Türk bankacılık piyasasına olan ilgisi dikkate alındığında bu konuda BDDK'nın bazı yet
kilerle donatılması ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkar. Tasarı bu açıdan hiçbir önlemi, bankacılık 
sisteminin ve ulusal sermayenin teşviki konularında hiçbir düzenlemeyi kapsamamaktadır. 

III.- MADDE 22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

Bu maddede Kurumsal yönetime ilişkin yapılan düzenlemelerin kapsamının daha da genişletil
mesi kanunun güncelliğini koruması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Tasanda yapılan 
düzenlemelerde (Basel Bankacılık Komitesi ve AB Direktifleri esas alınarak hazırlanmasına rağ
men) kurumsal yönetime ilişkin yapıya bazı ek unsurların eklenmesi uygun olacaktır. Bunlar: 

Basel Bankacılık Komitesi, denetim komitesi dışında kurumsal yönetim ve diğer komitelerin 
oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Oluşturulduğu takdirde ise Kanunda her bankanın kurmak zorun
da olduğu komiteler (Kurumsal Yönetim, Atamalardan Sorumlu Komite, Ücretlerden Sorumlu 
Komite gibi) ve komite üyelerinin taşıması gerekli nitelikle açık şekilde tanımlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, Tasarının önceki gözden geçirmelerinde gündeme 
gelmesine rağmen son bölümde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Özellikle halka açık bankalarda bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin zorunlu 
tutulması ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin kanunda sayısı ve niteliklerinin belirlenmesi uy
gun olacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündeminde olan bu konunun uzantısı olarak anonim 
şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üye zorunluluğuna ilişkin düzenleme beklenmektedir. 

Bankaların ana sözleşmelerine kurumsal yönetim ilkelerinin eklenmesi zorunlu hale getirilmesi 
uygun olacaktır. Bunun Türk Bankacılık Sisteminde örneği de bulunmaktadır. 

IV.- MADDE 58. SANDIK VE VAKIFLARA İLİŞKİN İŞLEMLER 
Tasarının 58 inci maddesine göre bankalarca münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık 

ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, 
açıklarının kapatılması için kaynak aktarılamaz. 

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ile banka personelinin kurmuş olduğu sosyal güvenlik hizmetini 
kamunun üstlendiği varsayımına dayalı olarak yapılmış olan bu düzenleme açıkların kapatılması 
dışında bankanın kârından yapılacak aktarmaları da engellemektedir. 

Bu düzenlemeyi hukuka uygun bulmuyoruz. 
Düzenleme Tasarının Geçici 23 üncü maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde hukuka aykırılık 

daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
V- MADDE 71. FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VEYA FONA DEVİR 
Tasarı, 72 nci maddesindeki düzenlemesiyle zora düşen bankaların bundan sonra da TMSF'ye 

alınmasını âdeta kurumsallaştırmaktadır. BDDK'nın Tasan Taslağında yer almayan bu düzen
lemenin sakıncalan olduğu bugüne kadarki uygulamalarla ortaya çıkmıştır. 
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Kriz sonrasında uygulamaya konulan Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Prog
ramı ile sektörün iyi bir noktaya geldiği bütün yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Kriz son
rasında katlanılan bunca maliyete rağmen fona devir yöntemini muhafaza etmek suretiyle sisteme 
güvensizlik ifade etmek, bugüne kadar yapılmış olanlara güvensizlik ifade etmek anlamına gelir. 
Toplumun katlandığı büyük maliyetlerden sonra böyle bir düzenlemeyi kabul etmek mümkün 
bulunmamaktadır. 

Kaldı ki sistemik kriz halinde Fona devir de dahil olmak üzere alınabilecek olağanüstü yetkiler 
Tasarının 73 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm karşısında da 72 nci maddedeki söz 
konusu düzenlemenin tutarlı bir açıklaması bulunmamaktadır. 

Bu duruma karşın hükümet ve IMF, gerektiğinde TMSF'ye banka alınması uygulamasının sür
mesini istiyor. Bankalar yasasının yenilenmesi, yeni stand-by'ın gereklerinden biri olarak görülüyor. 
Ancak ülke yararına olmayan bu uygulama artık sona erdirilmeli ve yerine İcra ve İflas Kanununa 
göre tasfiye süresi başlatılmalıdır. 

Tasarının anılan maddesinde, sadece riski az olan kalkınma ve yatırım bankalarının genel 
hükümlere göre, buna karşın kredi kuruluşlarının (Mevduat ve Katılım Bankalarının) bu kanuna 
göre tasfiye edilmesi öngörülmektedir. Kredi kuruluşları da Fona alınmamalı genel hükümlere göre 
tasfiye edilmelidir. 

VI.- MADDE 82. KURULUŞ VE BAĞIMSIZLIK (BDDK) 
Diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi BDDK da Tasarıya göre kamu tüzel kişiliğini 

haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. 
Ancak genel düzenleme bu olmakla birlikte bu özerklik pek bir anlam taşımamakta bu kurum

ların hareket alanı merkezi yönetim idari kararlarıyla kısıtlanabilmektedir. BDDK da özellikle per
sonel ve harcamaya ilişkin kararlarında özerk olmayıp merkezi yönetimin kararlarıyla sınırlandırıl
mıştır. Ayrıca hükümetin düzenleyici ve denetleyici kurullarla ilgili hazırladığı çerçeve Yasa 
Tasarısı bu Tasarıya da hâkim olmuş ve BDDK'nın hareket alanı birçok konuda kısıtlanmıştır. Yapıl
ması gereken gerçekten bu kurumları idari ve mali açıdan özerk kılmaktır. Bu yapılmayıp şeklen 
"idari ve mali özerkliğe sahiptir" demenin hiçbir anlamı bulunmamaktadır. 

VII.- MADDE 95. YERİNDE DENETİM VE GÖZETİM (BANKALAR YEMİNLİ 
MURAKIPLARI) 

BDDK Tasarı Taslağının 96 ncı maddesinde bir kurul olarak örgütlenmesi öngörülen Bankalar 
Yeminli Murakıpları Kuruluna ilişkin düzenleme hükümet Tasarısında yer almamaktadır. Tasarıya 
göre bankalar yeminli murakıpları Kurul Başkanına bağlı olarak değil kurum bünyesindeki çeşitli 
daire başkanlıklarına bağlı olarak çalışacaktır. 

Düzenleme ile beklenen yararın sağlanması mümkün bulunmamaktadır. 
VIII.- MADDE 101. KURUMUN BÜTÇESİ, HESAP VE HARCAMALARIN DENETİMİ 
Tasarıya göre BDDK'nın mali yıl sonunda oluşan gelir fazlaları, izleyen yılın Mart ayı içinde 

genel bütçeye gelir olarak aktarılır. 
BDDK da dahil olmak üzere çeşitli kurumların gelir fazlalarının Hazine'ye aktarılması yönün

de bir düzenleme ilgili özel yasada yer almaktadır. Ancak bu tür düzenlemelerin istikrar programı 
uygulamasının süresi ile sınırlı olarak düşünülmesi gerekir. Tasarı ise bu düzenlemeyi BDDK 
açısından kalıcı hale getirmektedir. Bu ise BDDK'nın özerkliğine müdahale anlamında olduğu gibi, 
bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerinin yükselmesi sonucunu yaratacaktır. 
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IX.- MADDE 168. VAKIFBANK HİSSELERİ 
Vakıfbankta (D) grubu hisse senedi oluşturularak bunun doğrudan halka arz edilmesi 

yönündeki düzenleme mevcut hissedarların rüçhan hakkını elinden almaktadır. Bu konuda 
komisyona yeterli bilgi ve gerekçe sunulmamıştır. 

X.- GEÇİCİ MADDE 23. BANKALARIN SOSYAL GÜVENLİK SANDIKLARI 
506 sayılı Yasanın Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sigortalıların bir bölümü sosyal güven

liklerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi ile ciddi bir hak kaybına uğramaktadırlar. Çün
kü mevcut durumda, iştirakçisi bulundukları sandıktan SSK'ya göre daha yüksek emekli aylığı alan
lar, bu maddenin aynen yürürlüğe girmesi halinde, en fazla SSK emeklileri kadar aylık alacaklardır. 
Bir emeklinin kazanılmış hakkının elinden alınması, Anayasaya aykırı olduğu gibi, insan haklarına 
da aykırıdır. 

Mustafa Özyürek Kemal Kılıçdaroğlu M. Akif Hamzaçebi 
Mersin İstanbul Trabzon 

Ali Kemal Kumkumoğlu Osman Kaptan Enis Tütüncü 
İstanbul Antalya Tekirdağ 

Birgen Keleş Gürol Ergin M. Mesut Özakcan 
İstanbul Muğla Aydın 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
BANKACILIK KANUNU TASARISI 

BÎRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına 
ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım ban

kaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirket
leri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleri bu Kanun hükümlerine 
tâbidir. 

Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kal
mak kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını, 
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanım, 
Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini, 
Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, 
Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu, 
Fon Başkanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanını, 
Kredi kuruluşu: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını, 
Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini, 
Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını, 
Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kul

landırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 
kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesaplan yoluyla fon toplamak ve kredi 
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 
kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; 
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen 
görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki 
şubelerini, 

Finansal holding şirketi: İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartıyla, bağlı or
taklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirketi, 

Şube: Elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların bağımlı bir 
parçasını oluşturan ve bu kuruluşların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan, 
sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü iş yerini, 
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Merkez şube: Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de açtığı ilk şubeyi, 
Fon bankası: Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 

sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve 
denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaları, 

Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya ser
maye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini 
yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini, 

Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, 
çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması suretiyle veya bu çoğunluğa sahip olun-
mamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması suretiyle veya diğer hissedarlarla yapılan 
anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya her
hangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden al
ma gücünün elde bulundurulmasını, 

Ana ortaklık: Kontrolündeki ortaklıklar ile Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslarla tanım
lanan ortaklıkların finansal tablolarını kendi nezdinde konsolide eden banka veya finansal holding 
şirketini, 

Bağlı ortaklık: Ana ortaklığın kontrolü altında faaliyet gösteren ortaklıkları, 
Nitelikli pay: Bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüz

de on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye 
belirleme imtiyazı veren paylan, 

Hakim ortak: Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol eden 
gerçek veya tüzel kişiyi, 

Yöneticiler: Bankanın yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve üyeleri 
ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından; bölge müdür
leri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara 
eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini, 

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivaz
sız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen 
parayı, 

Tasarruf mevduatı: Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek 
keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarını, 

Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an 
geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fon
ların oluşturduğu hesapları, 

Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından 
doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş 
herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluş
turduğu hesapları, 

Katılım fonu: Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap 
ve katılma hesaplarında yer alan parayı, 

Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşlara ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kuruluşları, 

Kıyı bankacılığı: Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke harici ile sınırlı tutulan veya ül-
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ke genelinde uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi olmayan ya da kurulu bulunulan ülkede 
yerleşik olanlardan mevduat ve fon kabulünün yasaklandığı bankacılığı, 

ifade eder. 
Faaliyet konuları 
MADDE 4.- Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda 

belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler: 
a) Mevduat kabulü, 
b) Katılım fonu kabulü, 
c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri, 
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının 

kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri, 
e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, 
f) Saklama hizmetleri, 
g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla 

ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, 
h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden 

ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri, 
i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve 

dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren 
basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri, 

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlem
leri, 

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, 
1) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının 

yürütülmesi işlemleri, 
m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garan

ti işleri, 
n) Yatırım danışmanlığı işlemleri, 
o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi, 
p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir 

sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa 
yapıcılığı, 

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri, 
s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık, 
t) Yatırım fonu yönetimi işlemleri, 
u) Finansal kiralama işlemleri, 
v) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri, 
y) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. 
Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (u), katılım bankaları (a), kalkınma ve yatırım ban

kaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler. 
Dolaylı pay sahipliği 
MADDE 5.- Bu Kanunun uygulanmasında, gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlen

mesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklık
lara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar bir-
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likte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile 
bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır. 

Bu madenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 

İKİNCİ KISIM 
İzne Tâbi İşlemler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Faaliyet İzinleri 
Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni 
MADDE 6.- Türkiye'de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın 

Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, 
Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. 

İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin karar, başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması 
halinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir. 
Eksikliklerin altı ay içinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz hale gelir. 

Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya 
yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması, bunların faaliyet alanları ile fınansal rapor
lama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması hususları Kurul 
kararıyla belirlenir. 

Yurt dışında kurulu bankalar, mevduat veya katılım fonu kabul etmemek ve Kurulca belir
lenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydıyla, Kurulun izni ile Türkiye'de temsilcilik açabilirler. 

Kuruluş şartları 
MADDE 7.- Türkiye'de kurulacak bir bankaya; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, 
c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartlan haiz olması, 
d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelik

leri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması, 
e) Öngörülen faaliyet konularının planlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu 

olması, 
f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz milyon Yeni 

Türk Lirası olması, 
g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizas

yon şemasına sahip olması, 
i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması, 
j) Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyon

larını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlen
mesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil ol
mak üzere ibraz etmesi, 

şartlarını taşıması halinde kuruluş izni verilir. 
Kalkınma ve yatırım bankaları için ödenmiş sermaye, birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen 

tutarın üçte ikisinden az olamaz. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
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Kurucularda aranan şartlar 
MADDE 8.- Bankaların kurucu ortaklarının; 
a) Müflis veya konkordato ilân etmiş olmaması, 
b) Bu Kanunun 72 nci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesin

den önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde 
bulundurmaması, 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklannın temettü hariç 
ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden ve/veya 
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldınlmadan önce 
nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya beş yıldan fazla 
hapis cezasıyla cezalandınlmış olmaması veya bu Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet 
yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolanlı iflâs, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçak
çılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma, karapara ak
lama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlannı açığa vurma, vergi kaçak
çılığı suçlanndan veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, 

e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması, 
f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması, 
g) Tüzel kişi olması halinde, risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, 
şarttır. 
Bankalann tüzel kişi kurucu ortaklannın doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip ger

çek kişi ortaklannın bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan 
şartlan taşıması gerekir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla kurulmuş çok taraflı kredi kuruluşlan ve 
finansal kuruluşlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmaz. 

Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye'de şube açma şartları 
MADDE 9.- Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de 

şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın; 
a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması, 
b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye'de faaliyet göstermesine 

ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması, 
c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye'ye tahsis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen miktardan 

az olmaması, 
d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartlan ve planlanan 

faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmalan, 
e) İzin kapsamındaki faaliyet konulanna ait iş planlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal 

örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi, 
f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, 
şarttır. 
Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykınlıkları nedeniyle faaliyeti yasak

lanan konularda faaliyet izni için başvuru yapılamaz. 
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Faaliyet izni 
MADDE 10.- Bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube açma iz

ni alan bankalann, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Bir beyanname ile yapılacak başvuru 
üzerine verilecek izin, Kurul tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 

4 üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri aynı maddenin son fıkrasındaki sınırlamalar çer
çevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resmi Gazetede yayımlanır. Kararın, ilk izin baş
vurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir. 

Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartları taşımayanlara 
gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı ayı geçmemek üzere uygun 
bir süre verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonucunda durumları 
uygun bulunmayanlara verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir. 
Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için; 

a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde 
olması, 

b) Kurucuları tarafından 7 nci maddede belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarındaki sis
teme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi, 

c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel 
ve teknik donanıma sahip olması, 

d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması, 
e) Kurulca, faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varılması, 
gerekir. 
Sisteme giriş payının ödenmeyen kısmının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren Kurulca belir

lenecek ödeme planı çerçevesinde Fon hesabına yatırılacağına ilişkin taahhütnamenin Kuruma ib
razı zorunludur. Sisteme giriş payı bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Banka hissedarları sisteme 
giriş payının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir. 

Kuruluş izninin iptali 
MADDE 11.- Bir bankanın kuruluş izni; 
a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, 
b) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurul

maması, 
c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, 
d) İznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, 
e) Faaliyet izni alınamamış olması, 
f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi 

ve iradi tasfiyenin tamamlanması, 
g) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması, 
h) Bu Kanunun 107 nci maddesi kapsamında tasfiye veya iflas takibatının tamamlanması, 
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin aynı yön

deki oyuyla alınan kararla iptal edilir. 
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Faaliyet izninin iptali 
MADDE 12.- Bir bankanın; 
a) Faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, 
b) Faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yıl için

de kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması, 
c) Faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye olun

maması, 
d) Sisteme giriş payının kalan taksitlerinin Fon hesabına yatırılmamış olması, 
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuy

la alınan kararla, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışında kalan 
faaliyet konulan tek tek sınırlanabilir ya da faaliyet izni kapsamından çıkarılabilir veya faaliyet iz
ni iptal edilebilir. Bu durum ilgililere yazılı olarak bildirilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Türkiye'de şubesi bulunan yurt dışında kurulu bankaların, kurulu bulundukları ülkede herhan
gi bir nedenle faaliyet izninin kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması, iflâs veya tasfiyelerine 
karar verilmesi veya konkordato ilân etmeleri halinde, bunlann Türkiye'deki şubelerinin faaliyet 
izinleri Kurul tarafından kaldırılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında bir kredi 
kuruluşuna verilen yetkinin Kurul tarafından kaldınlması, faaliyet izninin kaldırılması hükmün
dedir. 

Yurt içinde şube açma 
MADDE 13.- Kurulca belirlenecek esaslara ve bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hüküm

leri ile koruyucu hükümlere uyulmuş olması ve Kuruma bildirilmesi şartıyla bankalarca yurt içinde 
şube açılması serbesttir. 

Sınır ötesi faaliyetler 
MADDE 14.- Türkiye'de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere 

yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmalan veya kurulmuş ortaklıklara katıl
maları, bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve Kurulca belir
lenecek esaslara uyulması kaydıyla Kurulun iznine tâbidir. 

Bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilendirme izni 
MADDE 15.- Bankaların bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti faaliyetlerini gerçek

leştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldınl-
masına Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak 
Kurulca belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler 

Ana sözleşme değişiklikleri 
MADDE 16.- Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. 

Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun 
görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana söz
leşme değişikliği için bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen izin, onay veya olumlu görüş 
başvurulan, yetkili mercilerce onbeş iş günü içinde cevaplandınlır. 

Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak internet sayfalarında yayınlar. Ana sözleşmelerin 
güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yapılmak 
zorundadır. 
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Sernıaye artırımları 
MADDE 17.- Sermaye artınmlarının, her türlü muvazaadan âri olarak, ilgili mevzuatla ilâve 

edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi şarttır. Ser
maye artırımının Ticaret Siciline tescil edilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır. 

Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında dikkate 
alınmaz. 

Bu madde kapsamında sermaye artırımına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Pay edinim ve devirleri 
MADDE 18.- Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin 

yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya 
dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması 
sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranlann altına düşmesi sonucunu 
veren pay devirleri Kurulun iznine tâbidir. 

Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri 
veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir. 

Bu izinlerin verilmesinde, bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri 
oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. 

Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devir
leri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. 
Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır. 

Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda 
aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından 
yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılır. 
Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı paylan yüzde onun altına düşene kadar rüçhan hak
larını kullanamazlar. 

Bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının 
doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi, 
devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla Kurulun iznine tâbidir. Kurulun 
izni olmadan payların devredilmesi halinde, tüzel kişinin temettü hariç ortaklık hakları Fon tarafın
dan kullanılır. 

Hisseleri borsada işlem gören bankaların hisselerinin borsadan alınması ve bir bankanın his
selerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması 
durumunda gerçekleştirilecek işlemlere ve bu maddenin uygulanmasına dair usûl ve esaslar Kurul
ca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye 

Birleşme, bölünme ve hisse değişimi 
MADDE 19.- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç banka 

veya finansal kuruluş ile birleşmesi veya bütün aktif ve pasifini Türkiye'de faaliyette bulunan diğer 
bir bankaya devretmesi, devir alması veya bölünmesi ya da hisse değişimi Kurulun iznine bağlıdır. 
Bu tür işlemlere ilişkin gerekli izin verilmeden önce danışma mahiyetinde Rekabet Kurulunun, hal
ka açık kuruluşlarda ise Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınır. İzin tarihinden itibaren üç ay 
içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca karar alınarak gerekli işlemlere geçilmediği takdirde, 
verilen izin geçersiz olur. Bankaların bu Kanun hükümlerine göre birleşme, bölünme ve devirlerin
de 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile devir veya birleşmeye konu bankaların toplam aktiflerinin 
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sektör içindeki paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hak
kında Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Birleşme veya devir işleminin 
kesinleşmesini müteakip, devredilen bankanın bütün hak, alacak, borç ve yükümlülükleri devralan 
bankaya geçer ve devredilen bankanın tüzel kişiliği sona ererek kaydı Ticaret Sicilinden silinir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenir. 

İradi tasfiye 
MADDE 20.- Bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve 

Kurumun denetimine tabidir. 
Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye etmek is

tedikleri takdirde, durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilan ve 
mevduat sahipleri veya katılım fonu sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi 
ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan ayni ve nakdi her türlü mevduat veya katılım fonu ile 
emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki 
ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvurmayan ayni ve nakdi her türlü mevduat, katılım 
fonu, emanet ve alacakları Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen değerleri, 
takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan etmek suretiy
le saklar. Son ilan tarihinden itibaren altı ay içinde aranmayan bu değerler Fona gelir kaydolunur. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İzin Başvurularının Reddi 

İzin başvurularının reddi 
MADDE 21.- Bu Kanun hükümleri uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları; denetimin etkin 

bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin var
lığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu es
nasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi halinde Kurulca red
dedilir. Ret kararlan ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurumsal Yönetim 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yönetim 
Kurumsal yönetim ilkeleri 
MADDE 22.- Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye 

Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. 
Yönetim kurulu 
MADDE 23.- Bankalann yönetim kurullan genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel 

müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür 
için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Murahhas 
üyelerin genel müdürde aranan şartlan taşımaları zorunludur. Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler 
ve herhangi bir nedenle boşalma halinde görevlendirilenler, bu maddede aranan şartlan taşıdıklannı 
gösteren belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim 
kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu 
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b),(c),(d) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlan 
taşıması gerekir. 
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Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki 
yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez şube müdürünün 
de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorunludur. Bu Kanunun uygulan
masında müdürler kurulu yönetim kurulu hükmündedir. 

îç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edil
mesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin 
güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, yönetim kurulunun 
sorumluluğundadır. 

Denetim komitesi 
MADDE 24.- Bankalann, yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim 

faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur. Denetim 
komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu 
üyeleri arasından seçilir. Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine bağlı ic
raî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri görevlen
dirilir. Ana ortaklık niteliğinde bir kuruluş bulunması halinde; denetim komitesinin ana ortaklık 
niteliğindeki kuruluş çatısı altında oluşturulması yeterlidir. 

Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır. Buna ilişkin 
bilgi ve belgeler atamanın yapılmasını müteakiben en geç yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir. 

Denetim komitesi, yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sis
temlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu 
Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, 
bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendir
meleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini 
düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide 
denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü 
sağlamakla görevli ve sorumludur. 

Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan 
birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli rapor
lar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz et
kileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde bu husus
ları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Denetim komitesi, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçlan ile 
bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 
faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüş
lerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Denetim komitesi, bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağım
sız denetim kuruluşundan bilgi ve belge almaya, bedeli banka tarafından karşılanmak suretiyle 
konularında ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti 
sağlamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esas
ları yönetim kurulu tarafından düzenlenir. 

Genel müdür ve yardımcıları 
MADDE 25.- Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, işletme 

mühendisliği, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş ol
maları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. 
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Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip ve asgari üçte ikisinin 
birinci fıkrada belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır. Başka un
vanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya 
daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yar
dımcılarına ilişkin hükümlerine tâbidir. 

Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartlan taşıdıklarını 
gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde 
Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir. 

Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma 
nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrılan tarafından yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir. 

Bu madde uygulamasında, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının sahip olması gereken 
nitelikler ve atanmalarına veya görevden aynlmalanna ilişkin yükümlülükler bakımından, yurt 
dışında kurulu bankalann Türkiye'deki merkez şubesi müdürü, genel müdür gibi değerlendirilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide denetime tabi ortaklıklar hariç başka bir 
ticari kuruluşta tam veya yan zamanlı olarak görev alamaz. 

Çalışması yasak olanlar 
MADDE 26.- Bu Kanun hükümlerine aykın hareketlerinden dolayı hapis veya para cezası ile 

cezalandırılanlar ile bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bent
lerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda; genel müdür, genel müdür yardımcısı veya 
imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal 
kaldırmak zorundadırlar. 

Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri 
ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni 
kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul karan ile geçici olarak kaldınlır. 
Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalış
tırılamazlar. 

Yemin ve mal beyanı 
MADDE 27.- Bankaların yönetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçil

meleri veya atanmalanndan sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve baş
layamazlar. Bu kişiler ile genel müdür ve yardımcılan ve imza yetkisine sahip mensuplanndan, böl
ge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve 
bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 3628 sayılı Mal Bildirimin
de Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidirler. 

Yemin ve mal beyanına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Karar defteri 
MADDE 28.- Yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu karar

ları, aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralannda çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara 
sırasıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış 
müteselsil sayfa numaralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet et
meyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı, üyeler tarafından karar tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. îş hacimleri büyük olan bankalarda Kurulun izni ile ve yıl 
sonlarında ciltlettirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli ve müteselsil 
sıra numaralı ayn kalamoza kullanılabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İç Sistemler 

İç sistemlere ilişkin yükümlülükler 
MADDE 29.- Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyet

lerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi 
ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak, 
işletmek ve idame ettirmekle yükümlüdürler. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluş
turulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma 
yapılacak raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

İç kontrol sistemi 
MADDE 30.- Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzen

lemelerine ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sis
teminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki 
personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak, görevlerin 
fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların paylaşımını, fon ödemelerini, banka işlemlerinin 
mutabakatını, varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını temin etmek, 
maruz kalman her türlü riskin tanınması, değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yapıyı hazır
lamak ve yeterli iletişim ağını oluşturmak zorundadır. İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağ
lı olarak çalışacak iç kontrol birimi ve personeli tarafından yürütülür. 

Risk yönetimi sistemi 
MADDE 31.- Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamında, risk politikalarını Kurulca belirlenen 

esaslar çerçevesinde oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadır. Risk yönetimi faaliyetleri 
yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülür. 

İç denetim sistemi 
MADDE 32.- Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan bir iç 

denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç 
düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, tahkikat da yapmak suretiyle, banka müfettişleri 
tarafından yerine getirilir. 

İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, gerekli meslekî özen gösterilerek, 
yeterli sayıda müfettiş tarafından yerine getirilir. Ana ortaklık bankanın iç denetiminde görev alan
lar konsolidasyona tâbi ortaklıklarda iç denetim görevini ifa edebilir. İç denetimle görevli birimce 
veya yetkili müfettişlerce bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenecek 
iç denetim raporunun, en az üçer aylık dönemler itibarıyla ve denetim komitesi aracılığıyla yönetim 
kuruluna tevdii zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetkili Kuruluşlar 

Bağımsız denetim kuruluşları 
MADDE 33.- Bağımsız denetim kuruluşlarının kurulmasına, çalışmalarına, faaliyetlerinin 

geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin esaslar Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, 
Merkez Bankası ve kuruluş birliklerinin görüşü alınarak Kurulca düzenlenir. Bağımsız denetim 
kuruluşları, bu Kanun uyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere verecekleri zarar
lardan sorumludurlar. 
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Bağımsız denetim kuruluşları denetim esnasında, bankanın varlığını tehlikeye sokabilecek 
veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihlal etmiş olduklannı gösteren hususları tespit 
ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, mesleki gizlilik prensiplerinin ve anlaş
malarının veya bankacılık sırlarına ilişkin yükümlülüklerin ihlal edildiği anlamına gelmez. 

Değerleme kuruluşları 
MADDE 34.- Bankalar, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde bu Kanun ve bu 

Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değerlemeleri, değerleme kuruluşlarına yap
tırmak zorundadır. 

Destek hizmeti kuruluşları 
MADDE 35.- Bankalar, destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, 

beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı Kuruma ibraz et
mek zorundadır. Destek hizmeti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili 
düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. 

Destek hizmeti kuruluşlarına, hizmet alımlarına ve hizmet alınabilecek konulara ilişkin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

Bankalararası Takas Odaları Merkezi ile Merkez Bankası nezdinde faaliyet gösteren Risk Mer
kezi ve Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas hizmeti kuruluşları tarafından 
sunulan destek hizmetleri bu madde hükümlerine tâbi değildir. 

Sorumluluk sigortası 
MADDE 36.- Bağımsız denetim kuruluşları, değerleme kuruluşları ve destek hizmeti kuruluş

ları, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptır
mak zorundadır. Sigorta şirketinin seçimindeki esaslar da dahil olmak üzere, bu maddenin uygulan
masına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Finansal Raporlama 

Muhasebe ve raporlama sistemi 
MADDE 37.- Bankalar, kuruluş birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 

görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından uluslararası standartlar esas alınarak belirlenecek usûl ve 
esaslara uygun olarak, muhasebe sistemlerinde tekdüzeni sağlamak; tüm işlemlerini gerçek 
mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını finansal bilgi edinme ihtiyacını 
karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştınlabilir, denetime, analize ve 
yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde hazırlamak ve sunmak zorundadır. 

Bankalar, kanunî ve yardımcı defter ve kayıtlarını, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabir
leri ile hesap mutabakatı sağlamadan bilançolarını kapatamazlar. 

Yayımlanan finansal tabloların gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde Kurul gerekli tedbir
leri almaya yetkilidir. 

Konsolide finansal raporlar 
MADDE 38.- Ana ortaklık banka, finansal durum ve faaliyet sonuçlan hakkında bir bütün 

olarak bilgi vermek amacıyla 37 nci maddeye istinaden Kurulca düzenlenen usûl ve esaslar çer
çevesinde konsolide finansal raporlar hazırlamak zorundadır. Konsolide finansal rapor kapsamında 
bulunan kuruluşlar, kendilerinden konsolide finansal raporlann hazırlanmasına ilişkin olarak is
tenecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili ana ortaklık bankaya vermekle yükümlüdür. 
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Finansal raporların imzalanması, sunulması, ilanı ve denetimi 
MADDE 39.- Bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olan

ların, yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan 
sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eşdeğer kişiler tarafından 
ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle, finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelere ve muhasebe 
kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imzalanması zorunludur. İmza yükümlülüğü, Türkiye'de şube 
açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir. 

Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşların
ca onaylanması şarttır. 

Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlarını, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar çer
çevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorundadırlar. 

Yıllık faaliyet raporu 
MADDE 40.- Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, 

faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine 
ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da 
içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar. Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili 
mercilere bildirilmesine ve kamuya açıklanmasına ilişkin usûl ve esâslar Kurulca belirlenir. 

Sorumluluk 
MADDE 41.- Yönetim kurulu, bu Kanunun 37 nci maddesi uyarınca faaliyetlerin 

muhasebeleştirilmesi, finansal tabloların hazırlanması, onaylanması, denetlenmesi, yetkili mer
cilere sunulması ve yayımlanması dâhil finansal raporlama sistemini, görev, yetki ve sorumluluk
ları belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve uygulamayı gözetmekle yükümlüdür. 

Belgelerin saklanması 
MADDE 42.- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, alınan yazılar 

ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüp
heye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazılann makine ile alınmış, tarih ve numara sırası 
verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. 
Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda sak
lanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruyucu Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özkaynaklar ve Standart Oranlar 

Koruyucu düzenlemeler 
MADDE 43.- Kurul, bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borç, yükümlülük ve taah

hütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsur
ların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar 
hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu hüküm, 38 inci madde gereğince konsolide malî tab
lo hazırlama yükümlülüğü bulunan ana ortaklık bankalar için Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar 
çerçevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda uygulanır. Bankalar, yapılan düzenlemelere 
uymak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranlan konsolide baz da dahil olmak üzere hesaplamak, 
tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurum tarafından istenen tedbirleri belirlenen 
süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür. 
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Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasını da dikkate alarak, 
her bir banka ya da banka grubu için belirlenen asgarî veya azamî standart oranlar ve sınırlardan 
farklı daha ihtiyatlı bir oran veya sınır tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dönemlerini fark
lılaştırmaya veya genel olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit etmeye yetkilidir. 

Bu Kanun kapsamında öngörülen sınırlamalara ve standart oranlara ilişkin eşiklere erişilmesi 
veya aşımların oluşması halinde, ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek zorundadır. 

Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve özkaynak 
MADDE 44.- Ödenmiş sermaye, bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş 

veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle 
karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutardır. 

Yedek akçeler, bankaların 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana sözleş
melerine göre ayırdıkları yedek akçelerinden varsa bilanço zararının düşülmesinden sonra elde 
edilen tutardır. 

Özkaynak, ana sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu toplamdan sermayeden indirilecek 
değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutan ifade eder. 

Konsolide özkaynak, konsolide esasa göre uygulanacak kredi sınırlan ile standart oranların 
hesaplanmasında bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre hesaplanarak dikkate alınır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Sermaye yeterliliği 
MADDE 45.- Bu Kanunun uygulanmasında maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek 

zararlara karşı yeterli özkaynak bulundurulması sermaye yeterliliğini ifade eder. Bankalar, Kurum 
tarafından düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslara göre yüzde sekiz oranından az ol
mamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliği oranını hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve 
raporlamak zorundadır. 

Bankaların iç sistemleri, aktif ve mali yapılan dikkate alınarak asgari sermaye yeterliliği 
oranını artırmaya, bankalar bazında farklılaştırmaya Kurul yetkilidir. 

Likidite yeterliliği 
MADDE 46.- Bankalar, Merkez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle Kurulca belir

lenecek usûl ve esaslara göre asgarî likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve 
raporlamak zorundadır. 

Aşımların giderilmesi 
MADDE 47.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlama 

ve oranlara ilişkin aşımların Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde giderilmesi zorun
ludur. 

Özkaynaklarda meydana gelebilecek düşüşler nedeniyle, özkaynağın belirli bir oranı ile iliş-
kilendirilen sınırlama ve oranlarda aşımlann oluşması ve şartların gerektirmesi halinde, bu aşımlar 
Kurumca belirlenecek bir süre içinde giderilir. Aşımların giderilmesi için belirlenen süre içinde bu 
Kanunun idarî para cezalanna ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Risk Grubu 

Krediler 
MADDE 48.- Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektuplan, kontrgarantiler, kefalet

ler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve ben
zeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette 
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verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahak
kuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters 
repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler 
nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık paylan ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendik
leri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının fınansal kiralama 
yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedel
lerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia 
temini veya fınansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yön
temlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

Risk grubu 
MADDE 49.- Bir tüzel kişi veya bir gerçek kişi ile eşi ve velayeti altındaki çocukları, bunların 

birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumluluk
la katıldıkları ortaklıklar veya yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları ortaklıklar bir risk 
grubunu oluşturur. Risk grubu, ayrıca, bu fıkrada belirtilenlerle aralarında birinin ödeme güçlüğüne 
düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta 
kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişileri de kapsar. 

Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunlann 
birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da bunlann sınırsız sorum
lulukla katıldıklan ortaklıklar veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü olduklan ortaklıklar ban
kanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur. Risk grubu, aynca, bu fıkrada belirtilenlerle aralannda 
birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu 
doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişileri de kapsar. 

Yukanda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar, bu ortak-
lıklann kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dahil edilir. 

Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayn veya birlikte Hazine Müsteşarlığına ait olan veya his
selerinin çoğunluğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları 
ile bankalar, sermaye, yönetim ve denetimleri itibanyla doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettik
leri ortaklıklar ile birlikte ayrı ayrı risk grubu oluştururlar. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları 
MADDE 50.- Bankalar; 
a) Yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yet

kili mensuplarına; bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da birlikte ser
mayesinin yüzde yirmibeş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayeti altındaki çocuk
larına, 

c) Mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara, 
her ne şekil ve surette olursa olsun nakdi ve gayri nakdi kredi veremez, tahvil ya da benzeri 

menkul kıymetlerini satın alamazlar. 
Birinci fıkra hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran 

ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan gerçek kişi ortaklar 
ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz. 
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Bir bankanın ortaklıklarının yönetim ve denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zaman
da ilgili bankanın mensubu olması, bu ortaklıkların ilgili banka ile işlem yapmasına engel değildir. 

Bankanın dahil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılması 
halinde, gerekli kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması ve 
bunlara sağlanan kredi koşullarının kredi kullananın lehine diğer kişi ve gruplara kullandırılanlar
dan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi şarttır. 

Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velayet altındaki 
çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç katını aş
mamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler ile bu 
Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı kullan
dırılan krediler birinci ve dördüncü fıkra hükümlerine tâbi değildir. 

Banka, bankanın risk grubunda yer alan kişilere açtığı kredileri Kuruma düzenli olarak raporlar. 
Sonradan bu madde hükümlerine aykırı hale gelen kredilerin en geç altı ay içinde tasfiye edil

mesi zorunludur. 
Kredi açma 
MADDE 51.- Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma, onay 

verme ve diğer idarî esaslara ilişkin yazılı politikaları oluşturmak ve bunlann uygulanmasını ve iz
lenmesini sağlamakla ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi 
komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma 
yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla da kullanabilir. Kredi 
komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esaslan Kurulca belirlenir. Bu Kanunun kredi sınır-
lanna ilişkin hükümlerine tâbi olmayan krediler için kredi açma yetkisi yönetim kurulunca belir
lenecek usûl ve esaslar çerçevesinde devredilebilir. 

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velayeti altındaki çocuklannm veya bun
larla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değer
lendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere bildirir. 

Kurul, bu madde ve 50 nci madde hükümlerine aykm olarak kullandınldığı tespit edilen 
kredilerin, ilgili bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar ver
meye veya bu krediler tutarında ilave özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir. 

Kredilerin izlenmesi 
MADDE 52.- Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı tarafın malî 

gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara 
ilişkin esaslan belirlemek zorundadır. Kredi müşterileri bu çerçevede konsolide ve konsolide ol
mayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle yükümlüdür. Bu maddenin uygulan
masıyla ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Karşılıklar ve teminatlar 
MADDE 53.- Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması muh

temel zararlann karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışlan için yeterli düzey
de karşılık aynlmasına, aktiflerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatlann alın
masına, bunlann değerinin ve güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alman kredilerin izlenmesine ve 
vadesi dolmuş kredilerin geri ödenmesine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunlan 
düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu hususlan icra edebilecek gerekli yapılan tesis etmek ve iş
letmek zorundadır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
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Bu madde uyarınca ayrılan karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak kabul edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sınırlamalar 

Kredi sınırları 
MADDE 54.- Bankalarca, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullan-

dınlabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz. Bu oran, 49 uncu mad
denin ikinci fıkrasında tanımlanan bir risk grubu bakımından yüzde yirmi olarak uygulanır. Bir adi 
ortaklığa verilen krediler, sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılır. 

Bankalarca, hakim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların 
sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına 
ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının yüzde 
ellisini aşamaz. 

Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte kontrol eden 
hissedarların her birinin ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların, birlikte kontrol ettikleri top
lam paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın dâhil olduğu risk grubuna 
kullandırılmış sayılır. 

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha fazlası 
oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların sekiz katını 
aşamaz. 

Bir risk grubuna kullandırılan kredilerin teminatım oluşturmak üzere aynı risk grubuna dâhil 
gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, risk grubuna ait kredi sınır
larının hesabında dikkate alınmaz. 

Gayrinakdî krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, kabul 
edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler, 
Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez bankaları ve bankaları ile yapılan iş
lemler veya bunlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye 
piyasası araçlan, verilen diğer garantiler karşılığı yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında 
Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde dikkate alınır. 

Bu madde hükümleri, ana ortaklık bankalar bakımından konsolide esasa göre uygulanır. 
Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler 
MADDE 55.- Aşağıdaki kredi işlemleri 54 üncü maddedeki sınırlamalara tâbi değildir: 
a) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler, 
b) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen 
bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler, 

c) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para piyasaların
da yapılan işlemler, 

d) Aynı kişiye ya da aynı risk grubuna yeni kredi tahsisi halinde daha önce yabancı para cin
sinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredilerin, müteakiben tahsis edilen kredinin kullandırıl
maya başlandığı tarihteki cari kurdan dikkate alınması kaydıyla çek ve kredi kartı kullandınmlan 
hariç, kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş kredilere tahakkuk et
tirilen faiz, kâr payı ve diğer unsurlar, 
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e) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık paylan ile ortaklık pay
larının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları, 

f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankalann kendi aralanndaki işlemler, 
g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde elden çıkanlması kaydıyla, halka arza 

aracılık yüklenimleri kapsamında edinilen ortaklık payları, 
h) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler, 
i) Kurulca belirlenecek diğer işlemler. 
Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar 
MADDE 56.- Bankalann; kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki 

payı kendi özkaynaklannm yüzde onbeşini, bu ortaklıklar ile ana ve katkı sermayeden indirilenler 
dışındaki ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi özkaynaklannm yüzde altmışını aşamaz. 

Bankalann yeni iştirak edinimleri ile mevcut iştiraklerindeki ortaklık paylarının artırılmasına 
ilişkin Kurulca belirlenecek bilgiler Kuruma tevdi edilir, bilgilerin Kuruma tevdi edilmesini izleyen 
yedi gün içinde olumsuz görüş bildirilmez ise işlem tekemmül ettirilebilir. 

Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen işlemler birinci fıkrada belirtilen sınır
ların hesabında dikkate alınmaz. 

Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşılması halinde, aşım tutarı özkaynak hesaplamasında ana 
sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınır. 

Bankalar, kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve kuruluşlarda 
doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamazlar, bunlann hisse senetlerini rehin olarak kabul 
edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler 
MADDE 57.- Bankalann gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı özkaynaklannm yüz

de ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve 
gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate alınır. 

Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan 
sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere 
ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut finansmanı 
kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul 
ticareti olan ortaklıklara katılamazlar. 

Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, 
kâr ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniy
le üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler, bu madde ile 
yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmez. 

Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına 
ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 

Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler 
MADDE 58.- Bankalarca, münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, 

emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, açıklannın kapatıl
ması için kaynak aktarılamaz. 

Bağış sınırları 
MADDE 59.- Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca, bir malî yılda yapılabilecek 

bağış miktan, banka özkaynaklannm binde dördünü aşamaz. Ancak, bu maddeye göre yapılacak 
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bağışların en az yansının kanunlarla vergi muafiyeti tanınan alanlara yapılması zorunludur. Bu hük
mün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Örtülü kazanç aktarımı 
MADDE 60.- Bankalar, hâkim veya nitelikli paya sahip ortaklan, yönetim kurulu üyeleri ve 

genel müdürleri ile bunlann eş ve çocuklan ya da bunların kontrol ettikleri ortaklıklar ile emsal
lerine göre piyasa koşullanndan daha iyi şartlarda, örtülü kazanç aktarımına neden olabilecek 
nitelikte herhangi bir işlem tesis edemez. 

Birinci fıkrada belirtilenlerle yapılacak alım, satım, kiralama ve benzeri işlemlerde bu 
Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerleme kuruluşlarınca tespit edilecek değerden farklı 
olarak banka aleyhine işlem yapılamaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler 

Mevduat ve katılım fonu kabulü 
MADDE 61.- Kredi kuruluşları ile özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek 

veya tüzel kişi, aslen veya fer'an meslek edinerek mevduat veya katılım fonu kabul edemez, ticaret 
unvanlan ve kamuya yapacakları açıklamalar ile ilân ve reklamlarında bu izlenimi yaratacak ifade 
ve deyimleri kullanamaz. 

Karşılığında hesap cüzdanı yerine makbuz, katılma belgesi, senet ve benzeri belgelerin veril
mesi, alınan paraların mevduat veya katılım fonu kabulü sayılmasına engel değildir. 

Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, yalnız çalışanlanna ait olmak üzere sağlık ve sosyal 
yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıfların münhasıran 
kendi üyelerinden bu amaçlar için topladıkları paralar ile sigorta şirketlerinin işlemleri bu Kanunun 
uygulamasında mevduat ve katılım fonu kabulü sayılmaz. 

Kalkınma ve yatırım bankalannın kendi müstakrizlerinden, ortak ve ortaklıklarından genel 
esaslar dâhilinde sağladıkları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize 
piyasalardan sağlayacakları fonlar bu Kanunun uygulamasında mevduat sayılmaz. 

Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlannın yurt dışındaki şubeleri ve ortaklıkları, mevduat cüzdanı 
ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulundukları ülkede yapmak 
zorundadır. Bu şube veya ortaklıklar adına hiçbir şekil ve surette yurt içinde mevduat cüzdanı ve 
fon toplamaya ilişkin evrak düzenlenemez veya verilemez. 

Türkiye'de kurulu kredi kuruluşlan, yurt dışında kurulu ortaklıkları veya başka banka veya 
fınansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul etmek 
amacıyla; evrak ya da cüzdan bulundurmalan, personel istihdam etmeleri, bu ortaklıklar veya baş
ka kredi kuruluşu veya fınansal kuruluşlar adına toplanacak mevduat ve katılım fonu üzerinden per
sonele ücret, komisyon, prim ve benzeri adlar altında para ödemek veya personele bu kuruluşların 
reklamını yaptırmak suretiyle müşterilerini anılan kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yön
temler kullanarak yurt dışında kurulu kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri, bu 
madde kapsamında izinsiz mevduat ve katılım fonu kabulü sayılır. 

Kredi kuruluşları, mevduat hesapları ile katılım fonu hesaplarını Kurulun görüşü alınmak 
suretiyle Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek, tasarruf mevduatı 
ve gerçek kişilere ait katılma fonunu diğer hesaplardan ayırmak zorundadırlar. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sermaye piyasası araçları 
hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
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Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi 
MADDE 62.- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı 

Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunlann verdiği 
yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mevduat ve katılım fonu sahiplerine öden
mesi gereken tutarlan geri alma haklan hiçbir suretle sınırlandınlamaz. Mevduat veya katılma 
hesabı sahipleri ile kredi kuruluşlan arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştınlan şartlar 
saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Zamanaşımı 
MADDE 63.- Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak 

sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aran
mayanlar zamanaşımına tâbidir. 

Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından 
hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fona gelir kaydedilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması 
MADDE 64.- Kredi kuruluşlan, nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım 

fonlan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir. 
Kredi kuruluşlan, nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlannı, 

sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek zorundadır. 
Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlannın kapsamı ve 

tutan, Merkez Bankası, Kurul ve Hazine Müsteşarlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon 
Kurulu tarafından belirlenir. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi tasarruf 
mevduat ve katılım fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil 
zamanı, şekli ve diğer hususlar Kurulun görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenir. 

Kredi kuruluşlarının iflâsı halinde mevduat ve katılım fonu sahipleri, Fonun imtiyazlı alacak
larından sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 
206 ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. 

Kredi kuruluşlarınca Fona ödenen sigorta primleri kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilir. 

Faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen kredi kuruluşlan nezdinde bulunan ve doğruluğu 
hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamın
daki kısmı, Fon kaynaklanndan ödenir. 

Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu 
MADDE 65.- Aşağıda sayılan mevduat ve katılım fonu hesapları sigortaya tâbi değildir: 
a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortaklan ile bunlann ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuk-

lanna ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar, 
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve 

yardımcılan ile bunlann ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklanna ait mevduat ve katılım fonu 
ile diğer hesaplar, 

c) 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanun kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer 
hesaplar, 

d) Kurul tarafından belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar. 
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ALTINCI KISIM 
Denetim ve Alınacak Önlemler 

Denetim 
MADDE 66.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunlann faaliyetleri, Kurumun denetim 

ve gözetimine tâbidir. 
Kurum, bankaların genel kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir. 
Konsolide denetim 
MADDE 67.- Bu Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, konsolide 

bazda sınırlama ve oranlara tâbi olan ana ortaklık bankalar ve bunların yurt içi ve yurt dışı bağlı or
taklıkları, birlikte kontrol edilen ortaklıkları, şube ve temsilcilikleri konsolide denetime tâbidir. 

Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, 
muhasebe ve finansal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporları ile risk grubuna kullandırılan 
kredilere ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini kon
solide denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadırlar. 

Bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların bu Kanun uyarınca yapılacak konsolide 
denetimi, gerek duyulması halinde, Kurum ve konsolide denetime tâbi kuruluşların denetimi ve 
gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerçekleştirilir. Denetim sonuçları ile denetime esas bilgi ve 
belgeler anılan yetkili mercilerin görüşü alınarak Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre pay
laşılır ve kullanılır. 

Önlem alınmasını gerektiren hâller 
MADDE 68.- Konsolide ve/veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda bir 

bankanın; 
a) Aktiflerinin vade itibarıyla yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya gel

mesi ya da likiditeye ilişkin düzenlemelere uymaması, 
b) Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin bozulması nedeniyle kârlılığını sağ

layamaması, 
c) Özkaynaklannın sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz olması veya bu 

durumun gerçekleşmek üzere bulunması, 
d) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zayıflatabilecek şekilde bozulması, 
e) Bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alınan kararlara aykırı nitelikte karar, iş

lem ve uygulamalarının bulunması, 
f) iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri etkin ve 

yeterli bir şekilde işletmemesi veya denetimi engelleyici herhangi bir hususun bulunması, 
g) Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış risklerin 

önemli ölçüde artması ve/veya mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması, 
hâllerinden herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Kanunun 69 uncu, 70 inci ve 71 in

ci maddelerinde öngörülen tedbirler derhal alınır. 
Düzeltici önlemler 
MADDE 69.- Kurum, 68 inci maddede düzenlenen; 
a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki hâllerden birinin tespiti halinde, bankanın özkaynağımn ar

tırılması veya kâr dağıtımının geçici bir süreyle durdurularak ihtiyatlara aktarılması veya ayrılan 
karşılıkların artırılması, 

b) (a) ve (d) bentlerindeki hâllerden birinin tespiti halinde hissedarlara kredi verilmesinin dur
durulması veya aktiflerin elden çıkarılması suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni yatırımların 
sınırlandırılması veya durdurulması, 
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c) (b) ve (c) bentlerindeki hâllerden birinin tespiti halinde ücret ve diğer ödemelerin sınırlan
dırılması, 

d) (a), (b) ve (d) bentlerindeki hâllerden birinin tespiti halinde uzun vadeli yatırımların dur
durulması, 

e) (e) ve (f) bentlerindeki hâllerden birinin varlığı halinde bu aykırılıkların giderilmesi, 
f) (g) bendinde belirtilen durumların varlığı halinde, kredi politikasının gözden geçirilerek risk

li işlemlerin durdurulması, maruz kalınan vade, kur veya faiz riskinin azaltılması için gerekli ön
lemlerin alınması, 

tedbirlerinden bir veya birkaçının ya da tamamının ve Kurumca uygun görülecek diğer tedbir
lerin, Kurumun uygun göreceği bir süre ve onaylayacağı bir plân dâhilinde alınmasını ve uygulan
masını bankanın yönetim kurulundan ister. 

İyileştirici önlemler 
MADDE 70.- Banka tarafından 69 uncu maddede yer alan önlemlerin alınmaması veya alınan 

önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması durumunda dahi sonuç 
alınamayacağının Kurumca belirlenmesi halinde Kurul doğrudan; 

a) 68 inci maddenin (e) ve (f) bentlerinde belirtilen karar, işlem ve uygulamalarda yönetim 
kurulu üyelerinin sorumluluğu bulunması halinde bankanın yetkili organından, yönetim kurulu 
üyelerinden bir veya birkaçının veya tamamının değiştirilmesini, gerektiğinde genel kurulun en kısa 
sürede olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek veya yönetim kurulu üyelerinin tamamını veya 
bir kısmını görevden alarak veya üye sayısını artırarak üye atamak, 

b) Yönetim kurulundan, 68 inci maddenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen karar ve işlem
lerde sorumluluğu bulunan mensuplarının görevden alınmasını istemek, 

c) 68 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan hâllerden herhangi birinin ortaya çık
ması durumunda sermaye yeterliliği veya likidite düzeylerinden birinin ya da her ikisinin yükseltil
mesini istemek, 

d) Yönetim kurulundan, 68 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile ilgili olarak malî bün
yenin düzeltilmesi, 68 inci maddenin (e) ve (f) bentleri ile ilgili olarak aykırılıkların giderilmesi 
veya 68 inci maddenin (g) bendi ile ilgili olarak maruz kalınan risklerin azaltılması için kısa, orta 
ve uzun vadeli olmak üzere Kurulca uygun görülecek bir plân oluşturulmasını ve yönetim kurulu 
üyeleri ile nitelikli paya sahip ortaklarından, bu planın yazılı olarak taahhüt edilmesini ve belirlediği 
dönemler itibanyla uygulama sonuçlarını istemek, 

e) 68 inci maddenin (a) ve (d) bentlerinde sayılan hâllerden herhangi birinin gerçekleşmesi 
durumunda, uygun bir süre vererek uzun vadeli veya duran varlıkların elden çıkarılmasını istemek, 

f) 68 inci maddenin (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerden herhangi birinin gerçekleşmesi 
durumunda, işletme ve yönetim giderlerinde kısıntıya gidilmesini veya mensuplarına her ne ad al
tında olursa olsun düzenli olarak ödenenler dışındaki ödemelerin durdurulmasını istemek, 

g) 68 inci maddenin (a) ve (d) bentlerinde sayılan hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda, 
belirli kişi, kurum, risk grubu veya sektörlere nakdî ve gayrinakdî kredi kullandırımını sınırlandır
mak veya yasaklamak, 

dâhil olmak üzere, uygun göreceği her türlü tedbirin, onaylayacağı bir plân çerçevesinde alın
masını ve uygulanmasını bankadan ister. İlgili banka bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
tedbirlerin gereğini, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren ivedilikle yerine getirmekle yüküm
lüdür. 
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Kısıtlayıcı önlemler 
MADDE 71.- Banka tarafından 69 uncu ve/veya 70 inci maddelerde yer alan önlemlerin alın

maması veya alınan önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması 
durumunda dahi sonuç alınamayacağının belirlenmesi halinde Kurul bankadan; 

a) Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarıyla tüm teşkilatını veya gerekli görülecek yurt içi veya 
yurt dışı şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlaması veya geçici olarak 
durdurulması, 

b) Kaynakların toplanması ve kullandırılmasına ilişkin olarak faiz oranı ve vade kısıtlamaları 
da dâhil olmak üzere, her türlü sınırlama ve kısıtlama getirmesi, 

c) Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere, genel müdür, genel müdür yardımcıları, ilgili birim 
ve şube yöneticilerinin bir kısmını veya tamamını görevden alması, görevden alınan kişilerin yerine 
atanacak veya seçilecek kişiler için Kurumdan onay alınması, 

d) Sigortaya tabi mevduat veya katılım fonu tutarını aşmamak ve yeterli teminatı hakim ortak
ların hisse senetlerinden veya diğer mal varlıklarından karşılanmak üzere uzun vadeli kredi sağ
laması, 

e) Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması, verimi 
düşük veya verimsiz varlıklarının elden çıkarılması, 

f) İstekli olan bir veya birkaç banka ile birleşmesi, 
g) Özkaynakların artırılmasını sağlamak amacıyla uygun görülecek yeni hissedarlar bulun

ması, 
h) Doğan zararın özkaynaktan indirilmesi, 
tedbirlerinden bir ya da birkaçının veya uygun göreceği diğer tedbirlerin alınmasını ve uy

gulanmasını ister. 
Faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devir 
MADDE 72.- Denetlemeler sonucunda bir bankayla ilgili olarak; 
a) Bu Kanunun 71 inci maddesi kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından 

verilen süre içerisinde ya da her halükarda en geç on iki ay içinde kısmen ya da tamamen alın
maması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış olmasına rağmen, malî bünyesinin güçlen
dirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış olsa dahi mali bünyesinin güçlen-
dirilemeyeceğinin tespit edilmesi, 

b) Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklan ve malî sistemin güven 
ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması, 

c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi, 
d) Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, 
e) Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde 

çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine 
kullanması veya dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması, 

hâllerinden bir veya birkaçının varlığı durumunda Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki 
oyuyla alman kararla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temettü hariç or
taklık haklan ile yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kay
dıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Fona devretmeye yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları bu Kanunda yer alan hükümlere göre, kalkınma ve 
yatırım bankalan ise genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
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Bu madde kapsamında alınan Kurul kararlan Resmi Gazetede yayımlanır. Yayım tarihi ilgililer 
bakımından tebliğ tarihi olarak kabul edilir. 

Sistetnik riske karşı alınacak önlemler 
MADDE 73.- Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin or

taya çıkması ve bu durumun Kurumun koordinasyonunda, Fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez 
Bankasınca müştereken tespiti halinde, alınacak olağanüstü tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

YEDİNCİ KISIM 
Kanuni Yükümlülükler 

Sırların saklanması 
MADDE 74.- Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve 

bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırlan bu 
Kanuna ve özel kanunlanna göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya baş-
kalannın yararlanna kullanamazlar. Kurumun dışandan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile 
bunlann çalışanlan da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 

Bu Kanun hükümleri uyannca Kurumun, yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile ak
dedeceği ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki 
sır kapsamında değildir. Kurul yapacağı anlaşmalarda veya anlaşmalar dışında elde edeceği sırlann 
korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, 
kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyul
madığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalann görülmesinde kul
lanılabilir. Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, 
kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararma bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin veril
mesinden Kurum sorumlu tutulamaz. 

Bankalann ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensuplan, bunlar adına hareket eden kişiler ile 
görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu 
konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bankaların destek 
hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanlan hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden ay-
nldıktan sonra da devam eder. 

Kredi kuruluşlan ve finansal kuruluşlann destek hizmeti kuruluşları ile aralannda akdedecek
leri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlannın izlenmesi, 
değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve 
belge alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşlan ve finansal kuruluşlann kendi aralann
da doğrudan doğruya veya en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacaklan her 
türlü bilgi ve belge alışverişi bu hükmün dışındadır. 

İtibarın korunması 
MADDE 75.- 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, 

internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlanndan biri 
vasıtasıyla; Kurum ve Kurulun itibarını kırabilecek, bir bankanın şöhretine ya da servetine zarar 
verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. 

Etik ilkeler 
MADDE 76.- Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç 

ve politikalanna uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğ
ruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler. 

Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. 
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Müşteri hakları 
MADDE 77.- Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına 

cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yüküm
lüdür. Bankalar, müşterilerinin talebi halinde müşteri ile yapılan işlemlere ilişkin her türlü belgenin 
bir nüshasını vermek zorundadır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile birey
sel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî 
hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlik
leri tarafından belirlenir. 

Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, 
katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale 
ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uy
gulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Bu 
fıkra hükmüne ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarih
li ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovuşturma usulü 
hükümlerine tâbi değildir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Finansal Kuruluşlar 

Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler 
MADDE 78.- Kalkınma ve yatırım bankaları, bu Kanunun 54, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 107 ilâ 

144 üncü maddeleri ile 132 nci maddesinin (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri hariç olmak üzere diğer 
hükümlerine tâbidir. 

Finansal holding şirketi 
MADDE 79.- Kurul, finansal holding şirketlerinin kapsamını belirlemeye ve kurulmasını 

zorunlu tutmaya; sermaye yeterliliği, iç sistemler, konsolide denetim ve denetimin koordinasyonuna 
ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Kurulca belirlenen kapsama girmekle birlikte finansal 
holding şirketi kurması zorunlu tutulmayan bir grubun tâbi olacağı hükümleri tespite Kurul yet
kilidir. 

Finansal holding şirketleri hakkında, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde bu 
Kanunun, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42,43,44,47, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 93, 94, 95 ve 97 nci madde hükümleri ve 
bu maddelere ilişkin ceza hükümleri uygulanır. 

Finansal holding şirketleri bakımından belirlenecek standart oranlar ve sınırlamalar ile 
yapılacak hesaplamalar yalnızca konsolide bazda dikkate alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 
Kuruluş Birlikleri 

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
MADDE 80.- Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz ve kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım bankaları ise aynı 
nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni aldıklan tarihten itibaren bir ay içinde 
üye olmak zorundadır. 

Kuruluş birliklerinin idarî ve malî işlemlerinin Kurum tarafından denetimine ilişkin kurallar 
birliklerin statülerinde belirlenir. 
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Birliklerin görev ve yetkileri 
MADDE 81.- Kuruluş birlikleri; 
a) Mesleğin gelişmesini temin etmek, 
b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle, üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve 

disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 
c) Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uygun 

görüşünü alarak belirlemek, 
d) İlgili mevzuat uyarınca alman kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uygulan

masını takip etmek, 
e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uy

gulamak, 
f) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları 

itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek, 
g) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini 

temin etmek, 
h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden 

dava açmak, 
i) Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usûl 

ve esasları belirlemek, 
j) Yasal müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ih

tilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacakları ve 
Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak, 

ile görevli ve yetkilidir. 
Organlar ve statü 
MADDE 82.- Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesin

de gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının 
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim 
kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları 
onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy 
verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları 
tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hâkim tarafından ay
nı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Kuruluş birliklerinin organları, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı, birliklerin görüşünü 
alarak Kurumun yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak statülerin
de gösterilir. Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak 
zorundadır. Kuruluş birliklerinin giderleri, statüleri gereğince tespit olunan oy sayısına göre üyelere 
dağıtılır. Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarım statülerde belirtilen süre içinde yatırmak zorun
dadır. Masraf iştirak paylan belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde birlikler tarafından icra 
yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak paylarının ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir. 
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Kuruluş birliklerinin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam 
olarak uymayan üyeler hakkında birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk Lirasından yir-
mibin Yeni Türk Lirasına kadar para cezası uygulanabilir. Kuruluş birlikleri, cezaları ilgiliye tebliğ 
eder ve Fona gelir kaydedilmek üzere Kuruma ve Fona bildirir. 

ONUNCU KISIM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Kuruluş ve bağımsızlık 
MADDE 83.- Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. 

Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve 
yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları 
yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını 
etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği 
ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. 

Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla, yeterli sayı ve nitelikte 
personeli istihdam eder. 

Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
MADDE 84.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, 

biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da baş
kanıdır. 

Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâl
ler ile görevden alınması durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Kurul tarafından 
belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder. 

Üyelerin atanması 
MADDE 85.- Kurul üyelerinin, aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) 

ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
c) 26 ncı maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, 
d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya 

lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olmak. 
Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan öğrenim dal

larında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden 
en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin iktisat bölümü mezunu, birinin ise Kurumda başkan 
yardımcısı, ana hizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. 
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Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar 
Kurulunun atama kararı Resmî Gazetede yayımlanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük 
ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettir
meyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan 
başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve baş
layamazlar. 

Başkan ve üyelerin görev süreleri 
MADDE 86.- Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan ve 

üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, 
boşalan yere 85 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapılır. Bu şekilde 
atananlar, yerine atandıkları kişinin süresini tamamlar ve bu şekilde atananlardan iki yıl veya daha 
az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir. 

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ciddi hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için gerek
li şartlan kaybettikleri, durumlarının 87 nci maddeye aykırı olduğu anlaşılan veya görevleri ile il
gili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet karan kesinleşen Kurul Baş
kan ve üyelerinin görevleri Bakanlar Kurulu karan ile sona erdirilir. Geçici iş göremezlik halinin üç 
aydan fazla sürmesi halinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunlann yerlerine bir ay 
içinde atama yapılır. 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı ben
dinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklannda ceza davası açılan Kurul Başkan ve üyelerinden 
görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakanlar Kurulu tarafından tedbiren görevden uzaklaş-
tırılabilir. Görevden uzaklaştmlan Kurul Başkan ve üyeleri hakkında Devlet Memurları Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, 85 inci maddedeki şartlan 
taşıyanlar arasından, tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz 
konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca atama yapılabilir. 

Yasaklar 
MADDE 87.- Kurul Başkan ve üyeleri, bilimsel amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif hak

ları hariç Kurumdaki resmi görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmi veya özel hiçbir görev 
alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, ser
best meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör 
veya alanla ilgili ortaklıklarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, kendilerinin veya eş ve velayeti altındaki 
çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkanlan borçlanmaya iliş
kin olanlar hariç Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşlann her türlü ser
maye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın 
hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Kurul üyelik
lerine atanmalarından itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten 
çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinden ayrılmalannı izleyen bir yıl içinde Kurumun denet
lemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamazlar. Bu 
fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanlann Yapamayacaklan İşler 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir. 
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Kurul Başkan ve üyeleri ve diğer personel, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sır
lan, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz-
lar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununa tâbidir. 

Kurulun çalışma esasları 
MADDE 88.- Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Toplantıyı 

Kurul Başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan, yokluğunda ikinci 
başkan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Kurul üyelerine bildirilir. Gündem 
maddelerine geçmeden önce Başkan tarafından Kurumun faaliyetleri hakkında Kurula bilgi verilir. 
Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve 
önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Kurulca kabul edilmesi gerekir. 

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir top
lantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi 
içinde yazılı olarak bildirmeyen Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul karan ile 
tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Kurul en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel nisap gerek
tiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kul
lanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda oylarda eşit
lik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Kurul karan tutanak
la tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen işgünü, toplantıya 
katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. 

Herhangi bir nedenle üye sayısının Kurulun karar almasını imkânsız kılacak bir sayıya düşmesi 
halinde, toplantı nisabı sağlanacak şekilde kıdemli Kurum başkan yardımcıları vekâlet eder. Bu 
madde hükmüne istinaden Kurul üyeliği görevini yürüten Kurum başkan yardımcılannın malî ve 
özlük haklannda bir değişiklik olmaz. 

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Kurul karan, alındığı toplantı tarihinden 
itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte 
tekemmül ettirilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece 
dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar met
ninde aynca belirtilir. 

Kurul toplantılan gizlidir. İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere uzman 
kişiler Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak Kurul kararları toplantıya dışardan katılanların 
yanında alınamaz. 

Kurulun düzenleyici kararları tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi işgünü içinde ilişkili 
Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir, gönderildiği tarihten itibaren en geç yedi 
gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır. Bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, 
denetleyici nitelikteki kararlar Kurumun internet sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla 
kamuoyuna duyurulur. Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı 
olan denetleyici nitelikteki kararların yayımlanmamasına karar verebilir. 

Yaptınm öngören kararlar dahil tüm Kurul kararları, tekemmül etmeleri ve ilgililere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilmeleri veya usulüne uygun olarak duyurulmaları ile 
birlikte uygulanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



— 138 — 

Kurul tarafından verilen idarî para cezalarına karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde idare mahkemelerine dava açabilirler. Dava açılmış olması cezaların tahsilini durdurmaz. 

Süresinde ödenmeyen para cezalarına, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme 
zammı uygulanır. 

Para cezalan, tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kuruma ödenir. Bu süre içinde 
ödenmeyen para cezaları, Kurumun ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın 
sonuna kadar Kurum hesabına aktarılır. 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ilkeler ile Kurulun çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 89.- Kurul bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında aşağıdaki görev 

ve yetkileri de kullanır: 
a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası ilke ve 

standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak, gerektiğinde sektörde 
faaliyette bulunanlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere arabuluculuk ve uz-
laştıncılık yapmak veya bu konularda hakemleri belirlemek, 

b) Kurumun stratejik plânını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite stan
dartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birim
leri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak, 

c) Kurumun stratejik plânı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini 
görüşmek ve karara bağlamak, 

d) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak, 
e) Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak, 
f) Taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, 
g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Başkan 
MADDE 90.- Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden 

sorumludur. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve 
gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar. 

Başkana, yokluğunda ikinci başkan vekalet eder. 
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gün

deme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bil
gi vermek, 

b) Kurul kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine 
getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek, 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak, 
d) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi ile 

mali tablolarını hazırlamak, 
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e) Kurul ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının 
en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında 
çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek, 

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Kurula sunmak, 

g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlığın ve 
çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak, 

h) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Kurumu temsil etmek, 
i) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak, 
j) Kurum başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek, 
k) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belir

lemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir. 
Başkan yardımcıları 
MADDE 91.- Başkana başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla iki 

başkan yardımcısı atanır. Başkan yardımcılarından biri, yerinde denetim ve gözetimle görevli birim
lerden sorumlu olur. Başkan yardımcılarının 85 irici maddede belirtilen şartları taşıması gerekir. 

Başkan yardımcıları gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla görev ve 
yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. 

Kurumun hizmet birimleri 
MADDE 92.- Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış anahiz-

met, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının sayısı onu 
geçemez. 

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak 
Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

Anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, basın ve halkla 
ilişkiler, yönetim ve fınans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayıları beşi geçmemek üzere Başkanlık 
müşaviri görevlendirilebilir. 

İnsan kaynaklan ve eğitim, idari ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. Bu daire başkanlığında biri Kurulun özel büro hizmetlerinde 
kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir. 

Kurum, düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı üçü geç
memek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik açabilir. 

Kurum personeli 
MADDE 93.- Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, 

bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve 
yardımcılan ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliy
le yürütülür. Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları zorunludur. 

Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum per
soneli ücret, mali ve sosyal haklar dışında, diğer personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri 
yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 
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Kurum personeline ilişkin kadroların ihdası ve iptali ile kullanılmasına dair esas ve usuller, mes
lek personeli hariç, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
cetvellerde yer alan kadro unvanları ile sınırlı olmak kaydıyla Kurul tarafından belirlenir. 

Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması 
esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin nitelik
leri Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. Kuramda yönetici, müşavir ve meslek per
soneli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı bu Kanunun eki cetvellerde yer alan toplam kad
ro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on yıl 
mesleki tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktor unvan ve derecesini 
alanlar arasından yeteri kadar yerli ve yabancı uzman personel, hizmet veya vekalet akdi hüküm
lerine göre çalıştırılabilir. 

Kurum personeli başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. 
Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına 

atanacaklar merkezi yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Uzman yardımcılığı ve ban
kalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar ikinci yılın sonunda yetki sınavına tâbi tutulurlar. 
Yetki sınavı ile bu sınavda başanlı olanlann yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından 
belirlenir. Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalış
mak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı 
alması, yeterlik sınavında başanlı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacaklan uzmanlık tezinin 
oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi halinde ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilişim uz
manı ile bankalar yeminli murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir 
derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya 
sınavda iki defa başansız olanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlanna uy
gun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Kurumun meslek ve idari personelinin yeterlik ve yanşma sınavlan, nitelikleri ile çalışma usul 
ve esaslan ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkanlacak bir yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kurumun görev ve yetkileri 
MADDE 94.- Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finan-

sal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sek
törün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için; 

a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatlarda yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve 
faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini 
düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, 

b) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumlann katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşek
küllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile anlaşmalar 
yapmak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 
ile görevli ve yetkilidir. 
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Kurum tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını teh
likeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları ön
lemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri al
mak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir. 

Kurum faaliyetlerinde, kalkınma planı, yıllık program ve hükümet programında yer alan ilke, 
strateji ve politikaları gözetir. 

Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, 
düzenleyici işlemler tesis ederek veya özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Kurum, Kurul kararıy
la bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. 

Kurum, iç düzenlemeleri dışındaki düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce sektör 
stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili Bakanlığın, kalkınma planı ve 
yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ve diğer 
ilgili kurum ve kuruluşlann görüşünü alır. İlişkili Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı en geç yedi gün içinde cevap vermezse olumlu görüş verilmiş sayılır. 

Kurumun hazırlayacağı ikincil düzenleme taslaklan en az yedi gün süreyle Kurumun internet 
sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Özel nitelikli kararlardan gerekli görülenler doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara ve uygun görül
düğü takdirde Kurumun haftalık bülteni ile duyurulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun ile belirlenmiş görev alanlannda Kuruma gerekli yardımı 
sağlamakla yükümlüdür. 

Sektörün geliştirilmesi 
MADDE 95.- Kurum, finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla; 
a) İşlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılarak bankaların kârlı, verimli ve rasyonel çalış

malarının ve finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanması, 
b) Finansal sisteme rekabet gücünün kazandırılması, finansal piyasalara ilişkin diğer düzen

lemeler ve uygulamalar ile bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve piyasanın daha etkin işleyişinin 
sağlanması suretiyle etkin ve şeffaf bir finansal sistemin oluşturulması, 

c) Denetim ve faaliyet alanları bakımından uluslararası bankalann durumunun yakından izlen
mesi, tecrübelerinden yararlanılması, 

d) Birimler, kurumlar, meslek mensuplan ve uluslararası diyalog ve işbirliğinin artırılması 
suretiyle malî piyasalarda, meslek mensuplan arasında bütünleşmenin sağlanması, 

e) Malî piyasalara ilişkin düzenlemelerin, ilgili taraflarla istişare edilerek hazırlanması, 
hususlannda strateji belirlemeye yetkilidir. 
Yerinde denetim ve gözetim 
MADDE 96.- Bu Kanun hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer 

kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanmasının ve bu kuruluşlann her türlü işlemlerinin gözetimi 
ve yerinde denetimi ve bu Kanun kapsamındaki kuruluşlann konsolide ve konsolide olmayan baz
da risk yapısı, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile varlıkları, alacaklan, özkaynak-
lan, borçlan, kâr ve zarar hesapları, yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve 
mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve bu kuruluşlann kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum tarafından yapılır. 

Kurum, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan yıllık finansal raporların yapısı, uygunluğu ve 
güvenilirliğinin değerlendirilmesini de yerine getirir. 
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Bu Kanuna tâbi kuruluşlar tarafından, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kon
solide ve konsolide olmayan bazda istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel, rapor ve fınansal tab
loların, hesap ve kayıt düzenleriyle uyumlu olarak, zamanında ve doğru şekilde Kuruma tevdi edil
mesi şarttır. 

Söz konusu kuruluşlarda denetim yapma yetkisi bulunanlar tarafından düzenlenen rapor ve 
mütalaaların bir suretinin anılan kuruluşlarca Kuruma gönderilmesi zorunludur. 

Kurum, incelemelerini Başkanın onayından geçmiş çalışma programları ile Başkan tarafından 
yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde gerçekleştirir. 

Başkan, yapılacak yerinde denetimde, Kurumun meslek personelini oluşturan bankalar yemin
li murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve yardımcıları, 
hukuk uzmanı ve yardımcıları arasından uygun göreceği bir denetim ekibini görevlendirir. 
Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli Ankara'da Asliye Ticaret Mah
kemesinde yemin etmedikçe yerinde denetim yapamazlar. Yerinde denetim yapan Kurumun meslek 
personeli denetim konularıyla ilişkili olarak bu maddede belirtilen tüm yetkileri haizdir. 

Başkan, gerekli gördüğünde ve özellik arz eden konularda bağımsız denetim kuruluşlarını il
gili konu hakkında inceleme yapılması için görevlendirme yetkisini haizdir. Bağımsız denetim 
yapan kuruluşun denetçisi denetim konularıyla ilişkili olmak kaydıyla, bu maddede belirtilen ilgili 
yetkileri haiz olduğu gibi, bu Kanun kapsamındaki sırların saklanması yükümlülüklerine de tâbidir. 

Kurum, bankalardan, bunların bağlı ortaklıklarından, nitelikli paya sahip oldukları ortaklıklar
dan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, şubeleri ile temsilciliklerinden, destek hizmeti kuruluş
larından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri 
gizli dahi olsa istemeye, bunların vergiyle ilgili kayıtları dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve bel
gelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve bel
geleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlanna uygun olarak 
Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve 
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduk
ları bilgilere ilişkin mikro fış, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlanm 
ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini 
inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür. 

Kamu kurum ve kuruluşlan, Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi görev
leriyle ilgili olarak istenecek her hürlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde denetim 
yapan meslek personeline geciktirilmeksizin verirler. Kurul, ilgili taraflarla bu husustaki detayları 
belirleyen mutabakat zaptı akdedebilir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında talep edilmesi halinde, bankalar tarafın
dan iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çalışanların görevlendirilmesi dahil olmak 
üzere her türlü destek sağlanır. 

Diğer kanunlar uyarınca Kurumun meslek personelinin bu Kanun kapsamındaki görevleri 
dışında görevlendirilmeleri,bu maddede sayılan görevleri öncelikli olmak kaydıyla Başkan tarafın
dan yapılır. 

Kurum; 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümlerine aykırı hareket eden, Kurumun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerinde 
zikredilen kuruluşlar ve ilgilileri hakkında, adı geçen Kanunun ek 1 inci maddesindeki yetkilere 
sahip olduğu gibi tüm bankaların kuruluş kanunu hükümleri ile diğer kanunların bankalarla ilgili 
hükümlerinin uygulanmasını denetlemeye de yetkilidir. 
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Bankalarda yerinde denetim yapan kişiler, bu Kanunda belirtilen düzenlemeler dışında diğer 
kanunlara aykırılıkları tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal bildirmek zorun
dadırlar. 

Denetim ve gözetime ilişkin usul ve esaslar Kurulca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 
Bilgi ve belge isteme 
MADDE 97.- Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

kuruluşlar ile ortakları, bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte 
kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hiz
meti kuruluşları gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi 
Kurumun talebi üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış yarar
larına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hak
kına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler 
dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile 
sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya mün
ferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve incelemeye hazır bulundurmaya, 
tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak ilgili personele açmaya, verilerin güven
liğini sağlamaya ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek 
zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortam
lardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sis
tem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye ve işletmeye mecburdurlar. 

Bu madde kapsamında, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre içerisinde 
söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
MADDE 98.- Kurumun faaliyetleri hakkındaki yıllık rapor, raporun ait olduğu dönemi izleyen 

yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur ve kesin hesaplar ile birlikte kamuya açık
lanır. Kurum, faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Büt
çe Komisyonuna bilgi verir. 

Kurum, stratejilerine ve bu stratejilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna 
altı ayda bir bilgi verir. 

Kurum, ilgili sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve bu Kanunun 94 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşların performanslarına ilişkin olarak toplulaştırılmış baz
da üç aylık süreli raporlar yayımlar. Kurum risk yönetim politikalarını kamuya açıklar. 

Kurul tarafından yapılan düzenlemeler, değişiklikleri de içerecek şekilde sürekli olarak güncel-
lenmek suretiyle Kurumun internet sayfasında yayınlanır. 

Kurumca hazırlanacak süreli raporların biçim ve içerikleri ile usul ve esasları Kurulca belir
lenir. 

Kurumlar ar ası işbirliği 
MADDE 99.- Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda, Kurum, 

Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
Merkez Bankası karşılıklı mütalâa ve bilgi teatisinde bulunurlar. 

Kurum, Fon ve Merkez Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla veri 
tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde pay
laşırlar. 
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Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin, kendi ülkelerin
deki finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye'deki şube veya ortaklıklarında 
denetim yapma ve bilgi talepleri ile bankalann yurt dışındaki şube veya ortaklıklarının konsolidas-
yon kapsamında yer alan bilgilerine ilişkin taleplerinin, karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak yerine 
getirilmesi Kurulun iznine tâbidir. 

Kurum ayrıca, politikaların ve düzenlemelerin uyumlaştırılmasına yönelik olarak, gerekli gör
düğü hâllerde yabancı ülkelerde denetim yapma ve eğitim ile personel değişimi imkânı sağlamak 
üzere Kurum muadili merciler ile yapacağı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya başka yollarla finan
sal kuruluşlarla ve finansal piyasalarla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmaya yet
kilidir. Kurum, bu anlaşmaların usul ve esaslan hakkında kamuoyunu bilgilendirir. 

Kurum, yurt dışında şube veya ortaklığı bulunan bir bankanın faaliyet iznini kaldırdığı veya 
Fona devrettiği takdirde, ilgili ülkenin muadil merciine durumu ivedilikle bildirir. 

Yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair 
yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir. 

Finansal Sektör Komisyonu 
MADDE 100.- Kurum nezdinde, Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Ban

kası, Sermaye Piyasası Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu, menkul kıymetler borsaları ve kuruluş birlik
leri temsilcilerinden oluşan Finansal Sektör Komisyonu kurulur. Komisyon, finansal piyasalardaki 
güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlararası işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilen
diren konulara ilişkin görüş bildirmekle görevlidir. 

Finansal Sektör Komisyonu en az altı ayda bir toplanır ve sonuçlan hakkında Bakanlar 
Kuruluna bilgi sunar. Komisyonun çalışma usul ve esaslan üye kurumlann görüşleri alınmak 
suretiyle Kurul tarafından belirlenir. 

Eşgüdüm Komitesi 
MADDE 101.- Bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlannın denetimleri sonucu 

alınacak önlemler, risk esaslı sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluş
larının malî bünyelerini gösterir derecelendirme sonuçları ve aynca bu bankalann mevduat ve 
katılım fonlan hesap adetleri, sigortalı mevduat ve katılım fonları ve toplam mevduat ve katılım 
fonu tutarlan ile faaliyet izninin kaldınlması veya Fona devir ihtimali bulunan bankaların zararı, ak
tifinin niteliği ve pasifleri hakkında gerekli bilgilerin paylaşılması, Fonun görev alanına giren 
konularda ve işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fonun azamî düzeyde işbir
liği yapmasını sağlamak üzere Başkan ve Kurum başkan yardımcılan ile Fon Başkanı ve Fon baş
kan yardımcılanndan teşekkül eden bir eşgüdüm komitesi kurulur. 

Komite en az üç ayda bir defa olmak üzere, taraflann uygun göreceği sıklıkta toplanır. Taraf-
lann bir diğerinden talep edeceği bilgilerin ve belgelerin diğer tarafa uzlaşılacak bir süre içerisinde 
verilmesi esastır. 

Kurum ile Fon arasında, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında her iki kurumu ilgilendiren 
konularda ve bilgi paylaşımında izlenecek usul ve esaslann ayrıntılı olarak belirlendiği bir 
mutabakat zaptı akdedilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi 
MADDE 102.- Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurum bütçesi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır 
ve kabul edilir. 
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Kurumun mali yıl sonunda oluşan gelir fazlaları, izleyen yılın Mart ayı içinde genel bütçeye 
gelir olarak aktarılır. Ancak, Kurum bütçe durumunu göz önünde bulundurarak daha önce de aktar
ma yapabilir. Gereken durumlarda genel bütçeden Kuruma aktarma yapılabilir. 

Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Kurumun giderleri, bankalar, fınansal kiralama şirketleri, 
faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce katılma payı 
adı altında Kuruma yapılacak ödemelerle karşılanır. Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak 
tutar, söz konusu kuruluşların bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez. 
Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Kurumun iç denetimi ve dış denetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
832 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde yapılır. 

Kurul, Kurumun yıllık hesaplarını bir bağımsız denetim şirketine denetletebilir ve bu durumda 
bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde dere edilerek yayımlanır. 

Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, 
yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet 
raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının 
karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir. 

Kurumun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesinhesabı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Kesinhesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Yıllık faaliyet raporu, Sayıştayın mali denetim raporu ile ülke ekonomisi ve kamu düzeni 
açısından sakıncalı görüldüğü için yayınlanmayan denetleyici nitelikteki kararlan dışındaki Kurul 
kararlan ve ikincil düzenlemeler, işlemler, araştırma ve soruşturmalar her yılın Mayıs ayı sonunda 
Kurumun internet sayfasında ve resmi bültenleriyle kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar 
MADDE 103.- Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler 

dahil mali ve sosyal haklar tutannda aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşanna ödenenlerden, ver
gi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi ol
maz. Kurul üyelerine ise Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı usul 
ve esaslara göre ödeme yapılır. 

Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personelinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları birin
ci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Kurul tarafından tespit edilir. 

Kurum personeline Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve performan
sa dayalı ödül verilebilir. Her halde Kurum personeline yapılacak ödeme tutarı birinci fıkrada belir
lenen ücret tavanını geçemez. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. Emek
lilik ve diğer bakımlardan Kurul Başkanına bakanlık müsteşan, Kurul üyelerine bakanlık müsteşar 
yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli daire başkanlarına 
bakanlık genel müdür yardımcısı, başkanlık müşavirlerine bakanlık müşaviri, bankalar yeminli 
murakıp ve yardımcılanna kazanılmış hak aylık dereceleri itibarıyla karşılık gelen bakanlık müfet
tişi ve yardımcısı, bankacılık, hukuk ve bilişim uzmanlanna kazanılmış hak aylık dereceleri 
itibanyla karşılık gelen Başbakanlık uzmanı, bunların yardımcılarına Başbakanlık uzman yardım-
cılan için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler 
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makam ve temsil tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Bu hükümler, 
akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı 
kadrolarından gelen Kurul Başkan ve üyeleri ile personel hakkında da uygulanır. 

Kurul başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emeklilik iş
lemi tamamlanan Kurul üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder. Atama yapıl
madan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istekleri halinde 
bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan 
Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurdukları tarihi takip eden ayın 
başından itibaren Sandıkla ilişkilendirilir. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından aldık
ları aylıkları kesilir ve ayrılışlarında çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen 
süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca aylık bağlanır. 

Diğer personelin emeklilik açısından durumu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle kıyasen belirlenir. 

Kurul üyelerinin görevden ayrılması 
MADDE 104.- Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece ön

ceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete 
giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma is
teğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili 
makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye 
kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. 
Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekil
de görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü 
ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu fıkrada belirtilen nedenlerle üyeliği sona 
erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez. 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukukî sorumluluğu 
MADDE 105.- Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, görevleri esnasında veya görev

leri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar. 
Buna ilişkin soruşturmalar, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakanın, Kurum personeli için ise 
Başkanın izin vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin 
iştirak halinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum personeli hakkında 
soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında soruşturma izni verilmesi için, bu 
kişilerin kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya zarar vermek kastıyla hareket ederek 
bu işlemler sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve 
yeterli emarelerin olması gerekir. Soruşturma izni verilmesi halinde bu durum ilgililere tebliğ 
olunur. Soruşturmaya izin verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içerisinde Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, 
itiraz süresi geçene kadar veya Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar 
soruşturma başlatılamaz. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, gerek görevlerinin ifası sırasında, gerekse 
görevden ayrıldıktan sonra, görevleriyle ilgili isnatlardan dolayı aleyhlerine açılmış ve açılacak 
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ceza davaları, ilgili üye veya personelin talebi halinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle 
görevlendirilecek bir avukat tarafından yürütülür. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve Tür
kiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin onbeş katını 
aşmamak üzere avukatlık ücreti, Kurum bütçesinden karşılanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu Kanunda 
yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek 
görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Kurum 
aleyhine açılmış sayılır. Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava giderine 
ilişkin bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama 
sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Kurumun ödeme yap
ması halinde, Kurum bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerin
den talep edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının kesin
leşmesi gerekir. 

Kurul kararlarına karşı yargı yolu 
MADDE 106.- Kurul kararları kesindir. Kurulun düzenleyici ve denetleyici nitelikteki karar

larına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul 
kararlarına karşı yapılan başvuruları öncelikli olarak görüşür ve karara bağlar. 

İlişkili Bakanlık, Kurulun düzenleyici nitelikteki kararlarına karşı iptal davası açabilir. 
Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri için ayrıca 

duruşma yapılır. Bu halde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17 nci maddesinin (5) 
numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurulması talepleri hakkında 
verilecek kararlara ilişkin itirazlar, Kurumun savunması alınmadan sonuçlandınlamaz. İlgili taraf 
itiraza ilişkin başvurunun mahkemece kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde savun
masını vermek zorundadır. Aksi halde savunma beklenmeksizin karar verilir. 

ONBİRİNCt KISIM 
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler 

Faaliyet izninin kaldırılması 
MADDE 107.- Bir bankanın bu Kanun hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması halinde 

yönetim ve denetimi Fona intikal eder. 
İznin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, 

banka hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflâs takibatı durur ve yeni icra ve iflâs takibi 
yapılamaz. Banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflâs 
takipleri mahkeme, icra ve iflâs dairesi tarafından derhal Fona bildirilir. 

Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve katılım 
fonunu doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım fonu 
sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflâsını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona ait
tir. Bu şekilde yapılacak iflâs isteminde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 178 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ve 179 uncu maddesinin iflâsın ertelenmesine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Fonun iflâs talebi hakkında 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümleri uygulanır ve en geç altı ay içerisinde iflâs talebi hakkında karar verilir. 

Yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka hakkında iflâs kararı verilmesi halinde Fon, if
lâs masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm 
imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. Fon, bu Kanunun 
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uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166 ncı, 218 inci, 219 un
cu, 223 üncü, 234 üncü, 236 ncı, 249 uncu, 251 inci ve 254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler 
hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak 
bankayı tasfiye eder. 

İflasına hükmolunan bankanın Fona olan borçlan, masanın nakit durumuna göre 2004 sayılı İc
ra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin 
ödenir. Alacaklılar sıra cetvelinin düzenlenmesinde İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde 
öngörülen üç aylık sürenin yetersiz kalması halinde iflas idaresinin talebi üzerine, Fon Kurulu 
tarafından üçer aylık ek süreler verilebilir. 

İflas karan verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesi, banka genel kurul karan aranmaksızın 
ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tâbi olmak
sızın tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafından atanması suretiyle gerçekleştirilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldınlan yabancı banka şubeleri 
hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu şubelerin mevcut ve alacaklannın yurt dışına trans
ferine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir. 

Fon, iflâs ve/veya tasfiye masasının aktifindeki paralarla, iflâs ve/veya tasfiye idaresi sıfatıyla 
tahsil ettiği paralan muhafaza ve nemalandırma hususunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 
uncu ve sair ilgili maddelerine tâbi değildir. 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı maddesinin birin
ci fıkrası hükmü bu paralar için uygulanmaz. 

Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satışında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurulun görüşü alınmak 
suretiyle Fon tarafından yönetmelikle düzenlenir. 

Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler 
MADDE 108.- Fon, bu Kanunun 72 nci maddesi hükümlerine göre ortaklannın temettü hariç 

ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet et
kinliğini sağlama ve mali sistemin güven ve istikrannı koruma ilkeleri doğrultusunda kullanır. 

Fon, bu Kanunun 72 nci maddesi hükümlerine göre ortaklannın temettü hariç ortaklık haklan 
ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın faaliyetlerini Fon Kurulunca belirlenecek 
süre ile geçici olarak durdurmaya ve/veya devir tarihi itibanyla düzenlenecek bilançosunu esas al
mak suretiyle; 

a) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi 
itibanyla mevduat bankalan bakımından mevduat toplanılan en yüksek beş bankaca uygulanan faiz 
oranlan ortalamasını, katılım bankalan bakımından katılım fonu toplanılan en yüksek üç bankaca 
uygulanan getiri oranlan ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faiz ve getirilen ile birlikte sigor
taya tâbi tasarruf mevduatı ve katılım fonlarını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak 
bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmeye ve aktif ve pasifi kısmen veya 
tamamen devredilen bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye, 

b) Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını 
aşmamak koşuluyla mali yardım sağlamaya ve kendisine intikal eden hisseleri temsil eden ser
mayeye karşılık gelen zararlan devralmaya, 

c) Devralınacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması halinde, zararın 
ödenmiş sermaye tutanndan düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere 
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bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi 
karşılığında hisselerini devralmaya, 

d) Faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye, 
yetkilidir. Devralınan zararlara istinaden yapılacak ödemelerin karşılığını temsil eden hisseler, 

üzerindeki her türlü hak ve takyidattan âri olarak Fona intikal eder. 
Hakkında bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın devredilen ak

tiflerinin toplamının devredilen pasiflerinin toplamını karşılamaması halinde aradaki fark sigorta kap
samındaki mevduat ve katılım fonu tutarını aşmamak kaydıyla Fon tarafından ödenir. Bu halde ve hak
kında bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın faaliyet izninin kaldırıl
ması durumunda bu Kanunun 107 nci maddesinin ikinci ve 110 uncu maddesinin üçüncü fıkraları uy
gulanmaz. Bu Kanunun 107 nci maddesine göre iflas masalan kurulması halinde, Fon ödediği tutar 
kadar iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 nci maddesinde yer alan üçüncü sırasın
daki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

Fon, hisselerinin çoğunluğu veya tamamı kendisine intikal eden bankanın; 
a) Gerektiğinde mali ve teknik yardım da sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini kıs

men veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmeye 
veya bankayı istekli olan başka bir bankayla birleştirmeye, 

b) Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali bünyenin güçlendirilmesi 
ve yeniden yapılandırılması için gerektiğinde; 

1) Sermayesini artırmaya, 
2) Merkez Bankasının görüşünü alarak kanuni karşılık yükümlülüklerini cezai faizlerim de kal

dırmak suretiyle ertelemeye veya düşürmeye, 
3) İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satın almaya veya bunları teminat olarak alıp kar

şılığında avans vermeye, 
4) Likidite ihtiyacını gidermek üzere mevduat koymaya, 
5) Alacaklarını veya zararlarını devralmaya, 
6) Varlık ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve nakde tahvilini sağlamaya, 
c) Sahip olduğu aktifleri iskonto uygulayarak veya sair suretlerle üçüncü kişilere satmaya ve 

gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, 
d) Hisselerini bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki hükümlere istinaden Kuruldan izin alın

mak kaydıyla ve Fon Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde üçüncü kişilere dev
retmeye, 

yetkilidir. 
Bu madde hükümlerine göre yapılan devir işlemlerinde alacaklı ve borçluların rızası aranmaz. 
72 nci madde kapsamında temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine dev

redilen bankaların, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştiril
mesi ve satışı ile ilgili süreç devrin yapıldığı tarihten itibaren en geç dokuz aylık bir süre içerisinde 
tamamlanır. Fon Kurulu karan ile bu süre üç ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu süre içinde devir, 
birleşme veya satışın tamamlanamamış olması halinde Fonun talebi üzerine Kurul bankanın faaliyet 
iznini kaldınr. 

Banka kaynaklarının istismarı 
MADDE 109.- 72 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kal

dırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri, bu Kanunun şahsi sorum
luluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde kullanılan 
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kaynaklan ve bu suretle uğranılan zararları Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade ve tazmin 
etmekle mükelleftir. 

Bu maddenin uygulamasında, bankaların hâkim ortaklarının, yönetim kurulu, kredi komiteleri, 
yöneticiler, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle, banka kaynaklarını 
ve varlıklarını; rehnetmek, teminat göstermek, açıldığı tarih itibarıyla kredibilitesi olmayan ya da 
bu husus araştırılmadan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kul
landırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap 
açtırmak veya bu hesaplan teminat göstermek ve sair şekillerde doğrudan veya dolaylı olarak ken
dileri veya başkalan lehine para, mal, her türlü hak ve alacak temini amacıyla kullandıkları ve kul
landırdıkları banka kaynakları ve varlıkları, dolanlı olarak kullanılmış kaynak sayılır. 

Bu madde kapsamında kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade ve tazmin 
talebine mesnet teşkil edecek işlemler ile iade ve tazmine konu edilecek tutarlar, ilgili bankada Kurum
ca yapılacak incelemeler sonucu ulaşılacak tespitler de dikkate alınarak Fon Kurulunca belirlenir. 

Bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade ve 
tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağı haline gelir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

Bankanın Fona devrinden sonra Fon tarafından verilecek süre içerisinde kullanılan kaynakların 
ve bu suretle uğranılan zararın iade ve tazmin edilmemesi veya Fon tarafından uygun görülecek 
biçimde teminatlandırılmaması veya bu ortaklara ait hisselerin Fon tarafından verilecek süre içinde 
üçüncü kişilere devredilmemesi halinde bu zarar veya kullanılan kaynaklann miktan dikkate alın
maksızın ortaklara ait hisseler başkaca bir işleme gerek kalmadan Fona intikal eder. Bu suretle Fona 
intikal eden söz konusu hisselerin üçüncü kişilere satışını müteakip Fon tarafından elde edilen tutar 
hâkim ortakların bankaya ve/veya Fona olan borçlarına mahsup edilir. 

Bu madde kapsamında kullanılan banka kaynağı ve bu suretle uğranılan zarar, Fon tarafından 
verilen süre içinde iade veya tazmin edilse veya Fon tarafından uygun görülecek biçimde teminat-
landınlsa dahi bilançoda görülen bakiye zararın özkaynakları aştığının tespiti halinde Fon, bankanın 
faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye yetkilidir. Bilançoda görülen zararın özkaynakları 
aşmaması halinde ise, Fon en az beş üyesinin aynı yöndeki oylarıyla alınan Fon Kurulu kararıyla 
hâkim ortaklar dışındaki ortaklara ait hisseleri, zarann ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi 
suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak bedel üzerinden Fon Kurulunca belir
lenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karşılığında devralmaya yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ilişkin ortak hükümler 
MADDE 110.- Faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen bankaların Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine tâbi olmaksızın ana sözleşmelerinde yer alan düzenlemelerin genel kurul yapılmak
sızın değiştirilmesine ve tescil ettirilmesine Fon yetkilidir. 

Fon, faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortaklanndan ve tüzel kişi 
ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından ve 
yöneticilerinden, kendilerine, eşlerine, altsoy ve üstsoyuna, kan ve kayın hısımlanna, evlatlıklarına 
ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve 
alacaklarını ve menkul kıymetlerini ve her türlü kazanç ve gelirleri ile yaşayış tarzına göre geçim 
kaynaklannı ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri 
veya devrettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir 
birer mal beyannamesi vermelerini istemeye yetkilidir. Mal beyannamesinin en geç yedi gün için
de Fona verilmesi zorunludur. Bu mal beyanının hüküm ve sonuçları hakkında 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir. 
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Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankada mevduat ve katılım fonu sahipleri 
ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü tedbiri alır. 
Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları ve tüzel kişi ortaklarının ser
mayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları ve yöneticilerinin mal, hak ve 
alacaklarına Fonun talebi üzerine mahkeme tarafından teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir 
veya ihtiyatî haciz konulabilir, bu kişilerin yurt dışına çıkışları yasaklanabilir. Bu şekilde alman ih
tiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları, karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava, icra ve iflâs 
takibine konu olmaz ise kendiliğinden ortadan kalkar. İlgililer hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 11 inci bab hükümlerine göre açılacak iptal davalarında aciz vesikası şartı aranmaz. 

Faaliyet izninin kaldırıldığı veya Fona devredildiği tarihten itibaren bankanın alacaklılarından 
temlik yoluyla alacak edinen borçlular, temlik yoluyla edindikleri alacakları ile bankaya olan borç
larının takasının yapılması veya mahsup edilmesi talebinde bulunamaz. Bu sonucu doğuracak takas 
ve mahsup işlemleri banka açısından geçersizdir. 

Fon tarafından kurulan banka 
MADDE 111.- Bu Kanundaki hükümler çerçevesinde bir bankanın iflâs ve/veya tasfiyesinde 

tesis edilecek işlemlerin uygulanması amacıyla Kurumdan alınacak izinle ve geçici bir süreyle 
faaliyette bulunmak üzere, hisselerinin tamamı Fona ait olan banka kurulabilir. 

Fon tarafından banka kuruluşunda ve devir ve birleşme işlemlerinde bu Kanunun 7, 8 ve 9 un
cu maddeleri, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile devir ve birleşmeye tâbi tutulacak ban
kaların toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri uygulanmaz. Kuruluşa ilişkin 
karar Resmî Gazetede yayımlanır ve banka Fonun talebi üzerine Ticaret Siciline tescil edilir. Bu iş
lemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Verilen izin süresi içerisinde bankanın iflas ve/veya tasfiye işlemlerinin tamamlanamaması 
durumunda izin süresi, Fonun talebi üzerine Kurul tarafından uzatılabilir. 

Şahsi sorumluluk 
MADDE 112.- Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlem

leriyle banka hakkında 72 nci madde hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti halin
de, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek, Fon 
Kurulu karanna istinaden'Ve Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen iflâslarına mahkemece karar 
verilebilir. Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı tak
dirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden uygulanır. Bu 
suretle tahsil edilen tutarın Fon tarafından ödenen mevduat ve katılım fonu tutarı ve fer'ileri mah
sup edildikten sonra bakiye kısmı tasfiye halindeki veya iflâsa tâbi bankaya iade edilir. 

Mahkemece iflâsına karar verilenler hakkındaki takibi Fon yürütür. 
Bu madde hükmüne göre iflâsı istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunun 107 nci ve 110 uncu maddeleri hükümleri, bu maddeye göre şahsi iflâsı istenen

ler hakkında da uygulanır. 
ONİKİNCİ KISIM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Kuruluş ve bağımsızlık 
MADDE 113.- Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf 

sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması 
amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali bün-
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yelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon 
alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynak
larının idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kamu tüzel kişiliğini haiz, idari 
ve mali özerkliğe sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 

Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun kararlan yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiç
bir organ, makam, merci veya kişi, Fon Kurulunun kararlannı etkilemek amacıyla emir ve talimat 
veremez. 

Fon, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. 
Fonun merkezi İstanbul'dadır. Fon, görevli ve yetkili olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak 

ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik ve tahsilat birimleri 
açabilir. 

Fon, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 

Fon, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla, yeterli sayı ve nitelikte per
soneli istihdam eder. 

Fonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
MADDE 114.- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon Kurulu, 

biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Fon Kurulu Başkanı Fonun da baş
kanıdır. 

Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâl
ler ile görevden alınması durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Fon Kurulu 
tarafından belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder. 

Üyelerin atanması 
MADDE 115.- Fon Kurulu üyelerinin, aşağıda belirtilen şartlan taşımalan zorunludur: 
a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) 

ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlan taşımak, 
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
c) 26 ncı maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, 
d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya 

lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olmak. 
Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukanda sayılan öğrenim dal

larında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden 
en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin iktisat bölümü mezunu, birinin ise Fonda başkan yar
dımcısı, ana hizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. Bakanlar 
Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun 
atama kararı Resmî Gazetede yayımlanır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, 
dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykın hareket etmeyeceklerine ve 
ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için 
yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Fon Kurulu üyeleri, yemin etmedikçe 
göreve başlayamazlar. 
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Başkan ve üyelerin görev süreleri 
MADDE 116.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan 

ve üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, 
boşalan yere 115 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapılır. Bu şekilde 
atananlar, yerine atandıkları kişinin süresini tamamlar ve bu şekilde atananlardan iki yıl veya daha 
az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilirler. 

Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ciddi hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için gerek
li şartları kaybettikleri, durumlarının 117 nci maddeye aykırı olduğu anlaşılan veya görevleri ile il
gili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Fon Kurulu 
Başkan ve üyelerinin görevleri Bakanlar Kurulu kararı ile sona erdirilir. Geçici iş göremezlik 
halinin üç aydan fazla sürmesi halinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunların yer
lerine bir ay içinde atama yapılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı ben
dinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan Kurul Başkan ve üyelerinden 
görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakanlar Kurulu tarafından tedbiren görevden uzaklaş-
tınlabilir. Görevden uzaklaştırılan Kurul Başkan ve üyeleri hakkında Devlet Memurları Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, 115 inci maddedeki şartları 
taşıyanlar arasından, tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz 
konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca atama yapılabilir. 

Yasaklar 
MADDE 117.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, bilimsel amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif 

haklan hariç Fondaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmî veya özel hiçbir görev 
alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, ser
best meslek faaliyetinde bulunamaz, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların doğrudan ya da 
dolaylı ortaklıklannda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, kendilerinin veya eş ve velayeti altın
daki çocuklannın sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya 
ilişkin olanlar hariç bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortak-
lıklanna ait her türlü sermaye piyasası araçlannı eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 
dereceye kadar kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak 
zorundadır. Fon Kurulu üyeleri atanmalanndan itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket 
etmezlerse üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Fon Kurulu kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana 
bildirilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen bir yıl içinde yönetim ve 
denetimleri Fona devredilen kuruluşlarda ve bunlann doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında görev 
alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile diğer personel, Fonla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari 
sırları, görevlerinden aynlmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açık-
layamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz
luklarla Mücadele Kanununa tâbidir. 
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Fon Kurulunun çalışma esasları 
MADDE 118.- Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Top

lantıyı Fon Kurulu Başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan, yok
luğunda ikinci başkan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Fon Kurulu üyelerine 
bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan tarafından Fonun faaliyetleri hakkında Fon 
Kuruluna bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin 
öneride bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Fon Kurulunca kabul edilmesi 
gerekir. 

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir top
lantıya katıldığı halde Fon Kurulu kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini 
süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen Fon Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Fon 
Kurulu kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Fon Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel nisap 
gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kul
lanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda izleyen toplantılarda, oylarda eşit
lik olması halinde Fon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Fon Kurulu 
kararı tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen iş
günü, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. 

Herhangi bir nedenle üye sayısının Fon Kurulunun karar almasını imkânsız kılacak bir sayıya 
düşmesi halinde, toplantı nisabı sağlanacak şekilde kıdemli Fon başkan yardımcıları vekâlet eder. 
Bu madde hükmüne istinaden Fon Kurulu üyeliği görevini yürüten Fon başkan yardımcılarının malî 
ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz. 

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Fon Kurulu karan, alındığı toplantı tarihin
den itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte 
tekemmül ettirilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri kendileri, eşleri, evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikin
ci derece dahil kayın hısımlanyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum 
karar metninde ayrıca belirtilir. 

Fon Kurulu toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere 
uzman kişiler Fon Kurulu toplantısına davet edilebilir. Ancak Fon Kurulu kararları toplantıya dışar
dan katılanların yanında alınamaz. 

Fon Kurulunun düzenleyici nitelikteki kararları tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi iş 
günü içinde ilişkili Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir ve gönderildiği tarih
ten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır. Bu Kanunda öngörülen hükümler 
saklı kalmak üzere, Fon Kurulu kararları uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur. Fon Kurulu, 
yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı nitelikteki kararların yayımlan
mamasına karar verebilir. 

Haklarında dava açılıp yürütülmelerinin durdurulmasına veya ihtiyati tedbir kararı verilmesine 
rağmen, nihai aşamada iptal istemleri reddedilen bu Kanunun 132 nci maddesinin (e) bendinde yer 
alan para cezalarına, işlemin ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanır. Para cezaları 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin uyacakları meslekî ilkeler ile Fon Kurulunun çalışma 
usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Fon Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 119.- Fon Kurulu bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevler yanında ayrıca 

aşağıdaki görev ve yetkileri de kullanır. 
a) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standart

larını belirlemek, insan kaynaklan ve çalışma politikalarını oluşturmak, Fonun hizmet birimleri ve 
bunların görevleri hakkında öneride bulunmak, 

b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüş
mek ve karara bağlamak, 

c) Fonun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak, 
d) Fon Başkanının önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Fon Başkanı 
MADDE 120.- Fonun en üst yöneticisi olan Fon Başkanı, Fonun genel yönetiminden, temsilin

den ve Fon Kurulunca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, Fon çalış
malarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev 
ve yetkilerini kapsar. 

Fon Başkanına, yokluğunda ikinci başkan vekalet eder. 
Fon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Fon Kurulu toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, 

gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Fon 
Kuruluna bilgi vermek, 

b) Fon Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin 
yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek, 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Fon Kuruluna sunmak, 
d) Fon Kurulunun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Fonun yıllık bütçesi 

ile mali tablolarını hazırlamak, 
e) Fon Kurulu ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalış

masının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Fon hizmet birimleri arasın
da çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek, 

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Fon Kuruluna sunmak, 

g) Fonun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlığın ve 
çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak, 

h) Fonun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Fonu temsil etmek, 
i) Fon Kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki Fon personelini atamak, 
j) Fon Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek, 
k) Fonun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkan, Fon Kuruluna ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça 

belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir. 
Başkan yardımcıları 
MADDE 121.- Fon Başkanına başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Fon 

Kurulu kararıyla iki başkan yardımcısı atanır. Başkan yardımcılarının 115 inci maddede belirtilen 
şartları taşıması gerekir. 
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Fon başkan yardımcıları gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. 

Fonun hizmet birimleri 
MADDE 122.- Fonun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış anahizmet, 

danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının sayısı onu 
geçemez. 

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak 
Fonun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

Fonda anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, basın ve 
halkla ilişkiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayılan beşi geçmemek üzere Baş
kanlık müşaviri görevlendirilebilir. 

İnsan kaynaklan ve eğitim, idari ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. Bu daire başkanlığında biri Fon Kurulunun özel büro hizmet
lerinde kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir. 

Fon personeli 
MADDE 123.- Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler, Fon 

avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcılan, Fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan 
meslek personeli ile idari personel eliyle yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 115 
inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımalan 
zorunludur. 

Başkan yardımcılan, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Fon personeli 
ücret, mali ve sosyal haklar dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbidir. 

Fon personeline ilişkin kadroların ihdası ve iptali ile kullanılmasına dair esas ve usuller, mes
lek personeli hariç, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki cetvellerde yer alan kadro unvanlan ile sınırlı olmak kaydıyla Fon Kurulu tarafından belirlenir. 

Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması 
esastır. 

Fonun ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki personeli idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir. 
İdari hizmet sözleşmesiyle çalıştırılanlar emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa tâbidir. 

Fonda çalışan personel başka kamu kurum ve kuruluşlannda geçici olarak görevlendirilemez. 
Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığına atanacaklar merkezi yanşma sınavıyla 

belirlenenler arasından seçilir. Fon uzman yardımcılığı ve Fon denetçi yardımcılığına atananlar, üç 
yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yaban
cı dil puanı alması, yeterlik sınavında başanlı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları tezin 
oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi halinde uzman veya denetçi olarak atanır ve bunlara bir 
defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazır
lamayan veya sınava girmeyen veya sınavda iki defa başansız olanlar diğer kamu kurum ve 
kuruluşlanndaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkan
lığına bildirilir. 
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Fonun meslek ve idari personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma usul ve 
esasları ile ilgili diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Fonun görev ve yetkileri 
MADDE 124.- Fon, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilenler dışında aşağıdaki görev ve 

yetkileri de kullanır. 
a) Fon Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, 
b) Fonun insan kaynaklan politikalarını belirlemek, 
c) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşek

küllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile anlaşmalar 
yapmak, 

d) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
Fon, Fon Kurulu kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkar

maya yetkilidir. 
Fon, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına esas teşkil 

edecek gerekli bilgilerin gönderilmesini ve bu primlerin belirlediği esaslara göre yatırılıp yatırıl
madığının denetlenmesini Kurumdan istemeye yetkilidir. Kurum, makul bir süre içerisinde, Fon 
tarafından istenen bilgileri temin etmek ve/veya denetimi yapmakla yükümlüdür. 

Fon faaliyetlerinde, kalkınma planı, yıllık program ve hükümet programında yer alan ilke, 
strateji ve politikaları gözetir. 

Fonun hazırlayacağı düzenleme taslakları en az yedi gün süreyle Fonun internet sayfası başta 
olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun ile belirlenmiş görev alanlarında Fona gerekli yardımı sağ
lamakla yükümlüdür. 

Bilgi ve belge isteme 
MADDE 125.- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve 

temel dış yararlanna karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve 
savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınır
layıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından bu Kanun kapsamında verilen 
görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli 
veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar. 

Bu madde kapsamında, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Fonun belirleyeceği süre içerisinde söz 
konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Fonun hesap ve harcamalarının denetimi 
MADDE 126.- Fonun iç ve dış denetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde yapılır. 
Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince de denetlenir ve bağımsız denetim 

raporu faaliyet raporu içinde dere edilerek yayımlanır. 
Fon, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, 

yaptığı düzenlemeler ile bunlann ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazır-
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lar. Faaliyet raporu, ayrıca Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını 
ve değerlendirilmesini de içerir. 

Fonun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesinhesabı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Kesinhesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Yıllık faaliyet raporu, Sayıştayın mali denetim raporu ile ülke ekonomisi ve kamu düzeni 
açısından sakıncalı görüldüğü için yayınlanmayan kararlar dışındaki Fon Kurulu kararlan ve 
düzenlemeler, işlemler, araştırma ve soruşturmalar her yılın Mayıs ayı sonunda Fonun internet say
fasında ve resmî bültenleriyle kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer 
aylık dönemler itibarıyla yayımlayacağı raporlarla kamuoyunu bilgilendirir. Fon, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu özel gündemle yapılacak toplantı ile yılda iki defadan 
az olmamak üzere bilgilendirir. 

Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar 
MADDE 127.- Fon Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü 

ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenen
lerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere 
tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Fon Kurulu Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranın
da aynı esas ve usullere göre ödeme yapılır. 

Fonun kadro karşılığı sözleşmeli personeli ile diğer personelinin ücretleri ve diğer mali ve sos
yal hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Fon Kurulu tarafından tespit 
edilir. 

Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve perfor
mansa dayalı ödül verilebilir. Her halde Fon personeline yapılacak ödemeler tutan birinci fıkrada 
belirlenen ücret tavanını geçemez. Fonun taraf olduğu davalarda Fonu temsil eden avukatlar lehine 
hükmolunan vekalet ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çer
çevesinde yapılır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlar ile Fon meslek personeli hakkında 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. 
Emeklilik ve diğer bakımlardan Fon Kurulu Başkanına bakanlık müsteşarı, Fon Kurulu üyelerine 
bakanlık müsteşar yardımcısı, Fon başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli 
daire başkanlarına bakanlık genel müdür yardımcısı, başkanlık müşavirlerine bakanlık müşaviri, 
Fon denetçilerine ve denetçi yardımcılarına kazanılmış hak aylık dereceli itibarıyla karşılık gelen 
bakanlık müfettişi ve müfettiş yardımcısı, Fon avukatlanna ve Fon uzmanlanna kazanılmış hak ay
lık dereceleri itibarıyla karşılık gelen Başbakanlık uzmanı, Fon uzman yardımcılanna Başbakanlık 
uzman yardımcıları için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde 
geçirilen süreler makam ve temsil tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Bu 
hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğ
retim elemanı kadrolarından gelen Fon Kurulu üyeleri ile personel hakkında da uygulanır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emek
lilik işlemi tamamlanan Fon Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder. 
Atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, is
tekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uy
gulanmaz. 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan 
Fon Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurduklan tarihi takip eden 
ayın başından itibaren Sandıkla ilişkilendirilirler. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından 
aldıkları aylıklan kesilir ve aynlışlannda çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen 
süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyannca aylık bağlanır. 

Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması 
MADDE 128.- Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananların Fon Kurulunda görev yaptıkları 

sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, 
memuriyete giriş şartlannı kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden 
ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda 
atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama 
gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Fon tarafından yapılmasına 
devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Fon Kurulu Başkan ve üyeliğine seçilip 
yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, al
makta oldukları her türlü ödemeler Fon tarafından verilmeye devam edilir. Bu fıkrada belirtilen 
nedenlerle üyeliği sona erenlere Fon tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez. 

Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen seçilen 
yöneticilerin, iflâs idare memurlarının ve Fon personelinin sorumlulukları 

MADDE 129.- Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Fon personeli, görevleri esnasında veya 
görevleri nedeniyle işledikleri suçlar ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru 
sayılırlar. Buna ilişkin soruşturmalar, Fon Kurulu üyeleri için ilişkili Bakanın, Fon personeli için ise 
Fon Kurulu Başkanının izin vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Fon Kurulu üyeleri ile 
Fon personelinin iştirak halinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Fon per
soneli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir. 

Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakkında soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin ken
dilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya zarar vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler 
sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli 
emarelerin olması gerekir. Soruşturma izni verilmesi halinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. 
Soruşturmaya izin verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün içerisinde Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, itiraz 
süresi geçene kadar veya Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruştur
ma başlatılamaz. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, gerek görevlerinin ifası sırasında ve gerekse görev
den ayrılmalarından sonra, görevleriyle ilgili isnatlardan dolayı aleyhlerine açılmış ve açılacak ceza 
davalan, ilgili üye veya personelin talebi halinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlen
dirilecek bir avukat tarafından yürütülür. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve Türkiye 
Barolar Birliğince açıklanan asgari ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin on beş katını aş
mamak üzere avukatlık ücreti, Fon bütçesinden karşılanır. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kurulunun veya Fonun bu Kanunda yazılı 
görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek görev
den ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Fon aleyhine 
açılmış sayılır ve bu davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava masraflarına iliş-
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kin yukarıdaki fıkra hükmü işbu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama sonucunda Fon 
aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Fonun ödeme yapması halinde, Fon bu 
meblağı, ilgililerinden talep eder. Fonun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu 
kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu Kanunun 72 nci maddesi uyarın
ca işlem yapılan bankalarla ilgili olarak, Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından atanan yönetim 
kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılmış bulunan davalar da 
atamayı yapan ilgili mercii olan Kurum veya Fon aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda da 
husumet ilgili kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda ilgili kurum aleyhine karar verilmesi ve 
kararın kesinleşmesi nedeniyle, ödeme yapılması halinde, ilgili kurum bu meblağı, ilgililerinden 
talep eder. İlgili kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkın
da kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Fon tarafından bu Kanunun 136 ncı maddesi hükümlerine ve/veya bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendine is
tinaden atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve tasfiye memurları 
ve/veya yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankaların iştiraklerinde bu bankaları 
temsilen görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, tasfiye memur
ları ile bu yöneticilerce görevlendirilen genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer şirket çalışan
ları ve/veya hisseleri Fona devredilen iştiraklerde Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim 
kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, iflâs ve tasfiye memurları ile bu yöneticilerce görevlen
dirilen genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer şirket çalışanları aleyhine görevlerinin ifası 
sebebiyle açılan ve açılacak her türlü tazminat ve alacak davaları ile şahsi sorumluluk davaları Fon 
aleyhine açılır. Fonun ödeyeceği tazminatı ilgililere rücu işlemlerinde bu maddenin dördüncü fık
rasındaki usul ve esaslar uygulanır. Bu şekilde atanan ve/veya görev yapan yöneticilere, atandıkları 
ve/veya görev yaptıkları şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçlan ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu borçlannın ve her türlü işçi alacaklan ile söz konusu şirketlerin tâbi olduğu ilgili diğer 
mevzuattan kaynaklanan borçlannın ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenemez. 

Fon tarafından atanan ve/veya görev yapan yukarıdaki fıkrada sayılan yöneticilerin, şirketlerin 
sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batık olmasından dolayı mahkemeye bildirimde bulun
ma yükümlülükleri yoktur. Yaptıklan işlemlerden ve/veya bildirimde bulunmamaktan dolayı bu 
şahıslar hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179,277 ve devamı maddeleri ile 345/a mad
deleri hükümleri uygulanmaz ve görevleri süresince yaptıklan işlemlerden dolayı haklannda 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyannca şahsi sorumluluk davası dahil herhangi bir alacak 
veya tazminat davası açılamaz. 

Şirketin yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamakla birlikte Fon tarafından atanan 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürleri, ortaklar genel kurulunca görevden alınamazlar ve 
ibra edilmeyerek haklannda görev yaptıkları dönemde veya görevleri sona erdikten sonra, yaptık
lan işlemlerden dolayı mali sorumluluk davası açılamaz. 

Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu 
MADDE 130.- Fon Kurulu kararlan kesindir. Fon Kurulunun düzenleyici ve denetleyici 

nitelikteki kararlan ile miktan beşyüz bin Yeni Türk Lirasını aşan Fon Kurulu kararlanna karşı 
açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Fon Kurulu kararlarına 
karşı yapılan başvuruları öncelikli olarak görüşür ve karara bağlar. 
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Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri için 
ayrıca duruşma yapılır. Bu halde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17 nci maddesinin 
(5) numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurulması talepleri hakkın
da verilecek kararlara ilişkin itirazlar, Fonun savunması alınmadan sonuçlandırılamaz. İlgili taraf 
itiraza ilişkin başvurunun mahkemece kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde savun
masını vermek zorundadır. Aksi halde savunma beklenmeksizin karar verilir. 

Fonun bütçesi 
MADDE 131.- Fon gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Fonun bütçesi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul 
edilir. 

Fonun bütçe yılı takvim yılıdır. 
Fon, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarım görev ve yetkilerinin gerektirdiği öl
çüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. 

Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanıl
masına ilişkin diğer usul ve esaslar Fon tarafından hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Fon gider
leri Fon kaynaklarından karşılanır. 

Fonun giderleri Fon Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, stratejik planlan ve performans hedef
leri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanan yıllık bütçeye göre 
yapılır. Bütçe, Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, birer örneği de 
ilişkili Bakana, Hazine Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Fonun gelirleri 
MADDE 132.- Fonun gelirleri; 
a) Mevduat ve katılım fonu sigortası primlerinden, 
b) 63 üncü maddeye göre zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar

dan, 
c) Kuruluş izni verilen bankaların kurucularının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl 

içerisinde, bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fona 
yatıracakları sisteme giriş payından, 

d) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde, Fona yatırılacak tutarlardan, 
e) Bu Kanun ve bu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para 

cezalarının yüzde ellisi ile idari para cezalarından, 
f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
g) 20 nci madde uyarınca Fona gelir kaydedilecek değerlerden, 
oluşur. 
Fonun ek kaynak temin etme yetkileri 
MADDE 133.- Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi ihtiyaç 

hasıl olduğunda Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip devlet iç borçlan
ma senedi ihraç edilebilir. Özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme 
şartları da dahil olmak üzere tâbi olacağı usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Fon tarafından 
müştereken belirlenir. Mali yıl bütçe kanunlarında yer alan borçlanma ile ilgili hükümler ile 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 ve 6 nci mad
desi hükümleri bu senetler için de geçerlidir. 
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Fon, Kurum görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu kararı ile bankalardan ileride doğacak prim 
yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans 
alabilir. Avans kullanımına ilişkin kararlarda uygulanacak faiz oranının belirtilmesi zorunludur. 

Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Fonun talebi 
üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilebilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil 
ve şartlan ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Fonun görüşü alınarak Merkez Bankasınca 
belirlenir. 

Fon, yaptığı borçlanmalar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Hazine Müsteşarlığınca 
Fona ikrazen ihraç edilmiş bulunan devlet iç borçlanma senetlerinden doğan borçlar, tahsil 
edilemeyeceklerinin tespiti halinde, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu karan ile tasfiye 
edilebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Takip ve Tahsil Usulleri 

Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usuller 
MADDE 134.- Fon, bu Kanunun 132 nci maddesinde sayılan Fon gelirleri ile 109 ve 137 nci 

maddesindeki alacaklarını 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uyannca takip ve tahsile yetkilidir. 

Fon, bu Kanunun 109 uncu maddesinde sayılan alacakların takibine, banka kaynağının kul
lanıldığı tarihten itibaren banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon 
ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden, 132 nci maddesinde sayılan 
alacakların takibine tahakkuk eden anapara üzerinden, 137 nci maddesinde belirtilen alacaklann 
takibine ödemeye esas olmak üzere tespit edilen tutar üzerinden başlar ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecik
me faizi uygular. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında anılan 
Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri 
kullanır. 

Borçlu veya borçlunun mallan başka mahallerde bulunduğu takdirde, Fon, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi aracılığı ile uy
gulayabileceği gibi, tahsil dairesi bulunmayan mahallerde, o mahaldeki Maliye Bakanlığı tahsil 
dairesi aracılığıyla da uygulayabilir. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibine karar 
verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de anılan Kanun hükümlerini 
uygulayabilir. 

Fon, satış İlanı ve satış şartnamesinde belirtmek suretiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanuna göre yapacağı açık artırmalarda satış bedelinin alıcının talebi halinde 
taksitle tahsiline karar verebilir. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışa 
arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katılmaya, pey sürmeye ve alacağına mahsuben 
ihaleden mal, hak ve alacakları satın almaya yetkilidir. 

Bu Kanunun 108 inci maddesi uyarınca bir bankanın alacaklarının devralınması halinde bu 
alacaklar, devir tarihi itibarıyla Fon alacağı haline gelir ve bu alacaklarla ilgili olarak borçlu aley-
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hine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tah
siline yönelik davalara kaldığı yerden devam edilir. 

Bu Kanunun 108 inci maddesi uyarınca devralman alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanların 
iflâsı halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflâs bürosu Fon temsil
cisinin katılımıyla teşekkül eder. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesindeki iflâs 
idaresinin, Fonun talep etmesi halinde üyelerinden en az biri, Fonun göstereceği iki kat aday arasın
dan icra tetkik merci tarafından seçilir. Fon, alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflâs 
idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmeye yetkilidir. 
Bu durumda, icra tetkik merci iflâs idaresinin asgarî iki üyesini Fonun önereceği adaylar arasından 
seçer. Fon, bir üye seçtirmişse icra tetkik merci diğer bir üyeyi alacak tutarı itibarıyla çoğunlukta 
olanların göstereceği iki aday arasından, bir üyeyi de alacaklı sayısı itibarıyla çoğunlukta olanların 
göstereceği adaylar arasından seçer. Fon iki üye seçtirmişse, diğer bir üye icra tetkik merci tarafın
dan alacaklı sayısı itibarıyla çoğunlukta olanların göstereceği iki aday arasından seçilir. 

Fon, takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta 
bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, geri almaya, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mal
lar ile her türlü hak ve alacakları belirleyeceği koşullar ile devralmaya ve alacağın yeniden itfa 
planına bağlanması da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmaya ve borçlularla yaptığı anlaş
malar kapsamında Fon Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uy
gulayıp, uygulamamaya, dava açıp açmamaya veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan an
laşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemeye yetkilidir. 

Fon her türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para 
birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ay
ni ve şahsi teminat almaya ehil ve yetkilidir. 

Fon tarafından, bu Kanunun 72 nci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya yönetim ve 
denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere, 
bu Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurular üzerine açılmış veya açılacak her türlü ceza 
davalannda Fon, suçtan zarar gören olarak müdahil sıfatını kazanır. Bu davalara bağlı şahsî haklar 
dahi Fona ait olur. 

Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 22 nci maddesi hükümleri Fonun talebi üzerine uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Fon tarafından yönetmelik ile düzenlenir. 
Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler 
MADDE 135.- Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya 

tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen 
ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri 
nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon 
tarafından dava açılabilir. 

Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılan bankalar ile 
tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların ve Fon bankalarının hisselerinin 
üçüncü kişilere devir veya intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve 
denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplere Fon tarafından kanuni halef sıfatıyla kaldığı yer
den devam olunur. Bu dava ve takipler sonucunda hükmolunacak tutarlar Fona ait olur. Bu ban-
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kaların başka bir bankaya devredilmesi ya da başka bir banka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncü 
kişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halinde bu işlemlerin tamamlanmasını takip 
eden beş yıl içinde bankanın sorumlulukları tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denet
çileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini is
temi ile Fon tarafından dava açılabilir. Dava açılmasına dair Fon Kurulu kararı dava şartı olarak 
aranan genel kurul kararı yerine geçer. 

Bu madde kapsamında açılan veya açılacak davalar ile kanuni halef sıfatıyla takip edilen 
davalarda, maktu vekalet ücretine hükmedilir. 

Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler 
MADDE 136.- Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borçlu olup 

olmadıklarına bakılmaksızın, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, 
bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu 
Kanunun 72 nci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile tas
fiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların; 

a) Yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, 
b) Hâkim ortağı olan tüzel kişilerin, 
c) Gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerin, 
d) Yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya 

hak edinen şirketlerin ortaklarının, 
bu maddede belirtilen şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına 

ilişkin temettü hariç ortaklık haklan ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmaya ve şirket 
ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılanyla bağlı kal
maksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak 
ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir. 

Doğrudan ya da dolaylı olarak Fonun yönetim ve denetimini devraldığı bankalann veya şirket
lerin ve/veya bu madde uyannca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin ve Fon iştirak
lerinin ortak sayısının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel kanunlarda belirtilen zorunlu ortak 
sayısının altına düşmesi halinde tüzel kişiliklerine halel gelmez. 

Fonun yönetim ve denetimini devraldığı şirketlerin ve/veya bu madde uyarınca yönetimini ve 
denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve 
müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları veya Fon, birinci fıkrada sayılan 
gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 
tarihli ve 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kul
lanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklannm 
ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmeye ve bu satışlardan elde edilen 
tutarlan Fon alacaklanna mahsup etmeye veya şirketlerin kamu borçlan ve/veya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. 

Bu şirket ve iştiraklerin yüzde kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve var
lıklar, gayri menkullerle ilgili özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı ger
çek ve tüzel kişilere satılabilir. 

Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden 
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doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, an
cak başlı başına iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir 
araya getirerek ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satışına, 
hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması 
halinde de satışı yaptırmaya, ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması 
gereken şartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemeye, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mah
suben satın almaya, satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, 
ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya 
ihale alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu, satış kararıyla birlikte, bu satışı gerçek
leştirmek üzere en az üç kişiden oluşan bir satış komisyonu oluşturur ve başkanını belirler. Satış 
komisyonu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu 
ile karar alır. Ticarî ve iktisadî bütünlüğün muhammen bedeli, satış komisyonu tarafından, uzman 
gerçek veya tüzel kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, daha önce bütünlüğü oluşturan 
varlıkların ayrı ayrı kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor 
çerçevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlar 
üzerinde birden fazla kişinin aynî veya şahsî hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin birden 
fazla kişiye ait olması durumunda, bu mal, hak ve/veya varlıkların değeri ayrı ayrı tespit edilir. Bu 
madde hükümleri uyarınca yapılacak satış sürecinde, satış ilânının Resmî Gazetede yayımlanması 
ilgililere yapılacak tebliğ hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturduğuna karar verilen 
mahcuzların satışı, kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak 
suretiyle yapılır. Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi halinde ihalelere, pazarlık usulü ile 
devam edilebilir. Bu usullerden hangisinin uygulanacağına, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan 
mal, hak ve varlıkların nitelikleri dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından karar verilir. İhale 
bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli satış komisyonu tarafından düzenlenir. İhalenin sonuçlanması, 
Fon Kurulunun onayına bağlıdır. Satışın Fon Kurulu tarafından iptal edilmesi hali hariç olmak 
üzere, ihalenin feshi halinde alıcısına teslim edilmiş olan mal, hak ve varlıkların iadesi istenemez. 
Ancak, ihale bedeli ve bu bedelin ödeme tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanun hükümleri uyarınca işleyecek faiz tutan toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla hak 
sahiplerinin tazminat hakları saklıdır. Bu hüküm uyarınca yapılan satışlarla ilgili ihalenin feshi 
davaları, Fonun merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Ticarî ve iktisadî bütün
lük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük oluş
turan mahcuzların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından 
muhafaza altına alınması ve satışı talep edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, 
ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. 

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, yazılı ve görsel med
ya ve diğer sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon tarafından devir alınan şirketlere 
tanınmış imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, yayın izni, 3984 sayılı Kanunun 
geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni 
alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst kurul
larca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en 
fazla bir ay içinde tamamlanır. 

Bu madde uyarınca yapılacak satışlara ilişkin diğer esas ve usuller Fon tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilir. 
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Varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve 
üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil 
edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici 
frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için 
gereken ve kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli iş
lemine engel teşkil etmez. 

Bu Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet izni kal
dırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan ban
kaların, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin kan ve 
kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, 
hak ve alacakların banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilir. 
Bu gerçek kişiler ile tüzel kişiler tarafından edinilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 
bu madde hükümlerini uygulamaya Fon yetkilidir. Bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul 
edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanıl
dığı tarihten sonra üçüncü kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemler 
ile üçüncü kişiler lehine tesis edilen ayni ve şahsi her türlü hak Fona karşı hüküm ifade etmez. Bu 
hukuki işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dahil tüm şahısların, yukarıda belirtilen işlem
lerin gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacak
lar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

Yukarıda belirtilen işlemlere taraf olan üçüncü kişiler bankanın faaliyet izninin kaldınlması 
veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden sonraki işlemler nedeniyle, bu maddenin birinci fık
rasında sayılan kişiler ise bankanın faaliyet izninin kaldınlması veya yönetim ve denetiminin Fona 
devrinden önceki ve/veya sonraki işlemler nedeniyle iyiniyet iddiasında bulunamazlar. Bankanın 
faaliyet izninin kaldırılması veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden önce satış, kira, devir ve 
temlik gibi işlemler ile aynî ve şahsi hak tesisine ilişkin işlemlere taraf olan üçüncü kişiler iyiniyet-
li olduklannı kanıtlamak zorundadırlar. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya denetimin
deki şirketlerde ve/veya işletmelerinde iş akdine bağlı ve/veya bağlı olmaksızın geçici veya sürek
li olarak istihdam edilen şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi veya denetçisi olduğu şirketlerin; bir 
iş akdine bağlı olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların vekâleten ve/veya ticari mümessil ve/veya 
ticari vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme hükümleri gibi herhangi bir hukuki ilişkiye 
dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel 
kişilerin; bu fıkrada belirtilen şahıslar dışındaki ve/veya bunlar tarafından kurulan şirketlere ban
kacılık mevzuatına ve/veya teamüllerine uyulmadan ve/veya teminatsız ve/veya yetersiz teminat ile 
kredi kullandırılan ve/veya genellikle faaliyet yeri olarak aynı adresi kullanan ve/veya yapılan söz
leşmelere cayma hakkı ve/veya borcun nakli gibi hükümler koymak suretiyle kullandıkları kredileri 
ve/veya banka kaynaklarını bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak tek 
başına ve/veya birlikte elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilere ve/veya bunlann ve/veya ban
kanın iştiraklerine ve/veya doğrudan veyahut dolaylı bağı bulunan şahıs ve şirketlere yukarıdaki 
fıkralarda sayılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin kul
lanmış oldukları krediler ve/veya banka kaynakları bankanın yönetim ve denetimini doğrudan 
ve/veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklar tarafından kullanılmış 
banka kaynağı sayılır ve bu şahıslar ile edindikleri ve/veya üçüncü kişilere edindirdikleri para, her 
türlü mal, alacak ve haklar hakkında bu madde hükümleri uygulanır. 
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Bu Kanunun 72 nci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın 
hâkim ortakları, bankanın yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel 
müdür yardımcıları ve bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısım
larının ve imzaya yetkili banka mensuplarının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle yaptıkları 
taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni 
hak tesisine ilişkin sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da şerh edilmiş olsun veya 
olmasın her türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler dahil her türlü tasarruf
ları ile kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi 
taşınmazlarla ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, taşınır veya taşınmaz mal, fınansal kiralama söz
leşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım 
hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, idare ve hizmet vekâleti ile Av
rupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyar
lık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile 
münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü his
se devir sözleşmeleri Fon Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır. Bu sözleşmelerin geçersizliğinden 
dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa bulunmadığını ve sözleş
meyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü davacıya aittir. 

Borçlunun, haline münasip konut kiralamasına ilişkin sözleşme yukarıdaki fıkra kapsamı dışın
dadır. 

Fon, bu maddede sayılan alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz 
koymaya, muhafaza altına almaya ve Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazır
lanacak raporları dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağına mahsuben devralmaya 
yetkilidir. 

Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı 
tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulanabilir. 

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden tesis edilen işlemlere karşı idari yargı mer
cilerinde açılan davalarda mahkemelerce yürütmenin durdurulması karan verilebilmesi için teminat 
şartı aranmaz. 

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden yapılacak işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulur. Bu 
madde ile Fona tanınan yetkiler Fon tarafından başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fon Kurulunun 
karar alması ile tekemmül eder. Yapılan işlemlerden tescile tâbi olanlar Fonun talebi üzerine tescil 
ve gerektiğinde ilan olunur. 

Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı halinde uygulanacak takip 
ve tahsil usulleri 

MADDE 137.-1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu Kanun uyarın
ca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarı ile 
Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı arasında bir fark bulunması halinde, bu 
fark nispetinde bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel 
müdür yardımcılan, imzaları bankayı ilzam eden memurları ve şube müdürleri ile yönetim ve 
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının, 
kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve 
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tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, hak ve alacakları, döviz tev
diat hesapları ve limitli ve limitsiz kredi kartı ve ATM kartları hesaplan dahil tüm banka hesap
larının dondurulmasına, kara, hava ve deniz taşıtları dahil her türlü taşınır ve taşınmaz mal, kıymet
li evrak ve yurt içi veya yurt dışı hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, yatırım fonları katılım 
belgeleri gibi diğer menkul değerlerle, bağımsız ticari işletme, fabrika ve tesisler, bu tesislerin iş
letilmesine yönelik marka ve lisans haklan, kamu imtiyaz sözleşmelerinden doğan televizyon 
kanalı, elektrik santralı gibi bir tesisin kurulması ve işletilmesi yetkilerini veren lisans, ruhsat ve iş
letme hakları ile bu tesislerin lisans hakkına dayanarak veya lisans hakkı bulunmadan kuran ve iş
leten şirketlere ait hisse senetleri, hak ve alacakların üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya 
kısmen kaldırılmasına, belirtilen tüm mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına ve/veya 
resmî sicillerdeki kayıtları üzerinde ihtiyatî tedbir konulmasına, bunlann bir tevdi mahalline yatınl-
masına ve hak ve alacaklann üzerine diğer tedbirlerin konulmasına, bunlardan elde edinilmiş her 
türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacaklar ile kıymetli evrak, nakit, bir tesisi işletme ve kurma 
hakkı veren marka ve lisans haklan, bu tesisleri lisans, ruhsat ve işletme hakkı ile veya bu haklan 
bulunmadan işleten, kuran ve hak sahibi niteliğini haiz şirketlere ait hisse senetleri hakkında belir
tilen tedbirlerin alınmasına, Fonun talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh 
ceza hâkimi, yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilir. 

Yukarıda belirtilen farkın bu Kanunda yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline Fon 
tarafından karar verilebilir. Bu hükümler, yukanda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar 
hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen kişiler hakkında da uygulanır. 

Tedbire ilişkin talepler, hâkim veya mahkeme tarafından evrak üzerinde yapılacak inceleme 
sonucunda derhal ve nihayet yirmidört saat içinde sonuçlandınlır. Gecikmesinde sakınca görülen 
hallerde Cumhuriyet başsavcılıklan da hak ve alacakların dondurulmasına karar verebilir. Cum
huriyet başsavcılıklan bu kararı en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim en 
geç yirmidört saat içinde bu kararı onaylayıp onaylamamaya karar verir. Hâkim tarafından onaylan
mayan kararlar hükümsüz kalır. 

Sulh ceza hâkimince verilen tedbirler, tedbir kararını veren mahkemenin bulunduğu yerdeki 
nöbetçi icra dairesi tarafından infaz olunur ve Fonun, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mev
duat ve katılım fonu kabul etme izninin kaldırıldığı tedbir kararlarının verildiği tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde suç duyurusunda bulunmaması ve/veya 6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili 
yolunda takip başlatmaması ve/veya alacağın tahsili yolunda hukuk mahkemelerinde dava aç
maması halinde sona erer. Bu süre içerisinde suç duyurusunda bulunulması ve/veya Fon tarafından 
6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip başlatılması ve/veya alacağın tahsili yolun
da hukuk mahkemelerinde dava açılması halinde tedbirler, Fon alacaklan tamamen tahsil edilinceye 
kadar devam eder. Mahkeme, bu Kanun hükümlerine göre Fon tarafından ödenen ve/veya ödenecek 
miktann, sorumlular tarafından doğrudan Fona ödenmesine karar verir. Bu takdirde tedbirler, hük-
molunan meblağın sorumluların bu fıkra uyannca tedbirlere konu edilen, para, mal, hak ve alacak
lan ile diğer mal varlığından tahsiline kadar devam eder. 

Yukandaki fıkralarda yer alan hükümlerin konusu olup, sorumlulann boşanmış veya dul eş
lerinin, diğer kan hısımları ile kayın hısımlan ve üçüncü kişilerin mülkiyeti ve tasarrufuna geçiril
miş bulunan tüm mal, sınırlı ayni veya şahsi hak ve alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılmış veya açılacak davalarda bu kişiler 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci maddesin-
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deki mülkiyet karinesinden ve tüm resmî sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz. 
İyiniyetle edinmiş olduklarını ispatladıkları takdirde, yaptıkları ödemelerin muvazaalı olmayan 
rayiç değer olduğunu belgelendirmeleri şartıyla ödediklerinin asli sorumluların mal varlığı ve diğer 
varlıklarından alınmasına mahkemece karar verilir. 

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izni kaldırılan bir banka 
nezdinde mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak düzenlediği belgeler 
veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına 
ödeme yapılmasını talep eden kişilere, fiilleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, dört yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Kendilerine veya gösterdikleri yahut hak sahibi kıldıkları 
kişilere ödeme yapıldıktan sonra bu fiilleri işledikleri ortaya çıkan kişilere, bu cezanın yanı sıra 
ödenen tutarın on katı kadar adli para cezası verilir. Bu kişiler hakkında yukarıda belirtilen hüküm
ler uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu madde 
hükümlerine göre Fon tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak olmasına sebebiyet veren 
kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanır. 

Fon alacaklarının yasal teminatı 
MADDE 138.- Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından bu Kanun hükümleri çer

çevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ihtiyatî haciz veya tedbir kararlan 
uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacaklar, bu davalara 
konu alacakların yasal teminatım oluşturur ve karar kesinleşinceye veya takip sonuçlanıncaya kadar 
devam eder. Mahkemece karara bağlanan alacaklar, tedbir konulan para, mal, her türlü hak ve 
alacakların bedelinden, imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil olunur. 

İspat külfeti 
MADDE 139.- Fon tarafından bu Kanunun 109 ve 112 nci maddeleri hükümleri uyarınca açıl

mış ve açılacak davalarda ispat külfeti davalılara aittir. 
Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin istisnalar 
MADDE 140.- Fonun taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen 

Fon aleyhine neticelenmesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar 
Fon hakkında uygulanmaz. Fona ait mal, hak ve alacaklar haczedilemez. 

Bu Kanunun 108 inci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi 
veya alacaklarının devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya 
açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her 
türlü süre alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımın
dan dokuz ay süre ile durur. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Fonun yapılan ihalelere iştirak etmesi halinde 
teminat şartı aranmaz. 

Fonun alacaklı olduğu takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dışında takip işlem
lerini durdurmaz. 

Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satış ilanlarının borçlular 
dışındaki ilgililere tebliği, ilanda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla ve sadece bildirim 
mahiyetinde olmak üzere varsa bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile yoksa keyfiyetin ilanen 
tebliği suretiyle yapılır. Fonun alacaklı olduğu dosyalarda ihalenin feshi davası açan davacıların 
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ihale bedelinin yüzde kırkı tutarında dosyaya teminat yatırması şarttır. İhalenin feshi davasının 
davacı aleyhine sonuçlanması halinde, dosyaya yatırılan teminat sıra cetvelinde pay düşen alacak
lılara garameten ve derhal ödenir. 

Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedelleri sıra cetvelinin 
kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenir. 

Satış bedeli dosyaya yatırıldığı tarihten Fona ödendiği tarihe kadar kamu bankalarınca yıllık 
mevduata uygulanan en yüksek faiz oranından veya Merkez Bankası reeskont faiz oranı üzerinden 
icra müdürlüğünce nemalandırılarak ödenir. Faiz tutan paranın dosyaya yatırıldığı tarihten itibaren 
kıstelyevm hesaplanır. 

Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri 
MADDE 141.- Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların kendisinin 

ekonomik değeri olan iştirakleri ile bu Kanunun 136 ncı maddesi ve mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası kapsamında yönetim ve denetimini devraldığı 
şirketler ile ilgili olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksızın yapılacak ser
maye artırımları da dâhil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının tahsiline yönelik 
olarak söz konusu şirketlerin mal, hak ve alacaklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla 
Fon Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde malî kaynak sağlamak da dâhil gerekli her 
türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ilişkin malî istisnalar 
MADDE 142.- Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır ve Fonun işlemleri her türlü ver

gi, resim ve harçtan istisnadır. 
Faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye 

idarelerinin Fon tarafından, borçlarının ve/veya taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya alacaklarının 
devralınması halinde Fonun, üstlendiği borçlar ve/veya taahhütler ile devraldığı alacaklarla ilgili 
devir ve temlik sözleşmeleri, her türlü teminatın tesisi ve kaldırılması, sözleşmelerin bozulması, 
dava ve icra takipleri ile bu borçlar ve/veya alacaklar ve/veya taahhütlerle ilgili diğer her türlü iş
lemler ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlar, eğitime katkı payı hariç olmak üzere her türlü ver
gi, resim, harç, fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci mad
desi hükmünden istisnadır. 

Borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve masraflar 
bu alacaktan mahsup edilemez. Bu işlemlerden kaynaklanan döner sermaye ücreti ödenmez ve diğer 
kesintiler yapılmaz. 

Fon alacağına karşılık bir malın Fon veya Fon bankaları tarafından rızaen veya icraen satın 
alınması halinde bu işlemlerle ilgili olarak tarafların ödemekle yükümlü olduğu eğitime katkı payı 
hariç vergi, resim, harç ve döner sermaye ücreti gibi mali yükümlülükler aranmaz. 

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye 
idarelerinin, mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş 
olan harcın ödenmesi ve her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i icra taleplerinde teminat 
şartı aranmaz. 

Fon alacaklarına ilişkin davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümleri uygulanır. 

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye 
idarelerinin, yukarıda belirtilen işlemler nedeniyle kendi aralarındaki ve/veya diğer gerçek ve tüzel 
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kişilerle aralarındaki işlemler nedeniyle düzenlenen sözleşmeler, belgeler ve sair kağıtlar ile bun
ların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ya da yeni bir itfa planına bağlanması, 
alacakların teminatlandırılması, teminatların devir alınması, tarafların sulh ve/veya ibra olması 
ve/veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir işleme tâbi tutulması nedeniyle düzenlenen 
kağıtlar ve/veya belgeler her türlü vergi, resim ve harçlar ile özel kanunları ile hükmolunan mali 
yükümlülüklerden istisnadır. Bu hüküm üçüncü kişiler yönünden, Fonun ve/veya Fona intikal eden 
bir bankanın ve/veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerinin, tasfiyeye 
tâbi tutulan bankaların tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsili ile ilgili işlemlere taraf olmaları 
halinde uygulanır. 

Fonun, bu Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca gerçekleştireceği borçlanma ve avans işlem
leri her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. 

Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait şirketlerin veya faaliyet izni kaldırılan bankaların 
veya yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlerin Fon ile yapacağı her türlü işlemler 
banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. 

Tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen müflis bankaların tasfiye ve iflâs idarelerinin yapacakları iş
lemler ve elde edilen her türlü gelirler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. 

Fon bankaları, faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve 
tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsilini teminen yapacakları her türlü işlem, dava ve icra takipleri, 
bu dava ve takiplerin borçlularınca kabul edilmek suretiyle kesinleştirilmesi, eğitime katkı payı 
hariç olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme 
Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükmünden istisnadır. Bu bankaların Fona devrettikleri iştirak, 
gayrimenkul, mal ve her türlü aktif veya pasifinden dolayı oluşan kazançları kurumlar vergisinden 
istisnadır. 

Faaliyet izni kaldırılan bankaların, Fon bankalarının sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri halinde, aktüerlerce tespit edilen fiili ve teknik açıklar için, faaliyet izni kaldırılan bankaya, 
Fona ve/veya Fon bankalarına rücu edilemez. 

Zamanaşımı 
MADDE 143.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde 

zamanaşımı süresi yirmi yıldır. 
Yetkili mahkeme 
MADDE 144.- Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflâs ve tasfiye idareleri 

tarafından açılacak hukuk davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılır. O yerde, birden 
fazla asliye ticaret mahkemesi bulunması halinde, bu davalar (1) ve (2) numaralı asliye ticaret mah
kemesinde görülür. 

Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflâs ve tasfiye idareleri tarafından 
muamele merkezi veya ikametgâhı İstanbul ili sınırları içinde olan kişiler aleyhine açılacak hukuk 
davaları ile borçlular hakkında açılacak iflâs davalarına İstanbul (1) ve (2) numaralı asliye ticaret 
mahkemesi tarafından bakılır. İflas davası açılması halinde, bu mahkeme, hakkında iflâsı istenen 
borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine borçlu aleyhine iflâs 
davası açıldığını bildirir. 

Bu Kanun hükümleri ile Fona verilen yetki ve görevler gereğince açılmış ve açılacak her türlü 
davalara adli tatilde de bakılır, bu davalarda bilirkişiler resmî kurum ve kuruluşlarda görev yapan
lar arasından seçilir, duruşmalara otuz günden fazla ara verilmez. 
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Varlık yönetim şirketi 
MADDE 145.- Fonun sahip olduğu varlıkların yönetimi veya alacaklarının tahsili hususunda 

Fona verilmiş olan görevleri; kuruluşu ve sermaye artırımı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
leri ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden muaf ve sermayesinin 
tamamına Fonun sahip olduğu bir anonim şirket aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Şirket, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulaması ve bilgi isteme yetkisi dışında 
Fonun sahip olduğu tüm hak, menfaat, istisna ve muafiyetlerden aynı şekilde yararlanır. 

Şirketin sermayesi, ana sözleşmesi, yönetim ve denetim organları Fon Kurulunca belirlenir. 
Bankalar ve Fon dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, 

tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla, kuruluş ve faaliyet esasları Kurul tarafından 
belirlenen varlık yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlık yönetim şirketleri alacaklarının tahsili ve 
alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla 
edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım 
yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlulanna ilave finansman sağlamak veya 
sermayelerine iştirak etmek dahil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkilidir. 

Fon kurulacak varlık yönetim şirketlerine dilediği oranda sermaye sağlamak suretiyle kurucu 
ortak veya hissedar olarak katılmaya yetkilidir. 

Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu varlık yönetim şirketleri, Fondan devraldığı alacak
larla ilgili olarak bu Kanunun 134 üncü maddenin sekizinci fıkrası ve 140 mcı maddenin beşinci 
fıkrasında Fona tanınan hak ve yetkileri kullanır. 

Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri nedeniyle doğmuş veya doğması beklenen, 
ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla karşılık ayırmak zorun
dadırlar. Karşılık ayrılacak alacakların nitelikleri ile karşılıklara ilişkin esas ve usuller Kurul 
tarafından belirlenir. Varlık yönetim şirketlerinin bu fıkra uyarınca ayırdıkları karşılıkların tamamı, 
ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Mali Sektöre Olan 
Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış ol
duğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla il
gili olarak düzenlenen kağıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve 
bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisin
den, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil 
edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır. 

Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borçların, taahhütlerin yüklenilmesi veya alacakların, var
lıkların devralınması halinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varlıklarla ilgili olarak, takibi şikayete 
bağlı suçlar dahil olmak üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında, alacağın devralın-
dığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, varlık yönetim 
şirketi kendiliğinden müdahil sıfatını kazanır. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Faiz oranları ile diğer menfaatler 
MADDE 146.- Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulün

de uygulanacak azamî faiz oranlan ile sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya 
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da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir. 

Parasal tutarlar 
MADDE 147.- Para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar 

ve sınırlardan her biri, her yıl kısmen ya da tamamen, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açık
lanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranının gerektirdiği miktan geçmemek üzere Kurul 
kararıyla artırılabilir. Bu Kanunda yer alan maktu para cezaları ise, Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak 
tutarlar üzerinden uygulanır. 

Vergi, resim, harç istisnası 
MADDE 148.- Bu Kanunun 19 uncu maddesine ve bu maddeye ilişkin düzenlemelere uygun 

olarak gerçekleştirilecek birleşme, bölünme ve hisse değişiminden doğan kazançlar, kurumlar ver
gisinden istisna edilir. Vergiden müstesna tutulan bu kazanç, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tâbi tutulmaz. 

Yukarıdaki fıkra kapsamında gerçekleştirilecek birleşme veya bölünmelerde, münfesih 
kurumun bölünme veya birleşme öncesi son bilançosunda görülen, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun mükerrer 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmüne göre in
dirilebilir nitelikteki zarar tutan, devralan kurumca beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider 
olarak kurum kazancından indirilir. 

Bu Kanun kapsamında yapılacak birleşme, bölünme, hisse değişimi, infisah ve şirket kuruluşu 
işlemleri sırasında düzenlenen kağıt ve sözleşmeler ile münfesih kurumun menkul ve gayrimenkul 
mallarının devralan kurum adına kayıt ve tescili işlemleri ve münfesih kurum tarafından birleşme 
veya bölünme tarihinden önce düzenlenen veya lehe alınan teminat mektupları, sözleşmeler, şerh
ler, teminatlar ve sair kağıtların, devralan kurum adına yenilenmesi, uzatılması, değiştirilmesi, dev
redilmesi veya bozulmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan, lehe alınan paralar 
banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. 

Bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilen birleşmelerde, Türkiye'de faaliyette 
bulunan devralan kurumun aktifinde kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satışından 
doğan kazançlar ile devralan kurumlara doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunan tam mükel
lef sermaye şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satışından 
doğan kazançların satışın yapıldığı yılda devralan kurumun sermayesine ilâve edilen kısmı birleş
menin gerçekleştiği tarihten itibaren, bu tarihin içinde bulunduğu hesap dönemi ile izleyen iki hesap 
dönemi süresince kurumlar vergisinden müstesnadır. Vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap 
dönemini takip eden ikinci hesap dönemi sonuna kadar devralan kurumun sermayesine ilâve edilen 
tutarlar da bu istisnadan yararlanır. İlk yapılan tahsilatın iştirak hissesi veya gayrimenkulun maliyet 
bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. Bu fıkra hükmüne göre vergiden müstesna tutulan kazançlar, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b-
ii) alt bendine göre vergi tevkifatına tâbi tutulmaz. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 391 inci 
maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu fıkra kapsamında yapılacak işlemler tapu ve kadastro 
harcından, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden müstesnadır. Bu hükümden yararlanan kurumların gayrimenkul ile iştirak hisselerinin 
satışından doğan kazancın tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 
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Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklar
ca elde edilen menkul sermaye iradî için beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle verilen 
beyannameye bu gelir dâhil edilmez. 

Bankaya borçlu durumda olan şirketler ile bunların kefilleri bu borçlarına karşılık ilgili ban
kaya sahip oldukları taşınmazlarını devretmeleri halinde icra kanalıyla satış işlemleri dâhil bu devir 
işlemleri, katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, kurumlar vergisi, damga ver
gisi ve tapu kadastro harcından müstesnadır. 

Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların alacağın tahsili amacıyla rızaen veya icraen edindikleri 
ve elden çıkarılmaları Kurumca belirlenen usul ve esaslara bağlanan ortaklık payları, emtia ve gay-
rimenkullerin edinilmesi ve elden çıkarılması katma değer vergisi dâhil her türlü vergi, resim ve 
harçtan, lehe alman paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. 

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. 
ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Ceza, Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz Hükümleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İdari Para Cezaları, Zamanaşımı ve Tekerrür 
İdari para cezaları 
MADDE 149.- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlara, bu Kanunun; 
a) 13 üncü ve 14 üncü maddelerine aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde, ellibin 

Yeni Türk Lirasına kadar, 
b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırılık halinde, onbeşbin 

Yeni Türk Lirasına kadar, 
c) 25 inci maddesine aykırı şekilde atama yapılması veya 26 ncı maddesinde belirtilen kişilerin 

yasaklanan görevlerde çalıştırılması halinde, kırkbin Yeni Türk Lirasına kadar ve cezanın tebliğ 
tarihinden itibaren on iş günü içinde aykırılığın giderilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden 
itibaren geçen her gün için verilmiş olan cezanın yüzde onu tutarında, 

d) 28 inci madde hükümlerine aykırılık halinde, onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 
e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 nci maddesinin birinci fıkrasına ya da 38, 39 veya 

42 nci maddelere aykırı davranılması halinde yirmibeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 
f) 43 üncü maddede öngörülen bildirimlerin yapılmaması halinde onbeşbin Yeni Türk Lirasına 

kadar, 
g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklarına uyulmaması halinde verilen kredinin yüzde beşi 

tutarına kadar, 
h) 52 nci maddesine aykırı davranılması halinde, onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 
i) 53 üncü maddesine göre ayrılması gereken karşılıkların tesis edilmemesi halinde, beşbinbeş-

yüz Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere, ayrılması gereken karşılık tutannm binde ikisine 
kadar; üç aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek süre içinde aykırılığın giderilmemesi halin
de ise, tesis edilmeyen karşılık tutarının yüzde üçü tutarında, 

j) 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına uyulmaması halinde, ellibin Yeni Türk Lirasından az 
olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde birine kadar, 

k) 56 ncı maddesine aykırı şekilde ortaklık payı edinilmesi halinde, yirmibin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere, aykırılık teşkil eden tutarın yüzde beşine kadar ve cezanın tebliğ 
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tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise bu sürenin bitiminden 
itibaren aykırılığın giderildiği tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri tutarında, 

1) 57 nci maddesindeki yasaklama ve sınırlamalara aykırılık halinde, yirmibin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere, yasaklama ve sınırlama konusu değerin yüzde onuna kadar ve 
cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise, kredi kul-
landırımından kaynaklanan aykırılık hariç, bu sürenin bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği 
tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri tutarında, 

m) 58 inci madde hükmüne aykırılık halinde aktarılan miktar kadar, 59 uncu maddedeki sınır
lamaya uyulmaması halinde, sınırı aşan miktar kadar, 

n) 61 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarına uyulmaması halinde ellibinYeni Türk 
Lirasına kadar, 

o) 62 nci maddesindeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde onbin Yeni Türk Lirasına 
kadar, 

p) 96 ve 97 nci maddeleri kapsamında Kurum tarafından bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar
dan talep edilen bilgilerin gönderilmemesi halinde onbeşbin Yeni Türk Lirasına, geç gönderilmesi 
halinde onbin Yeni Türk Lirasına, eksik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları içermesi veya kon
trol hatalarının süreklilik arz etmesi halinde onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

r) 146 nci maddesi uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere aykırı şekilde faiz alın
ması veya verilmesi ya da sair menfaat sağlanması halinde, onbin Yeni Türk Lirasından az olmamak 
üzere, sağlanan menfaat tutarına kadar, 

idarî para cezası uygulanabilir. 
İlgili kişilere ilişkin idari suçlar ve cezalar 
MADDE 150.- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili gerçek ve tüzel kişilere 

ise, bu Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin birinci, ikinci veya dördüncü fıkrasına aykırılık halinde, onbeşbin Yeni 

Türk Lirasına kadar, 
b) 36 nci maddesine aykırılık halinde, yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar, 
c) 38 inci maddesine aykırılık halinde, yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar, 
idarî para cezası uygulanabilir. 
Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket 
MADDE 151.- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlar ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere, 
a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara doğ

rudan ya da dolaylı olarak uyulmaması halinde onbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere ay
kırılık oluşturan tutarın binde beşine kadar, 

b) İlgili maddelerine göre, Kurul ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde onbin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

idarî para cezası uygulanabilir. 
Bu madde ile 149 ve 150 nci maddelerde yazılı idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacak

larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince Fon tarafından tahsil edilir. 
İdari para cezalarının uygulanmasında usul 
MADDE 152.- İdari para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağına ilgilinin savunması alın

dıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay için
de savunma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. 
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İdari para cezasının verilmesini gerektiren fiilin tekrarı halinde, gün para cezası ve oransal 
cezalar hariç olmak üzere, verilen para cezası iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç katı ar
tırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini 
gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde, önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. 

Verilen idarî para cezaları ilgilisine tebliğ edilir. 
Bu Kanunun 149, 150 ve 151 inci maddelerine göre idari para ceza uygulanması, aykırılığın 

vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıllık zamanaşımına tâbidir. Nispî idari para cezasını gerektiren 
hallerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak yurt içinde açılan şube ve temsilcilik
ler hakkında 149 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmakla birlikte, bun
lar Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya sürekli kapatılabilir. 

ÎKİNCİ BÖLÜM 
Adlî Suçlar ve Cezalar 

İzinsiz faaliyette bulunmak 
MADDE 153.- Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gös

teren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görev
lileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi halinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür 
halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân 
ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet 
gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve 
deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, 
tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralara aykırılık halinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muhatap talebi 
üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyet
leri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilanları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim kararıyla kaldırılın
caya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek 
MADDE 154.- Bu Kanunun 62 nci maddesi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan iki yıla 

kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak 
MADDE 155.- Bu Kanunun 69, 70 ve 71 inci maddelerine göre, Kurul veya Kurumca alınması 

istenen önlemleri almayan bankaların bu önlemleri almakla yükümlü olan mensupları, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına veya 
bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört yıldan altı yıla 
kadar hapis cezasına ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. 

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görev
lerini yapmalarını engellemek 

MADDE 156.- Bu Kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bil
gi ve belgeler ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, konsolide fınansal tabloların hazırlanmasını 
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teminen 38 inci madde kapsamında istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen ya da denetim görev
lilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak 
MADDE 157.- Bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen belgelerin saklanması yüküm

lülüğüne uymayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 
MADDE 158.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciler ile 

denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bun
ların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suç, bu Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluş
larınca denetlenerek onaylanmış gerçeğe aykırı beyanlar içeren belgeler kullanılarak işlenmiş olur 
ise, faile verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak uygulanır. Ayrıca, suç vasıtası belgeleri ger
çeğe aykırı olduğunu bilerek onaylayan bağımsız denetim kuruluşunun görevlileri de aynı şekilde 
cezalandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı suçlar neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek 
cezalar yansı oranında artırılarak hükmolunur. 

İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme 
MADDE 159.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlann işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasından, 

gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden, kanunî ve yardımcı 
defter ve kayıtlan, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlanmadan 
yıl sonu bilançolarını kapatmalarından dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas olan her tür
lü belgeleri gerçeğe aykın nitelikte olduğunu bilerek imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suç, bu Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluş
larınca denetlenerek onaylanmış olup da gerçeğe aykırı beyanlar içeren belgeler kullanılarak işlen
miş olur ise, faile verilecek ceza yansı oranında artırılarak hükmolunur. Ayrıca, suç vasıtası bel
geleri gerçeğe aykırı olduklarını bilerek onaylayan bağımsız denetim kuruluşunun görevlileri de ay
nı şekilde cezalandınlır. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı suçlar neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek 
cezalar altıda bir oranında artırılarak hükmolunur. 

Gerekli bilgi ve belgeleri göndermemek 
MADDE 160.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların işlemleri kaydetmekle veya 

muhasebeleştirmekle görevli kişilere gönderilmesi gereken bilgi ve belgeleri göndermemek veya 
gereken talimatları vermemek suretiyle işlemlerin kayıt dışı bırakılmasına veya gerçek mahiyet
lerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesine veya kanunî ve yardımcı defter ve kayıt
lan, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlanmadan yıl sonu 
bilançolarını kapatmalarına neden olan bu Kanun kapsamındaki kuruluşların mensupları, bu fiilleri 
zimmet suçunu oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı suç neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza yarısı 
oranında artınlarak hükmolunur. 
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Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 
MADDE 161.- Bu Kanuna tâbi kuruluşların bilgi işlem sisteminin işleyişini engelleyen veya 

bozan kişi, bu fiili zimmet suçunu oluşturmadığı takdirde iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Bu Kanuna tâbi kuruluşların bilgi işlem sistemindeki verileri ve fınansal raporlama ile ilgili 
diğer her türlü unsurları bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, 
var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, bu fiili zimmet suçunu oluşturmadığı takdirde sekiz 
aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

İtibarın zedelenmesi 
MADDE 162.- Bu Kanunun 75 inci maddesine aykırı davrananlar üç aydan iki yıla kadar hapis 

ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza al

tıda bir oranında artırılarak hükmolunur. 
Sırların açıklanması 
MADDE 163.- Bu Kanunun 74 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen 

yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin beşyüz güne kadar adlî para 
cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırlan açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı 
cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırlan kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak 
amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artınlır. Ayrıca, fiilin önemine göre 
sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak 
üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 

Zimmet 
MADDE 164.- Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve 

gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer mallan 
kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer 
mensupları, altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalan
dırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkum edilirler. 

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde 
faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve meydana gelen zararın üç katma tekabül edecek tutar
da gün para cezası verilir. Ayrıca meydana gelen zarann ödenmemesi halinde mahkemece re'sen 
ödettirilmesine hükmolunur. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bir bankanın; hukuken veya fiilen yönetim ve 
denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının, kredi kuruluşunun kaynaklarını, kredi 
kuruluşunun emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak 
kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, kredi kuruluşunu her ne suret
le olursa olsun zarara uğratmalan zimmet olarak kabul edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında on yıl
dan yirmi yıla kadar hapis ve zararın üç katına tekabül edecek tutarda gün para cezasına hük
molunur. Aynca, meydana gelen zararın müteselsilen ödettirilmesine karar verilir. 

Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senet
lerin veya diğer mallann aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi 
halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen 
evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen taz-
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min edilmesi halinde, verilecek cezanın yansı indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekleşmesi 
halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. 

Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya 
diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Örtülü kazanç aktarma ve edinme 
MADDE 165.- Bu Kanunun 60 inci maddesine aykırı davrananlar ile örtülü kazanç elde eden

ler, altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Örtülü kazanç aktarma ve edinme suçunun konusunu oluşturan değerin azlığı nedeniyle 

verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 
Diğer kanunlara aykırılıklar 
MADDE 166.- Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de 

cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kovuşturma Usulü 

Yazılı başvuru ve müdahale 
MADDE 167.- Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, 

Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. 
Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Ancak, 164 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 
suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine veya 
gecikilmesinde sakınca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcılannca yapılır ve Kurum ve Fon 
haberdar edilir. Bu fıkra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, 
Kurumun veya Fonun başvuruda bulunması halinde, bunlar başvuru tarihinde müdahil sıfatını 
kazanırlar. 

162, 163 ve 164 üncü maddelerde yazılı suçlardan dolayı ilgililerin dava hakkı ile 4.12.2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır. 

İtiraz ve bildirim 
MADDE 168.- Bu Kanunun 167 nci maddesi uyarınca başlatılan soruşturmalar neticesinde 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, bu karar ilgisine göre Kuruma veya Fona ve ilgili ban
kaya tebliğ edilir. Kurum, Fon ve ilgili banka kendisine tebliğ edilen bu kararlara karşı 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. 

Kamu davası açılması halinde, iddianamenin bir örneği ilgisine göre Kuruma veya Fona tebliğ 
edilir. 

Özel yetki 
MADDE 169.- 164 üncü madde kapsamındaki veya bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza 

mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla 
anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakan
lığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o yer
lerdeki diğer ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağır ceza mahkemesi de 
kurulabilir. 

Bu Kanunun 162 nci maddesinde yazılı suçun internet vasıtasıyla işlenmesi halinde yetkili 
mahkeme, mağdurun banka olması durumunda ilgili bankanın, mağdurun Kurum ve Kurul olması 
durumunda Kurumun merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. 
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Bilirkişi incelemesi 
MADDE 170.- Bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer kanunlarda ön

görülen suçlardan dolayı açılan ceza davalarında bilirkişi, raporunu dosyanın kendisine verildiği 
tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafından iki aya kadar 
uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret ödenmeksizin 
bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden alınan kişiler, bir 
yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporlann 
süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar adlî para 
cezasına mahkûm edilirler. Dosyanın bilirkişiye tevdi tarihinde dava zamanaşımı süresi durur. Bilir
kişinin raporunu mahkemeye verdiği tarihten itibaren bu süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

Kurum, Fon, Fon bankaları ile bankaların iflâs İdareleri tarafından açılan hukuk davalarında 
gerekli görülen hâllerde, yaptırılacak bilirkişi incelemelerinde, bilirkişi raporunu dosyanın ken
disine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafından iki aya 
kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret öden
meksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden alınan 
kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, 
raporlann süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar 
adlî para cezasına mahkûm edilirler. 

Özel soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 171.- 164 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren suçların soruşturma ve 

kovuşturmalarında aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 
a) Soruşturma, iş bölümü ilişkilerine göre, Cumhuriyet başsavcılarmca veya görevlendireceği 

Cumhuriyet savcılannca bizzat yürütülür. Bu suçlar, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş 
olsalar bile, Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

b) Bu suçların soruşturma ve kovuşturmalannda, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle 
Mücadele Kanununun 2 ilâ 10 uncu maddeleri de uygulanır. 

c) Bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma sebebiy
le şüpheli, sanık, tanık, bilirkişi ve suçtan zarar görenleri, Cumhuriyet savcısının veya mahkeme 
naibinin veya istinabe olunan hâkimin emriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya 
mecburdur. Bu emir, çağrılanlar hakkında kolluğa ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma 
yetkisi verir. 

d) Cumhuriyet başsavcılıklan, bu suçların soruşturmasında gerekli olması halinde, geçici 
olarak yargı çevresi içerisinde veya dışındaki, genel bütçeli dairelere ve katma bütçeli idarelere, 
bütün kamu kurum ve kuruluşlanna, belediyelere, bankalara ait bina, araç, gereç ve personelden 
yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin 
yerine getirilir. Özürsüz olarak bu istemleri yerine getirmeyen sorumlu kişiler, üç aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

e) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde, suç mahalli veya delillerin bulunduğu yerlere 
gidilerek soruşturma yapılır. 

f) Soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, bu suç faillerinin her türlü mal, alacak, para ve sair eş-
yalanna hâkim kararı gecikmesinde sakınca olunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile 
el konulur. Bu suçlara iştirak edenler ile suç faillerinin bu suçlar nedeniyle elde ettiği her türlü hak
sız kazanımın transferi sonucu elde edilen, kan ve kayın hısımlar ile üçüncü şahıslar nezdindeki 
mal, alacak veya sair her türlü şeylere de Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile el konulur. 
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g) El koyma karan yirmidört saat içinde yetkili ve görevli sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. 
Hâkim kırksekiz saat içinde kararını açıklar. Aksi halde el koyma hükümsüz kalır. 

İnfaz 
MADDE 172.- 164 üncü maddede yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanlar, Fona veya 

Hazineye olan borçlan ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar mal varlıklarından 
tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. 

ONBEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 173.- A) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri 

(12,5.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 12.12.2003 tarihli ve 5020 
sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hariç) yürürlükten kaldırılmıştır. 

B) İkrazatçılık hariç ödünç para verme işlerine ve finansal kiralama faaliyetlerine ilişkin olarak 
9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda yer alan görev ve yetkilere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

C) 10.6.1985 tarihli Ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun; 
a) 30 ve 34 üncü maddeleri hariç olmak üzere, diğer maddelerinde yer alan "Bakanlar Kurulu" 

ibareleri "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu", 
b) "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık" ibareleri ise "Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu", 
c) 32 nci maddesinin (b) bendi "10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik Bankacılık Düzen

leme ve Denetleme Kurulunca," 
şeklinde değiştirilmiştir. 
D) 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin; 
a) 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu", 
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası "Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi finansman şir

ketleri ve faktoring şirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ikrazat-
çılann faaliyetleri ise Müsteşarlıkça denetlenir.", 

c) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finans
man şirketleri ve faktoring şirketlerinden, Hazine Müsteşarlığı ise ikrazatçılardan her türlü bilgi ve 
belgeyi talep edebilir." 

şeklinde değiştirilmiştir. 
E) 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında 

yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nm görüşünü alarak" ibaresi ile beşinci fıkrasında 
yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nm da görüşlerini alarak" ibareleri madde metnin
den çıkarılmıştır. 

F) 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci 
maddesinin (I) numaralı fıkrasının (b) bendi ve (II) numaralı fıkrası ile 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Banka, Bankacılık Kanunu uyannca, olağanüstü hâllerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna avans 
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vermeye yetkilidir. Verilen avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekli ve şartları ile uygulanacak faiz 
oranı ve diğer hususlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun görüşü alınarak Bankaca belirlenir." 

"II.- Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak üzere Bankaca uy
gun görülecek diğer mali kuruluşları yükümlülükleri esas alınarak, Banka nezdinde açılacak hesap
larda nakden tesis edilecek zorunlu karşılıkların oranı, zorunlu karşılığa tâbi yükümlülüklerin kap
samı, tesis süresi ve bu yükümlülükler için tesis edilen karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı 
ve mevduat veya katılım fonlarından olağanüstü çekilişler ile birleşme, devir ve bölünme hallerin
de yapılacak işlemler de dahil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usul ve esaslar Bankaca 
belirlenir. 

Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca alınacak karar üzerine birleşme, devir 
ve bölünme işlemleri süresince kredi kuruluşlanna zorunlu karşılıklar hesabından iade yapmaya 
veya bu yükümlülüklerini ertelemeye yetkilidir. 

Yukarıda belirtilen kuruluşların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi disponibilitenin 
nitelik ve oranı gerektiğinde Bankaca tespit edilir. 

Bankaca yapılacak düzenlemeye göre zorunlu karşılıkların Banka nezdindeki hesaplarda bloke 
olarak tutulmasının istenmesi halinde, bloke hesaplarda tutulan zorunlu karşılıklar, hiçbir amaç ve 
konunun finansmanı için kullanılamaz, temlik ve haciz edilemez. 

Zorunlu karşılıkların ve umumi disponibilitenin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis 
edilmesi halinde Banka, belirleyeceği usul ve esaslara göre, eksik kısım için; Banka nezdindeki 
hesaplarda faizsiz mevduat tutulmasını istemeye veya cezai faiz tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 
Tahakkuk ettirilen cezai faiz alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir. Tahsil edilen cezai faizler Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna gelir kaydedilir." 

"Madde 44.- Banka, Türkiye'de faaliyette bulunan mevduat bankaları, katılım bankaları, kal
kınma ve yatırım bankaları, fınansal holding şirketleri, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirket
leri, finansman şirketleri ile Banka ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek 
diğer malî kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgileri nezdinde toplamak, Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili kuruluşlar ile paylaşmak üzere Risk Merkezi 
kurar. 

Yukarıda belirtilen kuruluşlar, bankalar bakımından keşide ettikleri protestolar da dâhil olmak 
üzere, müşterilerinin risk durumları hakkında istenecek her türlü bilgiyi belirlenecek biçim ve 
içerikte vermekle yükümlüdür. Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. 

Risk Merkezince sağlanacak bilgilerin biçim ve içeriğine, derlenmesine, paylaşılmasına ve 
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun 
görüşü alınmak suretiyle Bankaca belirlenir." 

G) 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının 
birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesil
mesi şartı aranmaz." 

H) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. Kurulmuş olan varlık yönetim şirketleri bu Kanun hükümlerine tâbi olarak faaliyetlerini 
yürütür. 
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Mülga kanunlara yapılan atıflar 
MADDE 174.- Diğer kanunlarda mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlük

ten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununa yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapıl
mış sayılır. 

Diğer kanunlarda ve mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
4389 sayılı Bankalar Kanununda özel fınans kurumlarına yapılan atıflar, katılım bankalarına yapıl
mış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanuna göre çıkarılacak, yönetmelik, tebliğ ve kararlar yürürlüğe 
girinceye kadar, kaldırılan hükümlere dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kurum tarafından daha önce 

faaliyet izni verilmiş olan tüm bankalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kanunlara uy
gun olarak yapmakta oldukları faaliyetlerine devam ederler. Bankalar bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren, iki ay içinde faaliyet gösterdikleri alanları bildiren beyannameyi Kuruma verir
ler. Bankalar, faaliyetlerini bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki faaliyet konularını genişlet
meden önce Kurumdan izin almak zorundadır. 

Bankalar ve finansal holding şirketleri durumlarını, bu Kanun hükümlerine bir yıl içinde in
tibak ettirmek zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bağımsız denetim kuruluşları durumlarını 31.12.2006 tarihine kadar 36 
ncı madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki yüzde yirmibeşlik 
oran, bir risk grubuna kullandırılabilecek krediler yönünden, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde otuz-
beş, 1.1.2006 tarihinden itibaren yüzde yirmibeş olarak; yüzde yirmilik oran, 31.12.2005 tarihine 
kadar yüzde otuzbeş, 1.1.2006 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar yüzde yirmibeş, 1.1.2007 
tarihinden itibaren yüzde yirmi olarak uygulanır. 

Bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına ilişkin hesaplamalarda ortaklık payları; 
2005 yılında yüzde kırk, 2006 yılında yüzde 50,2007 yılında yüzde 60,2008 yılında yüzde 75,2009 
yılında yüzde 90, 1.1.2010 tarihinden itibaren yüzde yüz oranında dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, iştirak tutarları Kanunun 
56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlann altında olan kredi kuruluşları, hiçbir şekil 
ve surette bu maddede yer alan oranları aşamazlar. Aynı tarih itibarıyla iştirak tutarları Kanunda 
belirtilen oranlardan herhangi birini aşan kuruluşlar, aşım tutarlarını, 31.12.2005 tarihine kadar yüz
de yirmisini, 31.12.2006 tarihine kadar yüzde kırkını, 31.12.2007 tarihine kadar yüzde altmışını, 
31.12.2008 tarihine kadar yüzde seksenini, 31.12.2009 tarihine kadar yüzde yüzünü itfa etmek 
suretiyle giderirler. 

GEÇİCİ MADDE 6.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamın
da sandık ve vakıfları bulunan bankalar durumlarını 31.12.2007 tarihine kadar 58 inci madde hük
müne uygun hale getirmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Halen faaliyette bulunan özel fınans kurumları, bir yıl içerisinde ticaret 
unvanlarını katılım bankası ibaresini de kapsayacak şekilde değiştirmek ve mevcut durumlarını 
Kanunun finansal raporlamayla ilgili hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Özel Finans Kurum
ları Birliği Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak addolunur ve bu Kanununun hükümlerine tâbi 
olup, üç ay içinde durumunu bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



— 184 — 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kuruma yarışma ve yeterlilik 
sınavıyla alınmış; avukat (Kurum uzman yardımcısı) ve Kurum uzman yardımcıları, bankacılık uz
man yardımcısı olarak atanır. Kurumda yeterlilik sınavını geçerek avukat (Kurum Uzmanı) ve 
Kurum Uzmanı unvanını kazanmış olanlar bankacılık uzmanlığına atanır. Bunların Kurumda çalış
tıkları süreler bankacılık uzman yardımcılığı ve bankacılık uzmanlığında geçmiş sayılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından naklen atanmış olup, bu kurumlara mesleğe özel 
yanşma sınavı ile alınmış ve yeterlik sınavında başarılı görülerek uzman statüsünde görev yapan ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Kurum uzmanı olarak çalışan personel bankacılık 
uzmanı olarak atanır. Bunların geldikleri kurumlarda ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunda çalıştıkları süreler bankacılık uzmanlığında geçmiş sayılır. Bu Kanunun yayımı tarihin
den önce başka kurumlardan naklen atanmış bankalar yeminli murakıp ve yardımcılarının geldik
leri kurumlarda çalıştıkları süreler Kurumda geçmiş sayılır. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında zikredilen Kurum uzmanları dışında kalan Kurum uz
manlarının kadroları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Bu kadrolara bir daha atama yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihteki Hazine Müsteşarlığının 3226 sayılı 
Finansal Kiralama Kanunu hükümleri ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin ikrazatçılık dışındaki hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili personeli, 
muvafakatları alınmak kaydıyla ve bir yıl içinde talep etmeleri halinde Kuruma naklen atanır. 
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlığın ilgili personelinden yurt dışı teşkilatında görev 
yapan veya uluslararası kuruluşlarda görevli bulunan, lisans üstü eğitim nedeniyle yurt dışında 
bulunan veya askerlik ya da sair nedenlerle ücretsiz izinli olanların naklen atanma haklan saklıdır. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmayan haklar geçersiz olur. 

Hazine Müsteşarlığından naklen atanacak ilgili personelden, yaş şartı dışındaki şartları taşıyan 
ve Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre yeterli görülenler arasından en az üç yıllık hizmeti 
bulunanlar bankacılık uzmanı, üç yıldan az hizmeti olanlar bankacılık uzman yardımcısı olarak 
atanır. Bunlann geldikleri kurumda çalıştıkları süreler bankacılık uzman ve uzman yardımcılığında 
geçmiş sayılır. Naklen atanan personelden Müsteşarlığa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü 
bulunanların Kurumda geçirdikleri süreler bu yükümlülüklerin ifasında dikkate alınır. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre Hazine Müsteşarlığından naklen ataması yapılan 
personelin kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait bölümünden çıkartılmış sayılır. 

Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda geçici olarak görevlendirilen personel, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurumlanna iade edilmemeleri halinde 
bulundukları Kuruma veya Fona naklen atanmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte halen Fonda çalışmakta olan personel
den, Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yürütecek personel ile 
ilgili düzenlemeler Fon norm kadrosu da dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 11.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine kadar temettü 
hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetim Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kal-
dınlarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hak
kında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar bu Kanun-
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la yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14,15, 15/a, 16,17,17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1,2, 
3,4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Kanun gereği mal bildiriminde bulunması gerekenlerin, bildirimde belirtmedikleri veya gerçeğe ay
kırı olarak bildirdikleri her türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak ile gelir ve harcamalar da hak
sız mal edinme hükümlerine tâbidir. Haksız mal edinmediğini ispat edene bu hüküm uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mülga 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, bu Kanunla yürürlükten kaldınlan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 14 üncü maddesi uyannca işlem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye 
işlemi başlatılan bankalar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14 ün
cü maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 13.- 72 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet 
izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar hariç olmak üzere, 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendi; bu Kanunun 136 ncı maddesinin 
dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları, 138 inci maddesi, 139 uncu maddesi, 
140 inci maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 26.12.2003 tarihine 
kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul 
tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri baş
latılan bankalar hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 14.- Sermayesinin yandan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya 
da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel 
kanunla kurulmuş bankalarda (Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. dahil) 26.12.2003 tarihin
den önce bankacılık teamüllerine göre teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi 
geçtiği halde henüz ödenmemiş, süresi uzatılmamış veya yeniden yapılandırılmamış kredileri kul
lananlar ya da yeniden yapılandırma şartlarını ihlal edenler ile münferit veya karşılıklı verilen ban
ka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa 
hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeden doğan haklarında 
diğer bankaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan ari hakları aleyhine olmamak üzere Fon alacak-
lannm tahsiline ilişkin 125, 136, 138, 139, 140, 142, 144 ve 170 inci madde hükümleri, tasarrufun 
iptali davalarında aciz vesikası şartı aranmaması, tüzel kişilerin kanuni temsilcileri ile borçlu ve 
borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dahil bankalannca uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 15.- 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ben
dinin (6), (7) ve (8) numaralı bentleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 
15/a maddesi ve 22 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında sayılan ceza ve hukuk davalarını kovuş
turan, soruşturan ve yürüten Cumhuriyet Savcıları ile hâkimler bu işleri ivedilikle yürütürler ve 
görevleri süresince disiplin nedenleri hariç mazeretleri ve istemleri olmadıkça üç yıl süre ile başka 
bir yere veya göreve atanamazlar. Görev süresi dolanlar tekrar atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 16.-Bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflâs etmiş olan bankaların tas
fiyesi, tekemmül ettirilen işlemler saklı kalmak kaydıyla iflâs idareleri tarafından bu Kanun hüküm
lerine göre yürütülür. Bu maddenin uygulanmasında iflâs idareleri bu Kanunun 107 nci ve 142 nci 
maddesinde Fona verilen yetkileri haizdir. 

GEÇİCİ MADDE 17.- Bu Kanun ile, Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülerek 
zamanaşımı ve diğer konularda Fon lehine getirilen hükümler makable şamildir. 
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GEÇİCİ MADDE 18.- Kurul Başkanı ve Fon Kurulu Başkanı hariç olmak üzere, Kurula ve 
Fon Kuruluna ilk atanan üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. İkinci yılm sonunda kur'a sonucu 
üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına tekrar atanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde mülga 4389 sayılı 
Kanunla kurulan Güvence Fonu tutarları Fona devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun 101 inci maddesinin son fıkrasında Kurum ile Fon arasın
da akdedilmesi öngörülen mutabakat zaptı üç ay içinde yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 175.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 176.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
O. Pepe 

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 V. 
A. Coşkun 

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 V. 
E. Mumcu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

BANKACILIK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, fınansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına 
ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankalan, kalkınma ve yatırım ban

kaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, fınansal holding şirketleri, 
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankalan Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunlann faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir. 

Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kal
mak kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını, 
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını, 
Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini, 
Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, 
Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu, 
Fon Başkanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanını, 
Kredi kuruluşu: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını, 
Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini, 
Banka: Mevduat bankalan ve katılım bankalan ile kalkınma ve yatırım bankalarını, 
Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kul

landırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 
kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi 
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 
kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; 
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen 
görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki 
şubelerini, 

Finansal holding şirketi: İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartıyla, bağlı or
taklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirketi, 
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Şube: Elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların bağımlı bir 
parçasını oluşturan ve bu kuruluşların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan, 
sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü iş yerini, 

Merkez şube: Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de açtığı şubeyi, birden fazla şubenin 
olması halinde ise Kuruma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak şubeyi, 

Fon bankası: Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 
sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve 
denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaları, 

Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya ser
maye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini 
yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini, 

Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, 
çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla 
birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara is
tinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle 
yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde 
bulundurulmasını, 

Ana ortaklık: Kontrolündeki ortaklıklar ile Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslarla tanım
lanan ortaklıkların finansal tablolarını kendi nezdinde konsolide eden banka veya finansal holding 
şirketini, 

Bağlı ortaklık: Ana ortaklığın kontrolü altında faaliyet gösteren ortaklıkları, 
Nitelikli pay: Bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüz

de on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye 
belirleme imtiyazı veren payları, 

Hâkim ortak: Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol eden 
gerçek veya tüzel kişiyi, 

Yöneticiler: Bankanın yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve üyeleri 
ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından; bölge müdür
leri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara 
eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini, 

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız 
veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı, 

Tasarruf mevduatı: Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek 
keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarını, 

Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an 
geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fon
ların oluşturduğu hesaplan, 

Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından 
doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş 
herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluş
turduğu hesapları, 

Katılım fonu: Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap 
ve katılma hesaplarında yer alan parayı, 
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Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından 
kurulmuş ya da Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye Piyasası Kurulunun 
denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları hariç, bu Kanun kapsamın
daki kuruluşlara ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kuruluşları, 

Kıyı bankacılığı: Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke harici ile sınırlı tutulan veya ül
ke genelinde uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi olmayan ya da kurulu bulunulan ülkede 
yerleşik olanlardan mevduat ve fon kabulünün yasaklandığı bankacılığı, 

ifade eder. 
Faaliyet konuları 
MADDE 4.- Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda 

belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler: 
a) Mevduat kabulü, 
b) Katılım fonu kabulü, 
c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri, 
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının 

kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri, 
e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, 
f) Saklama hizmetleri, 
g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla 

ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, 
h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden 

ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri, 
i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve 

dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren 
basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri, 

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, 
k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, 
1) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının 

yürütülmesi işlemleri, 
m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garan

ti işleri, 
n) Yatırım danışmanlığı işlemleri, 
o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi, 
p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir 

sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa 
yapıcılığı, 

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri, 
s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık, 
t) Finansal kiralama işlemleri, 
u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri, 
v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. 
Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve yatırım ban

kaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler. 
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Dolaylı pay sahipliği 
MADDE 5.- Bu Kanunun uygulanmasında, gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlen

mesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklık
lara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar bir
likte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile 
bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 
İKİNCİ KISIM 

İzne Tâbi İşlemler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Faaliyet İzinleri 
Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni 
MADDE 6.- Türkiye'de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın 

Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen şartlann yerine getirilmesi kaydıyla, 
Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. 

İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin karar, başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması 
halinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir. 
Eksikliklerin altı ay içinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz hale gelir. 

Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya 
yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması, bunların faaliyet alanları ile finansal rapor
lama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması hususları Kurul 
kararıyla belirlenir. 

Yurt dışında kurulu bankalar, mevduat veya katılım fonu kabul etmemek ve Kurulca belir
lenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydıyla, Kurulun izni ile Türkiye'de temsilcilik açabilirler. 

Kuruluş şartları 
MADDE 7.- Türkiye'de kurulacak bir bankanın; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, 
c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartlan haiz olması, 
d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelik

leri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması, 
e) Öngörülen faaliyet konularının planlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu 

olması, 
f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz milyon Yeni 

Türk Lirası olması, 
g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizas

yon şemasına sahip olması, 
i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması, 
j) Öngörülen faaliyet konulanna ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyon

larını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlen
mesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil ol
mak üzere ibraz etmesi, 

şarttır. 
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Kalkınma ve yatırım bankaları için ödenmiş sermaye, birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen 
tutarın üçte ikisinden az olamaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Kurucularda aranan şartlar 
MADDE 8.- Bankaların kurucu ortaklarının; 
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş 

olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da 
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 

b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde 
bulundurmaması, 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan fınansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya 
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 
nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya 
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zim
met, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs 
gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 
Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suç
lar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere 
karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, 

e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması, 
f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması, 
g) Tüzel kişi olması halinde, risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, 
şarttır. 
Bankaların tüzel kişi kurucu ortaklarının doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip ger

çek kişi ortaklarının bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan 
şartları taşıması gerekir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla kurulmuş çok taraflı kredi kuruluşları ve 
finansal kuruluşlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmaz. 

Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye'de şube açma şartları 
MADDE 9.- Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de 

şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın; 
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a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması, 
b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye'de faaliyet göstermesine 

ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması, 
c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye'ye tahsis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen miktardan 

az olmaması, 
d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve planlanan 

faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmaları, 
e) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş planlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal 

örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi, 
f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, 
şarttır. 
Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti yasak

lanan konularda faaliyet izni verilmez. 
Faaliyet izni 
MADDE 10.- Bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube açma iz

ni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Bir beyanname ile yapılacak başvuru 
üzerine verilecek izin, Kurul tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 4 üncü maddede belirtilen 
bütün faaliyetleri aynı maddenin son fıkrasındaki sınırlamalar çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyet 
izinleri Resmî Gazetede yayımlanır. Kararın, ilk izin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 
üç ay içinde verilmesi gerekir. 

Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartlan taşımayanlara 
gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı ayı geçmemek üzere süre 
verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonucunda durumlan uygun 
bulunmayanlara verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Kuruluş iz
ni almış olan bankalann faaliyete geçebilmesi için; 

a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde 
olması, 

b) Kuruculan tarafından 7 nci maddede belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarındaki sis
teme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi, 

c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel 
ve teknik donanıma sahip olması, 

d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması, 
e) Kurulca, faaliyet konulanın yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varılması, 
gerekir. 
Sisteme giriş payının ödenmeyen kısmının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren Kurulca belir

lenecek ödeme planı çerçevesinde Fon hesabına yatınlacağına ilişkin taahhütnamenin Kuruma ib
razı zorunludur. Sisteme giriş payı bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Banka hissedarlan sisteme 
giriş payının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslan belirlemeye Kurul yetkilidir. 
Kuruluş izninin iptali 
MADDE 11.- Bir bankanın kuruluş izni; 
a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, 
b) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurul

maması, 
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c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, 
d) İznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, 
e) Faaliyet izni alınamamış olması, 
f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi 

ve iradi tasfiyenin tamamlanması, 
g) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması, 
h) Bu Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında tasfiye veya iflas takibatının tamamlanması, 
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin aynı yön

deki oyuyla alman kararla iptal edilir. 
Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması 
MADDE 12.- Bir bankanın, faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması veya 

faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da bir yıl içinde kesin
tisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması halinde faaliyet izni iptal edilir. Faaliyet izninin 
alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye olunmaması veya sisteme giriş 
payının kalan taksitlerinin Fon hesabına yatınlmamış olması ve bu yükümlülüklerin Kurum tarafın
dan yapılan uyarıya rağmen yerine getirilmemesi durumunda, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışında kalan faaliyet konuları Kurulca tek tek sınırlanabilir. 

Bu kararlar ilgililere yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
Türkiye'de şubesi bulunan yurt dışında kurulu bankaların, kurulu bulundukları ülkede herhan

gi bir nedenle faaliyet izninin kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması, iflâs veya tasfiyelerine 
karar verilmesi veya konkordato ilân etmeleri halinde, bunların Türkiye'deki şubelerinin faaliyet 
izinleri Kurul tarafından kaldırılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında bir kredi 
kuruluşuna verilen yetkinin Kurul tarafından kaldırılması, faaliyet izninin kaldırılması hükmündedir. 

Yurt içinde şube açma 
MADDE 13.- Kurulca belirlenecek esaslara ve bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hüküm

leri ile koruyucu hükümlere uyulmuş olması ve Kuruma bildirilmesi şartıyla bankalarca yurt içinde 
şube açılması serbesttir. 

Sınır ötesi faaliyetler 
MADDE 14.- Türkiye'de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere 

yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katıl
maları, bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve Kurulca belir
lenecek esaslara uyulması kaydıyla Kurulun iznine tâbidir. 

Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilen
dirme izni 

MADDE 15.- Bankaların bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti 
faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürek
li olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin 
görüşü alınarak Kurulca belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler 

Ana sözleşme değişiklikleri 
MADDE 16.- Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. 

Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun 
görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana söz-
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leşme değişikliği için bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen izin, onay veya olumlu görüş 
başvuruları, yetkili mercilerce onbeş iş günü içinde cevaplandırılır. 

Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak internet sayfalarında yayınlar. Ana sözleşmelerin gün
celleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yapılmak zorundadır. 

Sermaye artırımları 
MADDE 17.- Sermaye artırımlarının, her türlü muvazaadan âri olarak, ilgili mevzuatla ilâve 

edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi şarttır. Ser
maye artırımının Ticaret Siciline tescil edilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır. 

Sermayenin mevzuata aykın olarak artırıldığı tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında dikkate 
alınmaz. 

Bu madde kapsamında sermaye artırımına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Pay edinim ve devirleri 
MADDE 18.- Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin 

yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya 
dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması 
sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu 
veren pay devirleri Kurulun iznine tâbidir. 

Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri 
veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir. 

Bu izinlerin verilmesinde, bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri 
oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. 

Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devir
leri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüz
dür. Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır. 

Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda 
aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklanndan 
yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılır. 
Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı paylan yüzde onun altına düşene kadar rüçhan hak
larını kullanamazlar. 

Bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının 
doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi, 
devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla Kurulun iznine tâbidir. 

Kurulun izni olmadan payların devredilmesi halinde, bu paylara ait temettü hariç ortaklık hak
ları Fon tarafından kullanılır. 

Hisseleri borsada işlem gören bankaların hisselerinin borsadan alınması ve bir bankanın his
selerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması durumun
da gerçekleştirilecek işlemlere ve bu maddenin uygulanmasına dair usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye 

Birleşme, bölünme ve hisse değişimi 
MADDE 19.- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç banka 

veya fınansal kuruluş ile birleşmesi veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Tür
kiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi, bütün aktif ve pasifleri ile diğer hak ve 
yükümlülüklerini devir alması veya bölünmesi ya da hisse değişimi Kurulun iznine bağlıdır. İzin 
tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca karar alınarak gerekli işlemlere 
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geçilmediği takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bankaların bu Kanun hükümlerine göre birleşme, 
bölünme ve devirlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile devir veya birleşmeye konu bankaların 
toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Bir
leşme veya devir işleminin kesinleşmesini müteakip, devredilen kuruluşun bütün aktif ve pasifleri 
ile diğer hak ve yükümlülükleri devralan bankaya geçer ve devredilen kuruluşun tüzel kişiliği sona 
ererek kaydı Ticaret Sicilinden silinir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenir. 

İradi tasfiye 
MADDE 20.- Bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve 

Kurumun denetimine tabidir. 
Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye etmek is

tedikleri takdirde, durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilan ve 
mevduat sahipleri veya katılım fonu sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi 
ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan ayni ve nakdi her türlü mevduat veya katılım fonu ile 
emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki 
ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvurmayan ayni ve nakdi her türlü mevduat, katılım 
fonu, emanet ve alacakları Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen değerleri, 
takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan etmek suretiy
le saklar. Son ilan tarihinden itibaren altı ay içinde aranmayan bu değerler Fona gelir kaydolunur. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İzin Başvurularının Reddi 

İzin başvurularının reddi 
MADDE 21.- Bu Kanun hükümleri uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları; denetimin etkin 

bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin var
lığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu es
nasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi halinde Kurulca red
dedilir. Ret kararları ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurumsal Yönetim 
BİRİNCÎ BÖLÜM 

Yönetim 
Kurumsal yönetim ilkeleri 
MADDE 22.- Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye 

Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. 
Yönetim kurulu 
MADDE 23.- Bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel 

müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür 
için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Murahhas 
üyelerin genel müdürde aranan şartları taşımaları zorunludur. Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler 
ve herhangi bir nedenle boşalma halinde görevlendirilenler, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını 
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gösteren belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim 
kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu 
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlan 
taşıması gerekir. 

Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankalann Türkiye'deki 
yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklannı taşıyan, merkez şube müdürünün 
de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmalan zorunludur. Bu Kanunun uygulan
masında müdürler kurulu yönetim kurulu hükmünde olup, birinci fıkrada belirtilen şartlar müdürler 
kurulu üyeleri için de aranır. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edil
mesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, fınansal raporlama sistemlerinin 
güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumluluklann belirlenmesi, yönetim kurulunun 
sorumluluğundadır. 

Denetim komitesi 
MADDE 24.- Bankaların, yönetim kurullannca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyet

lerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur. Denetim komitesi en 
az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri 
arasından seçilir. Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine bağlı icraî 
mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. 

Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmalan şarttır. Buna ilişkin 
bilgi ve belgeler atamanın yapılmasını müteakiben en geç yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir. 

Denetim komitesi, yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sis
temlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu 
Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, 
bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendir
meleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlannın faaliyetlerini 
düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide 
denetime tabi kuruluşlann iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü 
sağlamakla görevli ve sorumludur. 

Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan 
birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli rapor
lar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz et
kileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde bu husus-
lan yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Denetim komitesi, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile 
bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 
faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüş
lerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Denetim komitesi, bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlan ve bağım
sız denetim kuruluşundan bilgi ve belge almaya, bedeli banka tarafından karşılanmak suretiyle 
konularında ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti 
sağlamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esas
ları yönetim kurulu tarafından düzenlenir. 
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Genel müdür ve yardımcıları 
MADDE 25.- Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu 

yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim 
görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya iş
letmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. 

Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip ve asgari üçte ikisinin 
birinci fıkrada belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır. Başka un
vanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya 
daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yar
dımcılarına ilişkin hükümlerine tâbidir. 

Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartlan taşıdıklarını 
gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde 
Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir. 

Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma 
nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrılan tarafından yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir. 

Bu madde uygulamasında, genel müdürün sahip olması gereken nitelikler ve atanmalanna 
veya görevden ayrılmalarına ilişkin yükümlülükler bakımından, yurt dışında kurulu bankaların Tür
kiye'deki merkez şubesi müdürü, genel müdür gibi değerlendirilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide denetime tabi ortaklıklar hariç başka bir 
ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamaz. 

Çalışma ve imza yetkisi yasağı 
MADDE 26.- Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerin

de belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda; genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza 
yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kal
dırmak zorundadırlar. 

Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri 
ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni 
kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul karan ile geçici olarak kaldırılır. 
Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalış
tırılamazlar. 

Yemin ve mal beyanı 
MADDE 27.- Bankalann yönetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçil

meleri veya atanmalarından sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve baş
layamazlar. Bu kişiler ile genel müdür ve yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplanndan, böl
ge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve 
bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 3628 sayılı Mal Bildirimin
de Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidirler. 

Yemin ve mal beyanına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Karar defteri 
MADDE 28.- Yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu karar

lan, aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara 
sırasıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış 
müteselsil sayfa numaralı ayn birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet et-
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meyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı üyeler tarafından karar tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yıl son
larında ciltlettirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli ve müteselsil sıra 
numaralı ayrı kalamoza kullanılabilir. 

İKİNCÎ BÖLÜM 
İç Sistemler 

İç sistemlere ilişkin yükümlülükler 
MADDE 29.- Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyet

lerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi 
ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve 
işletmekle yükümlüdürler. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluş
turulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma 
yapılacak raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

İç kontrol sistemi 
MADDE 30.- Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzen

lemelerine ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sis
teminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki 
personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak, görevlerin 
fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların paylaşımını, fon ödemelerini, banka işlemlerinin 
mutabakatını, varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını temin etmek, 
maruz kalınan her türlü riskin tanınması, değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yapıyı hazır
lamak ve yeterli iletişim ağını oluşturmak zorundadır. İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağ
lı olarak çalışacak iç kontrol birimi ve personeli tarafından yürütülür. 

Risk yönetimi sistemi 
MADDE 31.- Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamında, risk politikalarını Kurulca belirlenen 

esaslar çerçevesinde oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadır. Risk yönetimi faaliyetleri 
yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülür. 

İç denetim sistemi 
MADDE 32.- Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan bir iç 

denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç 
düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri tarafından denetlenir. 

İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, gerekli meslekî özen gösterilerek, 
yeterli sayıda müfettiş tarafından yerine getirilir. Ana ortaklık niteliğindeki bankanın iç denetimin
de görev alanlar konsolidasyona tâbi ortaklıklarda iç denetim görevini ifa edebilir. İç denetimle 
görevli birimce veya yetkili müfettişlerce bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamın
da düzenlenecek iç denetim raporunun, en az üçer aylık dönemler itibarıyla ve denetim komitesi 
aracılığıyla yönetim kuruluna tevdii zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetkili Kuruluşlar 

Bağımsız denetim kuruluşları 
MADDE 33.- Bu Kanunun 15 inci maddesine göre yetkilendirilecek bağımsız denetim 

kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin esaslar Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Merkez Bankası ve 
kuruluş birliklerinin görüşü alınarak Kurulca düzenlenir. Bağımsız denetim kuruluşları, bu Kanun 
uyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere verdikleri zararlardan sorumludurlar. 
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Bağımsız denetim kuruluşları denetim esnasında, bankanın varlığını tehlikeye sokabilecek 
veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihlal etmiş olduklarını gösteren hususları tespit 
ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, mesleki gizlilik prensiplerinin ve anlaş
malarının veya bankacılık sırlarına ilişkin yükümlülüklerin ihlal edildiği anlamına gelmez. 

Değerleme ve derecelendirme kuruluşları 
MADDE 34.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değer

lemeler ve derecelendirmeler, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, değerleme ve 
derecelendirme kuruluşlarına yaptırılır. 

Destek hizmeti kuruluşları 
MADDE 35.- Bankalar, destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, 

beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı Kuruma ibraz et
mek zorundadır. Destek hizmeti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili 
düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. 

Destek hizmeti kuruluşlarına, ve hizmet alınabilecek konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurulca 
belirlenir. 

Sorumluluk sigortası 
MADDE 36.- Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları, 

verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmak 
zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Finansal Raporlama 

Muhasebe ve raporlama sistemi 
MADDE 37.- Bankalar, kuruluş birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 

görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından uluslararası standartlar esas alınarak belirlenecek usûl ve 
esaslara uygun olarak, muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm işlemlerini gerçek 
mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını kar
şılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorum
lamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır. 

Bankalar, kanunî ve yardımcı defter ve kayıtlarını, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabir
leri ile hesap mutabakatı sağlamadan bilançolarını kapatamazlar. 

Yayımlanan finansal tabloların gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde Kurul gerekli tedbir
leri almaya yetkilidir. 

Konsolide finansal raporlar 
MADDE 38.- Ana ortaklık, finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bir bütün olarak bil

gi vermek amacıyla 37 nci maddeye istinaden Kurulca düzenlenen usûl ve esaslar çerçevesinde 
konsolide finansal raporlar düzenlemek zorundadır. Konsolide finansal rapor kapsamında bulunan 
kuruluşlar, kendilerinden konsolide finansal raporların düzenlenmesine ilişkin olarak istenecek her 
türlü bilgi ve belgeyi ilgili ana ortaklığa vermekle yükümlüdür. 

Finansal raporların imzalanması, sunulması, ilanı ve denetimi 
MADDE 39.- Bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olan

ların, yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan 
sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eşdeğer kişiler tarafından 
ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle, finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelere ve muhasebe 
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kayıtlanna uygun olduğu belirtilerek imzalanması zorunludur. İmza yükümlülüğü, Türkiye'de şube 
açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir. 

Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşların
ca onaylanması şarttır. 

Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlarını, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar çer
çevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorundadırlar. 

Yıllık faaliyet raporu 
MADDE 40.- Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, 

faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine 
ilişkin bilgileri, finansal tablolannı, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da 
içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar. Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili 
mercilere bildirilmesine ve kamuya açıklanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Sorumluluk 
MADDE 41.- Yönetim kurulu, bu Kanunun 37 nci maddesi uyarınca faaliyetlerin 

muhasebeleştirilmesi, finansal tablolann hazırlanması, onaylanması, denetlenmesi, yetkili mer
cilere sunulması ve yayımlanması dâhil finansal raporlama sistemini, görev, yetki ve sorumluluk
ları belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve uygulamayı gözetmekle yükümlüdür. 

Belgelerin saklanması 
MADDE 42.- Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün ol

madığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalan ve yazılan yazılann makine ile 
alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka 
nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, man
yetik veya benzeri ortamlarda saklanmalan mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esaslar Kurulca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruyucu Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özkaynaklar ve Standart Oranlar 

Koruyucu düzenlemeler 
MADDE 43.- Kurul, bankaların varlıkları, alacaklan, özkaynaklan, borç, yükümlülük ve taah

hütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsur
ların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar 
hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu hüküm, 38 inci madde gereğince konsolide malî tab
lo hazırlama yükümlülüğü bulunan ana ortaklık için Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çer
çevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda uygulanır. Bankalar, yapılan düzenlemelere uy
mak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranlan konsolide baz da dahil olmak üzere hesaplamak, 
tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurum tarafından istenen tedbirleri belirlenen 
süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür. 

Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasını da dikkate alarak, 
her bir banka ya da banka grubu için belirlenen asgarî veya azamî standart oranlar ve sınırlardan 
farklı daha ihtiyatlı bir oran veya sınır tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dönemlerini fark
lılaştırmaya veya genel olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit etmeye yetkilidir. 
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Bu Kanun kapsamında öngörülen sınırlamalara ve standart oranlara ilişkin eşiklere erişilmesi 
veya aşımların oluşması halinde, ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek zorundadır. 

Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve özkaynak 
MADDE 44.- Ödenmiş sermaye, bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş 

veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle 
karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutardır. 

Yedek akçeler, bankaların 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana sözleş
melerine göre ayırdıkları yedek akçelerinden varsa bilanço zararının düşülmesinden sonra elde 
edilen tutardır. 

Özkaynak, ana sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu toplamdan sermayeden indirilecek 
değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutarı ifade eder. 

Konsolide özkaynak, konsolide esasa göre uygulanacak kredi sınırları ile standart oranların 
hesaplanmasında bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre hesaplanarak dikkate alınır. 

Bu maddeye ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Sermaye yeterliliği 
MADDE 45.- Bu Kanunun uygulanmasında maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek 

zararlara karşı yeterli özkaynak bulundurulması sermaye yeterliliğini ifade eder. Bankalar, Kurum 
tarafından düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslara göre yüzde sekiz oranından az ol
mamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliği oranını hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve 
raporlamak zorundadır. 

Bankaların iç sistemleri, aktif ve mali yapıları dikkate alınarak asgari sermaye yeterliliği 
oranını artırmaya, bankalar bazında farklılaştırmaya, kaynağı katılma hesabı olan aktiflerin risk 
ağırlıklarının belirlenmesinde bu hesapların özelliklerini dikkate almak suretiyle düzenleme yap
maya, Kurul yetkilidir. 

Likidite yeterliliği 
MADDE 46.- Bankalar, Merkez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle Kurulca belir

lenecek usûl ve esaslara göre asgarî likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve 
raporlamak zorundadır. 

Aşımların giderilmesi 
MADDE 47.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlama ve 

oranlara ilişkin aşımların Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde giderilmesi zorunludur. 
Özkaynaklarda meydana gelebilecek düşüşler nedeniyle, özkaynağm belirli bir oranı ile iliş-

kilendirilen sınırlama ve oranlarda aşımların oluşması ve şartların gerektirmesi halinde, bu aşımlar 
Kurumca belirlenecek bir süre içinde giderilir. Aşımların giderilmesi için belirlenen süre içinde bu 
Kanunun idarî para cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Risk Grubu 

Krediler 
MADDE 48.- Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefalet

ler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve ben
zeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette 
verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahak
kuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters 
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repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler 
nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendik
leri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının fmansal kiralama 
yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedel
lerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia 
temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yön
temlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

Risk grubu 
MADDE 49.- Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel 

müdürü oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolay
lı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturur. 

Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bun
ların birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da bunların sınırsız 
sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ban
kanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur. 

Yukarıda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar, bu ortak
lıkların kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dahil edilir. 

Bu maddenin uygulanmasında aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya 
birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri iliş
kiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dahil edilir. 

Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi başkanlığına, 
genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri or
taklıklar ile birlikte bir risk grubu oluşturur. 

Bankalar dışındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin veya hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları, sermaye, yönetim ve denetim
lerine hâkim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte bir risk grubu oluşturur. 

Bu maddenin uygulanmasına, banka ve ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi ve genel müdür 
olarak görev yapanlar ve velayet altında olmayan çocuklar bakımından aynı risk grubuna dahil 
edilecek gerçek ve tüzel kişilerin tespitine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları 
MADDE 50.- Bankalar; 
a) Yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yet

kili mensuplarına; bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da birlikte ser
mayesinin yüzde yirmibeş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayeti altındaki çocuk
larına, 

c) Mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara, 
her ne şekil ve surette olursa olsun nakdi ve gayri nakdi kredi veremez, tahvil ya da benzeri 

menkul kıymetlerini satın alamazlar. 
Birinci fıkra hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran 

ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan gerçek kişi ortaklar 
ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz. 
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Bir bankanın ortaklıklarının yönetim ve denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zaman
da ilgili bankanın mensubu olması, bu ortaklıkların ilgili banka ile işlem yapmasına engel değildir. 

Bankanın dahil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılması 
halinde, gerekli kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması ve 
bunlara sağlanan kredi koşullarının kredi kullananın lehine diğer kişi ve gruplara kullandırılanlar
dan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi şarttır. 

Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velayet altındaki 
çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç katını aş
mamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler ile bu 
Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı kullan
dırılan krediler birinci ve dördüncü fıkra hükümlerine tâbi değildir. 

Banka, bankanın risk grubunda yer alan kişilere açtığı kredileri Kuruma düzenli olarak raporlar. 
Sonradan bu madde hükümlerine aykırı hale gelen kredilerin en geç altı ay içinde tasfiye edil

mesi zorunludur. 
Kredi açma 
MADDE 51.- Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma, onay 

verme ve diğer idarî esaslara ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesini 
sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi 
komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma 
yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla da kullanabilir. Kredi 
komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurulca belirlenir. Bu Kanunun kredi sınır
larına ilişkin hükümlerine tâbi olmayan krediler için kredi açma yetkisi yönetim kurulunca belir
lenecek usûl ve esaslar çerçevesinde devredilebilir. 

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velayeti altındaki çocuklarının veya bun
larla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değer
lendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere bildirir. 

Kurul, bu madde ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilen" 
kredilerin, ilgili bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar ver
meye veya bu krediler tutarında ilave özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir. 

Kredilerin izlenmesi 
MADDE 52.- Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı tarafın malî 

gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara 
ilişkin esasları belirlemek zorundadır. Kredi müşterileri bu çerçevede konsolide ve konsolide ol
mayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle yükümlüdür. 

Sermayesinin yarısından fazlasına genel ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi teşebbüs
lerinin, 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip olduğu kurum 
ve ortaklıklara ve bankalar dışında kalan müşterilere açılacak kredi ve verilecek kefalet ya da 
teminatların kurumca belirlenecek tutarı geçmesi halinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki 
bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun 
Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, 
denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından onaylanması şarttır. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
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Karşılıklar ve teminatlar 
MADDE 53.- Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması muh

temel zararların karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için yeterli düzey
de karşılık ayrılmasına, aktiflerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alın
masına, bunların değerinin ve güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alman kredilerin izlenmesine ve 
vadesi dolmuş kredilerin geri ödenmesine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları 
düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu hususları icra edebilecek gerekli yapılan tesis etmek ve iş
letmek zorundadır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Bu madde uyarınca krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı, 
ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sınırlamalar 

Kredi sınırları 
MADDE 54.- Bankalarca, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullan-

dınlabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz. Bu oran, 49 uncu mad
denin ikinci fıkrasında tanımlanan risk grubu bakımından yüzde yirmi olarak uygulanır. Kurul, bu 
oranı yüzde yirmibeşe kadar yükseltmeye veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bir adi 
ortaklığa verilen krediler, sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılır. 

Bankalarca, hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların 
sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına 
ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının yüzde 
ellisini aşamaz. 

Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte kontrol eden 
hissedarların her birinin ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların, birlikte kontrol ettikleri top
lam paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın dâhil olduğu risk grubuna 
kullandırılmış sayılır. 

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha fazlası 
oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların sekiz katını 
aşamaz. 

Bir risk grubuna kullandırılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aynı risk grubuna dâhil 
gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, risk grubuna ait kredi sınır
larının hesabında dikkate alınmaz. 

Gayrinakdî krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, kabul 
edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler, 
Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez bankaları ve bankaları ile yapılan iş
lemler veya bunlarca çıkanlan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye 
piyasası araçlan, verilen diğer garantiler karşılığı yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında 
Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde dikkate alınır. 

Bu madde hükümleri, ana ortaklık bakımından konsolide esasa göre uygulanır. 
Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler 
MADDE 55.- Aşağıdaki kredi işlemleri 54 üncü maddedeki sınırlamalara tâbi değildir: 
a) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler, 
b) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkanlan ya da ödenmesi garanti edilen 
bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler, 
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c) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para piyasaların
da yapılan işlemler, 

d) Aynı kişiye ya da aynı risk grubuna yeni kredi tahsisi halinde daha önce yabancı para cin
sinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredilerin, müteakiben tahsis edilen kredinin kullandırıl
maya başlandığı tarihteki cari kurdan dikkate alınması kaydıyla çek ve kredi kartı kullandınmlan 
hariç, kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş kredilere tahakkuk et
tirilen faiz, kâr nayı ve diğer unsurlar, 

e) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık paylan ile ortaklık pay
larının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları, 

f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankaların kendi aralarındaki işlemler, 
g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde elden çıkarılması kaydıyla, halka arza 

aracılık yüklenimleri kapsamında edinilen ortaklık payları, 
h) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler, 
i) Kurulca belirlenecek diğer işlemler. 
Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar 
MADDE 56.- Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki 

payı kendi özkaynaklannın yüzde onbeşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi öz-
kaynaklarının yüzde altmışını aşamaz. 

Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen işlemler birinci fıkrada belirtilen sınır
ların hesabında dikkate alınmaz. 

Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşılması halinde, aşım tutarı özkaynak hesaplamasında ana 
sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınır. 

Bankalar, kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve kuruluşlarda 
doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamazlar, bunların hisse senetlerini rehin olarak kabul 
edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler 
MADDE 57.- Bankaların gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı özkaynaklannın yüz

de ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve 
gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate alınır. 

Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan 
sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere 
ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut finansmanı 
kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul 
ticareti olan ortaklıklara katılamazlar. 

Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, 
kâr ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniy
le üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler, bu madde ile 
yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmez. 

Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına 
ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 

Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler 
MADDE 58.- Bankalarca, münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, 

emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, açıklarının kapatıl
ması için kaynak aktarılamaz. 
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Bağış sınırları 
MADDE 59.- Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca, bir malî yılda yapılabilecek 

bağış miktarı, banka özkaynaklannın binde dördünü aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımlann 
en az yansının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate 
alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler 

Mevduat ve katılım fonu kabulü 
MADDE 60.- Kredi kuruluşlan ile özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek 

veya tüzel kişi, aslen veya fer'an meslek edinerek mevduat veya katılım fonu kabul edemez, ticaret 
unvanlan ve kamuya yapacaklan açıklamalar ile ilân ve reklamlarında bu izlenimi yaratacak ifade 
ve deyimleri kullanamaz. 

Karşılığında hesap cüzdanı yerine makbuz, katılma belgesi, senet ve benzeri belgelerin veril
mesi, alınan paraların mevduat veya katılım fonu kabulü sayılmasına engel değildir. 

Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, yalnız çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal 
yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıfların münhasıran 
kendi üyelerinden bu amaçlar için topladıkları paralar ile sigorta şirketlerinin işlemleri bu Kanun 
uygulamasında mevduat ve katılım fonu kabulü sayılmaz. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının kendi müstakrizlerinden, ortak ve ortaklıklarından genel 
esaslar dâhilinde sağladıklan fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize 
piyasalardan sağlayacakları fonlar bu Kanun uygulamasında mevduat sayılmaz. 

Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki şubeleri ve ortaklıkları, mevduat cüzdanı 
ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulundukları ülkede yapmak 
zorundadır. Bu şube veya ortaklıklar adına hiçbir şekil ve surette yurt içinde mevduat cüzdanı ve 
fon toplamaya ilişkin evrak düzenlenemez veya verilemez. 

Türkiye'de kurulu kredi kuruluşlan, yurt dışında kurulu ortaklıkları veya başka banka veya 
fınansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul etmek 
amacıyla; evrak ya da cüzdan bulundurmalan, personel istihdam etmeleri, bu ortaklıklar veya baş
ka kredi kuruluşu veya finansal kuruluşlar adına toplanacak mevduat ve katılım fonu üzerinden per
sonele ücret, komisyon, prim ve benzeri adlar altında para ödemek veya personele bu kuruluşların 
reklamını yaptırmak suretiyle müşterilerini anılan kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yön
temler kullanarak yurt dışında kurulu kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri, bu 
madde kapsamında izinsiz mevduat ve katılım fonu kabulü sayılır. 

Kredi kuruluşlan, mevduat hesapları ile katılım fonu hesaplarını Kurulun görüşü alınmak 
suretiyle Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek, tasarruf mevduatı 
ve gerçek kişilere ait katılım fonunu diğer hesaplardan ayırmak zorundadırlar. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sermaye piyasası araçları 
hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi 
MADDE 61.- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borç

lar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yet
kiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi 
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gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı 
sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Zamanaşımı 
MADDE 62.- Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak 

sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aran
mayanlar zamanaşımına tâbidir. 

Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından 
hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fona gelir kaydedilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 
Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması 
MADDE 63.- Kredi kuruluşları, nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım 

fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir. 
Kredi kuruluşları, nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını, 

sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek zorundadır. 
Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamı ve 

tutarı, Merkez Bankası, Kurul ve Hazine Müsteşarlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon 
Kurulu tarafından belirlenir. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi tasarruf 
mevduat ve katılım fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil 
zamanı, şekli ve diğer hususlar Kurulun görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenir. 

Kredi kuruluşlarının iflâsı halinde mevduat ve katılım fonu sahipleri, Fonun imtiyazlı alacakların
dan ve Devlet ile sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından son
ra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı mad
desindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. 

Kredi kuruluşlarınca Fona ödenen sigorta primleri kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilir. 

Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer 
vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmı, Fon kay
naklarından ödenir. 

Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu 
MADDE 64.- Aşağıda sayılan tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesapları sigortaya tâbi değildir: 
a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuk

larına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar, 
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve 

yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklanna ait mevduat ve katılım fonu 
ile diğer hesaplar, 

c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar, 

d) Kurul tarafından belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar. 
ALTINCI KISIM 

Denetim ve Alınacak Önlemler 
Denetim 
MADDE 65.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların faaliyetleri, Kurumun denetim 

ve gözetimine tâbidir. 
Kurum, bankaların genel kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir. 
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Konsolide denetim 
MADDE 66.- Bu Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, konsolide 

bazda sınırlama ve oranlara tâbi olan ana ortaklık bankalar ve bunların yurt içi ve yurt dışı bağlı or
taklıkları, birlikte kontrol edilen ortaklıkları, şube ve temsilcilikleri konsolide denetime tâbidir. 

Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, 
muhasebe ve finansal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporlan ile risk grubuna kullandınlan 
kredilere ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini kon
solide denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadırlar. 

Bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklann bu Kanun uyannca yapılacak konsolide 
denetimi, gerek duyulması halinde, Kurum ve konsolide denetime tâbi kuruluşların denetimi ve 
gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerçekleştirilir. Denetim sonuçlan ile denetime esas bilgi ve 
belgeler anılan yetkili mercilerin görüşü alınarak Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre pay
laşılır ve kullanılır. 

Önlem alınmasını gerektiren hâller 
MADDE 67.- Konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda bir ban

kanın; 
a) Aktiflerinin vade itibanyla yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya gel

mesi ya da likiditeye ilişkin düzenlemelere uymaması, 
b) Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin bozulması nedeniyle kârlılığın faaliyetleri 

emin bir şekilde yürütecek yeterlilikte olmaması, 
c) Özkaynaklannın sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz olması veya bu 

durumun gerçekleşmek üzere bulunması, 
d) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zayıflatabilecek şekilde bozulması, 
e) Bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alınan kararlara aykırı nitelikte karar, iş

lem ve uygulamalannın bulunması, 
f) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri etkin ve 

yeterli bir şekilde işletmemesi veya denetimi engelleyici herhangi bir hususun bulunması, 
g) Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış risklerin 

önemli ölçüde artması veya mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması, 
hâllerinden herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Kanunun 68 inci, 69 uncu ve 70 

inci maddelerinde öngörülen tedbirler derhal alınır. 
Düzeltici önlemler 
MADDE 68.- Kurum, 67 nci maddede düzenlenen; 
a) (a), (b), (c ) ve (d) bentlerindeki hallerden birinin veya birkaçının tespiti halinde, bankanın 

özkaynağının artınlması veya kâr dağıtımının geçici bir süreyle durdurularak ihtiyatlara aktarılması 
veya ayrılan karşılıkların artınlması, hissedarlara kredi verilmesinin durdurulması veya aktiflerin 
elden çıkarılması suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni yatırımların sınırlandırılması veya dur
durulması, ücret ve diğer ödemelerin sınırlandırılması, uzun vadeli yatınmlann durdurulması, 

b) (e), (f) ve (g) bentlerindeki hallerden birinin veya birkaçının varlığı halinde bu aykırılıkların 
giderilmesi, kredi politikasının gözden geçirilerek riskli işlemlerin durdurulması, maruz kalınan 
vade, kur veya faiz riskinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, 

Tedbirlerinden bir veya birkaçının ya da tamamının ve Kurumca uygun görülecek diğer ted
birlerin, Kurumun uygun göreceği bir süre ve onaylayacağı bir plan dahilinde alınmasını ve uy
gulanmasını bankanın yönetim kurulundan ister. 
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İyileştirici önlemler 
MADDE 69.- Banka tarafından 68 inci maddede yer alan önlemlerin alınmaması veya alınan 

önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması durumunda dahi sonuç 
alınamayacağının Kurumca belirlenmesi halinde Kurul; 

a) 67 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan hallerden herhangi birinin veya bir
kaçının gerçekleşmesi durumunda, mali bünyenin düzeltilmesi, sermaye yeterliliği veya likidite 
düzeylerinden birinin ya da her ikisinin yükseltilmesi, uygun bir süre vererek uzun vadeli veya 
duran varlıkların elden çıkarılması, işletme ve yönetim giderlerinde kısıntıya gidilmesini veya men
suplarına her ne ad altında olursa olsun düzenli olarak ödenenler dışındaki ödemelerin durdurul
ması, belirli kişi, kurum, risk grubu veya sektörlere nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırımmın sınır
landırılması veya yasaklanması, 

b) 67 nci maddenin (e), (f) ve (g) bentleri ile ilgili olarak aykırılıkların giderilmesi, karar, iş
lem ve uygulamalarda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bulunması halinde genel kurulun en 
kısa sürede olağanüstü toplantıya çağnlarak yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının veya 
tamamının değiştirilmesi veya üye sayısını artırarak üye atanması veya karar ve işlemlerde sorum
luluğu bulunan mensuplarının görevden alınması, (g) bendi ile ilgili olarak maruz kalınan risklerin 
azaltılması için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere Kurulca uygun görülecek bir plan oluşturul
ması ve yönetim kurulu üyeleri ile nitelikli paya sahip ortaklarından, bu planın yazılı olarak taah
hüt edilmesi ve belirlediği dönemler itibarıyla uygulama sonuçlarının gönderilmesi, 

de dahil olmak üzere, uygun göreceği her türlü tedbirin alınmasını ve ivedilikle uygulanmasını 
banka yönetim kurulundan ister. 

Kısıtlayıcı önlemler 
MADDE 70.- Banka tarafından 68 inci ve/veya 69 uncu maddelerde yer alan önlemlerin alın

maması veya alınan önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması 
durumunda dahi sonuç alınamayacağının belirlenmesi halinde Kurul bankadan; 

a) Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarıyla tüm teşkilatını veya gerekli görülecek yurt içi veya 
yurt dışı şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlaması veya geçici olarak 
durdurulması, 

b) Kaynakların toplanması ve kullandırılmasına ilişkin olarak faiz oranı ve vade kısıtlamaları 
da dâhil olmak üzere, her türlü sınırlama ve kısıtlama getirmesi, 

c) Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere, genel müdür, genel müdür yardımcıları, ilgili birim 
ve şube yöneticilerinin bir kısmını veya tamamını görevden alması, görevden alınan kişilerin yerine 
atanacak veya seçilecek kişiler için Kurumdan onay alınması, 

d) Sigortaya tabi mevduat veya katılım fonu tutarını aşmamak ve yeterli teminatı hâkim ortak
ların hisse senetlerinden veya diğer mal varlıklarından karşılanmak üzere uzun vadeli kredi sağlaması, 

e) Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması, verimi 
düşük veya verimsiz varlıklarının elden çıkarılması, 

f) İstekli olan bir veya birkaç banka ile birleşmesi, 
g) Özkaynaklann artırılmasını sağlamak amacıyla uygun görülecek yeni hissedarlar bulun

ması, 
h) Doğan zararın özkaynaktan indirilmesi, 
tedbirlerinden bir ya da birkaçının veya uygun göreceği diğer tedbirlerin alınmasını ve uy

gulanmasını ister. 
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Faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devir 
MADDE 71.- Denetlemeler sonucunda bir bankayla ilgili olarak; 
a) Bu Kanunun 70 inci maddesi kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından 

verilen süre içerisinde ya da her halükarda en geç on iki ay içinde kısmen ya da tamamen alın
maması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış olmasına rağmen, malî bünyesinin güçlen
dirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış olsa dahi mali bünyesinin güçlen-
dirilemeyeceğinin tespit edilmesi, 

b) Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklan ve malî sistemin güven 
ve istikran bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması, 

c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi, 
d) Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, 
e) Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklannı, bankanın emin bir şekilde 

çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine 
kullanması veya dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması, 

hallerinden bir veya birkaçının varlığı durumunda Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki 
oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temettü hariç or
taklık hakları ile yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kay
dıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Fona devretmeye yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşlan bu Kanunda yer alan hükümlere göre, kalkınma ve 
yatınm bankalan ise genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Bu madde kapsamında alınan Kurul kararları Resmî Gazetede yayımlanır. Yayım tarihi ilgililer 
bakımından tebliğ tarihi olarak kabul edilir. 

Sistemik riske karşı alınacak önlemler 
MADDE 72.- Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin or

taya çıkması ve bu durumun Kurumun koordinasyonunda, Fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez 
Bankasınca müştereken tespiti halinde, alınacak olağanüstü tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu 
yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu olağanüstü tedbirleri derhal uygulamak
la yetkili ve sorumludur. 

YEDİNCİ KISIM 
Kanuni Yükümlülükler 

Sırların saklanması 
MADDE 73.- Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile 

Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte 
kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili 
olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. 
Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme 
tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 

Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile düzen
leyeceği mutabakat zabıtlan çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır kapsamın
da değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde edeceği sırların 
korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, 
kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyul
madığının izlenmesinde ve Kurul kararlanna karşı açılacak idarî davaların görülmesinde kul
lanılabilir. Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, 
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kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin veril
mesinden Kurum sorumlu tutulamaz. 

Bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile 
görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu 
konuda kanunen açıkça yetkili kılman mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bankaların destek 
hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden ay
rıldıktan sonra da devam eder. 

Kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları ile aralarında akdedecek
leri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, 
değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve 
belge alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşların kendi araların
da doğrudan doğruya veya en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her 
türlü bilgi ve belge alışverişi bu hükmün dışındadır. 

İtibarın korunması 
MADDE 74.- 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, 

internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri 
vasıtasıyla; bir bankanın itibanm kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir 
hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. 

Etik ilkeler 
MADDE 75.- Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç 

ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğ
ruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler. 

Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. 
Müşteri hakları 
MADDE 76.- Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına 

cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yüküm
lüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri 
halinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile birey
sel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî 
hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlik
leri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, 
katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale 
ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uy
gulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Bu 
fıkra hükmüne ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarih
li ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovuşturma usulü 
hükümlerine tâbi değildir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi 

Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler 
MADDE 77.- Kalkınma ve yatırım bankaları, bu Kanunun 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 106 ilâ 

129 uncu maddeleri, 130 uncu maddesinin (a) bendi, 131 ila 142 üncü maddeleri hariç olmak üzere 
diğer hükümlerine tâbidir. 
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Finansal holding şirketi 
MADDE 78.- Kurul, finansal holding şirketlerinin kapsamını belirlemeye ve kurulmasını zorun

lu tutmaya; sermaye yeterliliği, iç sistemler, konsolide denetim ve denetimin koordinasyonuna iliş
kin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Kurulca belirlenen kapsama girmekle birlikte finansal hol
ding şirketi kurması zorunlu tutulmayan bir grubun tâbi olacağı hükümleri tespite Kurul yetkilidir. 

Finansal holding şirketleri hakkında, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde bu 
Kanunun, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42,43,44,47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 92,93, 94 ve 96 ncı madde hükümleri ve bu 
maddelere ilişkin ceza hükümleri uygulanır. 

Finansal holding şirketleri bakımından belirlenecek standart oranlar ve sınırlamalar ile 
yapılacak hesaplamalar yalnızca konsolide bazda dikkate alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 
Kuruluş Birlikleri 

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
MADDE 79.- Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz ve kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım bankaları ise aynı 
nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde 
üye olmak zorundadır. 

Birliklerin görev ve yetkileri 
MADDE 80.- Kuruluş birlikleri; 
a) Mesleğin gelişmesini temin etmek, 
b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle, üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve 

disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 
c) Üye banka mensuplarının uyacaktan meslek ilkeleri ve standartlannı Kurumun uygun 

görüşünü alarak belirlemek, 
d) İlgili mevzuat uyannca alınan kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uygulan

masını takip etmek, 
e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uy

gulamak, 
f) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacaklan esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları 

itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek, 
g) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini 

temin etmek, 
h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu karanna istinaden 

dava açmak, 
i) Müşteri haklanna dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usûl 

ve esaslan belirlemek, 
j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanın

mış müracaat haklan saklı kalmak kaydıyla, üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilaflann 
değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacaklan ve Kurulca 
onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak, 

ile görevli ve yetkilidir. 
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Organlar ve statü 
MADDE 81.- Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesin

de gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının 
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim 
kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları 
onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy 
verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları 
tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hâkim tarafından ay
nı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Kuruluş birliklerinin organları, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı, birliklerin görüşünü 
alarak Kurumun yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak statülerin
de gösterilir. Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak 
zorundadır. Kuruluş birliklerinin giderleri, statüleri gereğince tespit olunan oy sayısına göre üyelere 
dağıtılır. Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarını statülerde belirtilen süre içinde yatırmak zorun
dadır. Masraf iştirak paylan belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde birlikler tarafından icra 
yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak paylarının ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge niteliğindedir. 

Kuruluş birliklerinin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam 
olarak uymayan üyeler hakkında birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk Lirasından yir-
mibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezasına karar verilir. 

ONUNCU KISIM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Kuruluş ve bağımsızlık 
MADDE 82.- Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. 

Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve 
yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararlan 
yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlannı 
etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usûl 
ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği 
ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. 

Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla, yeterli sayı ve nitelikte 
personeli istihdam eder. 

Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez. 
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ÎKİNCİ BÖLÜM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri 

başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. 
Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâl

ler ile görevden alınması durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Kurul tarafından 
belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder. 

Üyelerin atanması 
MADDE 84.- Kurul üyelerinin, aşağıda belirtilen şartlan taşımaları zorunludur: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) 

ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlan taşımak, 
c) 26 ncı maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, 
d) hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans 

düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlar için belirtilen alanlarda 
lisansüstü öğrenim görmüş olmak. 

Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan öğrenim dal-
lannda en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden 
en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Kurumda başkan yardımcısı, ana hizmet birimi 
yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini 
başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama kararı Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve 
tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykın hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyecek
lerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru 
Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Başkan ve üyelerin görev süreleri 
MADDE 85.- Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan ve 

üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, 
boşalan yere 84 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapılır. Bu şekilde 
atananlar, bir defalığına tekrar atanabilir. 

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için gerekli 
şartları kaybettikleri veya durumlarının 86 ncı maddeye aykırı düştüğü tespit edilen veya görevleri 
ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul 
Başkan ve üyeleri süreleri dolmadan Başbakanın onayı ile görevden alınırlar. Bunlann yerlerine en 
geç bir ay içinde atama yapılır. Ayrıca geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi halinde, 
bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunlann yerlerine bir ay içinde atama yapılır. 

Yasaklar 
MADDE 86.- Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın, ders 

ve konferans ile telif haklan hariç Kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmî veya 
özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle 
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uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili ol
duğu sektör veya alanla ilgili ortaklıklarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, kendilerinin veya eş ve velayeti altındaki 
çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya iliş
kin olanlar hariç Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların her türlü ser
maye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın 
hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Kurul üyelik
lerine atanmalarından itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten 
çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul karan ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun denet
lemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamazlar. Bu 
fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ve diğer personel, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sır
ları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz-
lar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununa tabidir. 

Kurulun çalışma esasları 
MADDE 87.- Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Toplantıyı 

Kurul Başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan, yokluğunda ikinci 
başkan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Kurul üyelerine bildirilir. Gündem 
maddelerine geçmeden önce Başkan tarafından Kurumun faaliyetleri hakkında Kurula bilgi verilir. 
Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve 
önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Kurulca kabul edilmesi gerekir. 

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir top
lantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi 
içinde yazılı olarak bildirmeyen Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile 
tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Kurul en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel nisap gerek
tiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kul
lanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda oylarda eşit
lik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Kurul kararı tutanak
la tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen işgünü, toplantıya 
katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. 

Herhangi bir nedenle üye sayısının Kurulun karar almasını imkânsız kılacak bir sayıya düşmesi 
halinde, toplantı nisabı sağlanacak şekilde bir ayı geçmemek üzere, kıdem sırasına göre, Kurum 
başkan yardımcıları vekâlet eder. Bu madde hükmüne istinaden Kurul üyeliği görevini yürüten 
Kurum başkan yardımcılarının malî ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz. 

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Kurul kararı, alındığı toplantı tarihinden 
itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte 
tekemmül ettirilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece 
dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar met
ninde ayrıca belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



— 216 -

Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere uzman 
kişiler Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak Kurul kararları toplantıya dışardan katılanlann 
yanında alınamaz. 

Kurulun düzenleyici kararlan tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi işgünü içinde ilişkili 
Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir. Bu kararlar gönderildiği tarihten itibaren 
en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır. Bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak 
üzere, denetleyici nitelikteki kararlar internet ortamı başta olmak üzere uygun vasıtalarla 
kamuoyuna duyurulur. Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı 
olan denetleyici nitelikteki kararlann yayımlanmamasına karar verebilir. 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun çalışma 
usûl ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 88.- Kurul bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında aşağıdaki görev

leri yapar ve yetkileri kullanır: 
a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası ilke ve 

standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak, 
b) Kurumun stratejik plânını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite stan

dartlarını belirlemek, insan kaynaklan ve çalışma politikalannı oluşturmak, Kurumun hizmet birim
leri ve bunlann görevleri hakkında öneride bulunmak, 

c) Kurumun stratejik plânı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini 
görüşmek ve karara bağlamak, 

d) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporlan onaylamak, 
e) Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcılan ve daire başkanlarını atamak, 
,f) Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması konulanndaki önerileri görüşüp karara bağlamak, 
g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Başkan 
MADDE 89.- Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden 

sorumludur. 
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Kurul toplantılannın gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantılan idare etmek, gün

deme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bil
gi vermek, 

b) Kurul kararlannın yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararlann gereğinin yerine 
getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek, 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak, 
d) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi ile 

mali tablolarını hazırlamak, 
e) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizas

yonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki 
sorunlarını çözmek, 

f) Yıllık faaliyet raporlannı hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunlan Kurula sunmak, 
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g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlığın ve 
çalışanların performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak, 

h) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Kurumu temsil etmek, 
i) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak, 
j) Kurum başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek, 
k) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belir

lemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir. 
Başkan yardımcıları 
MADDE 90.- Başkana başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla 

üç başkan yardımcısı atanır. Başkan yardımcılanndan biri, yerinde denetim ve gözetimle görevli 
birimlerden sorumlu olur. Başkan yardımcılarının 84 üncü madde belirtilen şartları taşıması gerekir. 

Başkan yardımcılan gerektiğinde sınırlannı yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla görev ve 
yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. 

Kurumun hizmet birimleri 
MADDE 91.- Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış anahiz-

met, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının sayısı onu 
geçemez. 

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak 
Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

Anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, basın ve halkla 
ilişkiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayılan toplam beşi geçmemek üzere Baş
kanlık müşaviri görevlendirilebilir. 

İnsan kaynaklan ve eğitim, idarî ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. Bu daire başkanlığında biri Kurulun özel büro hizmetlerinde 
kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir. 

Kurum, düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı üçü geç
memek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik açabilir. 

Kurum personeli 
MADDE 92.- Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, 

bankalar yeminli murakıpları ve yardımcılan, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve 
yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idarî personel eliy
le yürütülür. Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımalan zorunludur. 

Başkan yardımcılan, daire başkanlan, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum per
soneli ücret, mali ve sosyal haklar dışında, diğer personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri 
yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, kad
ro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadrolann kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri 
belirlemeye Kurul yetkilidir. Ancak, meslek personeli dışında kalan Kurum personelinin unvan 
değişiklikleri 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cet
vellerde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olarak yapılır. 
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Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması 
esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin nitelik
leri Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. Kurumda yönetici, müşavir ve meslek per
soneli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı bu Kanunun eki cetvellerde yer alan toplam kad
ro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on yıl mes
leki tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktor unvan ve derecesini alanlar 
arasından yeteri kadar uzman personel, hizmet veya vekalet akdi hükümlerine göre çalıştırılabilir. 

Kurum personeli başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. 
Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına 

atanacaklar merkezi yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Uzman yardımcılığı ve ban
kalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar ikinci yılın sonunda yetki sınavına tabi tutulurlar. 
Yetki sınavı ile bu sınavda başanlı olanların yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından 
belirlenir. Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalış
mak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı 
alması, yeterlik sınavında başarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin 
oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi halinde ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilişim uz
manı ile bankalar yeminli murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir 
derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya 
sınavda iki defa başarısız olanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uy
gun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Kurumun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma usûl 
ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kurumun görev ve yetkileri 
MADDE 93.- Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde fınan-

sal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sek
törün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için; 

a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve 
faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini 
düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, 

b) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşek
küllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat 
zaptı imzalamak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 
ile görevli ve yetkilidir. 
Kurum tasarruf sahiplerinin haklarım ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını teh

likeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları ön
lemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri al
mak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir. 
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Kurum her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kal
kınma planı, programlar ve hükümet programında yer alan ilke, strateji ve politikalara uyar. 

Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, 
düzenleyici işlemler tesis ederek veya özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Kurum, Kurul kararıy
la bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. 

Kurum, iç düzenlemeleri dışındaki düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce sektör 
stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili Bakanlığın, kalkınma planı ve 
yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ve diğer 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alır. İlişkili Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı en geç yedi gün içinde cevap vermezse olumlu görüş verilmiş sayılır. 

Kurumun hazırlayacağı ikincil düzenleme taslakları en az yedi gün süreyle Kurumun internet 
sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Özel nitelikli kararlardan gerekli görülenler doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara ve uygun görül
düğü takdirde Kurumun haftalık bülteni ile duyurulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun ile belirlenmiş görev alanlarında Kuruma gerekli yardımı 
sağlamakla yükümlüdür. 

Sektörün geliştirilmesi 
MADDE 94.- Kurum, finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla; 
a) İşlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılarak bankaların kârlı, verimli ve rasyonel çalış

malarının ve finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanması, 
b) Finansal sisteme rekabet gücünün kazandırılması, finansal piyasalara ilişkin diğer düzen

lemeler ve uygulamalar ile bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve piyasanın daha etkin işleyişinin 
sağlanması suretiyle etkin ve şeffaf bir finansal sistemin oluşturulması, 

c) Denetim ve faaliyet alanları bakımından uluslararası bankaların durumunun yakından izlen
mesi, tecrübelerinden yararlanılması, 

d) Birimler, kurumlar, meslek mensupları ve uluslararası diyalog ve işbirliğinin artırılması 
suretiyle malî piyasalarda, meslek mensupları arasında bütünleşmenin sağlanması, 

e) Malî piyasalara ilişkin düzenlemelerin, ilgili taraflarla istişare edilerek hazırlanması, 
hususlarında strateji belirlemeye yetkilidir. 
Yerinde denetim ve gözetim 
MADDE 95.- Bu Kanun hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer 

kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanmasının ve bu kuruluşların her türlü işlemlerinin gözetimi 
ve yerinde denetimi ve bu Kanun kapsamındaki kuruluşların konsolide ve konsolide olmayan baz
da risk yapısı, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile varlıkları, alacakları, özkaynak-
ları, borçları, kâr ve zarar hesapları, yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve 
mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve bu kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum tarafından yapılır. 

Kurum, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan yıllık finansal raporların yapısı, uygunluğu ve 
güvenilirliğinin değerlendirilmesini de yerine getirir. 

Bu Kanuna tabî kuruluşlar tarafından, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kon
solide ve konsolide olmayan bazda istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel, rapor ve finansal tab
loların, hesap ve kayıt düzenleriyle uyumlu olarak, zamanında ve doğru şekilde Kuruma tevdi edil
mesi şarttır. 
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Söz konusu kuruluşlarda denetim yapma yetkisi bulunanlar tarafından düzenlenen rapor ve 
mütalaaların bir suretinin anılan kuruluşlarca Kuruma gönderilmesi zorunludur. 

Kurum, incelemelerini Başkanın onayından geçmiş çalışma programlan ile Başkan tarafından 
yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde gerçekleştirir. 

Başkan, yapılacak yerinde denetimde, Kurumun meslek personelini oluşturan bankalar yemin
li murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve yardımcıları, 
hukuk uzmanı ve yardımcıları arasından uygun göreceği bir denetim ekibini görevlendirir. 
Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli Ankara'da Asliye Ticaret Mah
kemesinde yemin etmedikçe yerinde denetim yapamazlar. Yerinde denetim yapan Kurumun meslek 
personeli denetim konulanyla ilişkili olarak bu maddede belirtilen tüm yetkileri haizdir. 

Başkan, gerekli gördüğünde ve özellik arz eden konularda bağımsız denetim kuruluşlannı il
gili konu hakkında inceleme yapılması için görevlendirme yetkisini haizdir. Bağımsız denetim 
yapan kuruluşun denetçisi denetim konulanyla ilişkili olmak kaydıyla, bu maddede belirtilen ilgili 
yetkileri haiz olduğu gibi, bu Kanun kapsamındaki sırlann saklanması yükümlülüklerine de tabidir. 

Kurum, bankalardan, bunlann bağlı ortaklıklanndan, nitelikli paya sahip oldukları ortaklıklar
dan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, şubeleri ile temsilciliklerinden, destek hizmeti kuruluş
larından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri 
gizli dahi olsa istemeye, bunlann vergiyle ilgili kayıtlan dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve bel
gelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve bel
geleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlanna uygun olarak 
Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve 
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduk-
lan bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlannı 
ve bu kayıtlara erişim veya kayıtlan okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini 
inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür. 

Kamu kurum ve kuruluşlan, Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi görev
leriyle ilgili olarak istenecek her hürlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde denetim 
yapan meslek personeline geciktirilmeksizin verirler. Kurul, ilgili taraflarla bu husustaki detaylan 
belirleyen mutabakat zaptı düzenleyebilir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında talep edilmesi halinde, bankalar tarafın
dan iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çalışanlann görevlendirilmesi dahil olmak 
üzere her türlü destek sağlanır. 

Diğer kanunlar uyannca Kurumun meslek personelinin bu Kanun kapsamındaki görevleri 
dışında görevlendirilmeleri, bu maddede sayılan görevleri öncelikli olmak kaydıyla Başkan tarafın
dan yapılır. 

Kurum; bu Kanunun, Kurumun görev, yetki ve sorumluluklanna ilişkin hükümlerinde zik
redilen ve 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümlerine aykın hareket eden kuruluşlar ve ilgilileri hakkında, adı geçen Kanunun ek 1 inci 
maddesindeki yetkilere sahip olduğu gibi tüm bankalann kuruluş kanunu hükümleri ile diğer 
kanunlann bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını denetlemeye de yetkilidir. 

Bankalarda yerinde denetim yapan kişiler, bu Kanunda belirtilen düzenlemeler dışında diğer 
kanunlara aykınlıklan tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal bildirmek zorun
dadırlar. 

Denetim ve gözetime ilişkin usul ve esaslar Kurulca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 
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Bilgi ve belge isteme 
MADDE 96.- Bu Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

kuruluşlar ile ortaklan, bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte 
kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hiz
meti kuruluşları gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi 
Kurumun talebi üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış yarar
larına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hak
kına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler 
dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile 
sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya mün
ferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve incelemeye hazır bulundurmaya, 
tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak ilgili personele açmaya, verilerin güven
liğini sağlamaya ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek 
zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fış, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortam
lardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtlan okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sis
tem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye ve işletmeye mecburdurlar. 

Bu madde kapsamında, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre içerisinde 
söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
MADDE 97.- Kurumun faaliyetleri hakkındaki yıllık rapor, raporun ait olduğu dönemi izleyen 

yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur ve kesin hesaplar ile birlikte kamuya açık
lanır. Kurum, faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Büt
çe Komisyonuna bilgi verir. 

Kurum, stratejilerine ve bu stratejilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna 
altı ayda bir bilgi verir. 

Kurum, ilgili sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve bu Kanunun 93 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşların performanslanna ilişkin olarak toplulaştınlmış baz
da üç aylık süreli raporlar yayımlar. Kurum risk yönetim politikalarını kamuya açıklar. 

Kurul tarafından yapılan düzenlemeler, değişiklikleri de içerecek şekilde sürekli olarak güncel-
lenmek suretiyle Kurumun internet sayfasında yayınlanır. 

Kurumca hazırlanacak süreli raporlann biçim ve içerikleri ile usûl ve esaslan Kurulca belirlenir. 
Kurumlararası işbirliği 
MADDE 98.- Para, kredi ve bankacılık politikalannın yürütülmesiyle ilgili konularda, Kurum, 

Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
Merkez Bankası karşılıklı mütalâa ve bilgi teatisinde bulunurlar. 

Kurum, Fon ve Merkez Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla veri 
tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşırlar. 

Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin, kendi ülkelerin
deki finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlann Türkiye'deki şube veya ortaklıklannda 
denetim yapma ve bilgi talepleri ile bankaların yurt dışındaki şube veya ortaklıklarının konsolidas-
yon kapsamında yer alan bilgilerine ilişkin taleplerinin, karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak yerine 
getirilmesi Kurulun iznine tâbidir. 
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Kurum ayrıca, politikaların ve düzenlemelerin uyumlaştırılmasına yönelik olarak, gerekli gördüğü 
hâllerde yabancı ülkelerde denetim yapma ve eğitim ile personel değişimi imkânı sağlamak üzere 
Kurum muadili merciler ile düzenleyeceği ikili mutabakat zabıtları çerçevesinde veya başka yollarla 
finansal kuruluşlarla ve finansal piyasalarla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmaya yet
kilidir. Kurum, bu mutabakat zabıtlarının usûl ve esasları hakkında kamuoyunu bilgilendirir. 

Kurum, yurt dışında şube veya ortaklığı bulunan bir bankanın faaliyet iznini kaldırdığı veya 
Fona devrettiği takdirde, ilgili ülkenin muadil merciine durumu ivedilikle bildirir. 

Yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair 
yapılacak işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir. 

Finansal Sektör Komisyonu 
MADDE 99.- Kurum nezdinde, Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Ban

kası, Sermaye Piyasası Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İstan
bul Altın Borsası, Menkul Kıymetler Borsaları, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsaları ve kuruluş bir
likleri temsilcilerinden oluşan Finansal Sektör Komisyonu kurulur. Komisyon, finansal piyasalar
daki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlararası işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve fınans sektörünün geleceğini il
gilendiren konulara ilişkin görüş bildirmekle görevlidir. 

Finansal Sektör Komisyonu en az altı ayda bir toplanır ve sonuçlan hakkında Bakanlar 
Kuruluna bilgi sunar. Komisyonun çalışma usûl ve esasları üye kurumların görüşleri alınmak 
suretiyle Kurul tarafından belirlenir. 

Eşgüdüm Komitesi 
MADDE 100.- Bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucu 

alınacak önlemler, risk esaslı sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluş
larının malî bünyelerini gösteren analiz sonuçları ve ayrıca bu bankaların mevduat ve katılım fon
ları hesap adetleri, sigortalı mevduat ve katılım fonları ve toplam mevduat ve katılım fonu tutarları 
hakkında gerekli bilgilerin paylaşılması, Fonun görev alanına giren konularda ve işlem tesis edil
mesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fonun azamî düzeyde işbirliği yapmasını sağlamak 
üzere Başkan ve Kurum başkan yardımcıları ile Fon Başkanı ve Fon başkan yardımcılarından 
oluşan bir eşgüdüm komitesi kurulur. 

Komite en az üç ayda bir defa olmak üzere, tarafların uygun göreceği sıklıkta toplanır. Taraf
ların bir diğerinden talep edeceği bilgilerin ve belgelerin diğer tarafa uzlaşılacak bir süre içerisinde 
verilmesi esastır. 

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında her iki kurumu ilgilendiren konularda ve bilgi pay
laşımında izlenecek usûl ve esaslar Kurum ve Fon tarafından müştereken belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi 
MADDE 101.- Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurum bütçesi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır 
ve kabul edilir. 

Kurumun mali yıl sonunda oluşan gelir fazlaları, izleyen yılın Mart ayı içinde genel bütçeye 
gelir olarak aktarılır. Ancak, Kurum bütçe durumunu göz önünde bulundurarak daha önce de aktar
ma yapabilir. 
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Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Kurumun giderleri, bankalar, fınansal kiralama şirketleri, 
faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce katılma payı 
adı altında Kuruma yapılacak ödemelerle karşılanır. Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak 
tutar, söz konusu kuruluşların bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez. 
Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Kurumun iç ve dış denetimi hakkında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Kurul, Kurumun yıllık hesaplarını bir bağımsız denetim şirketine denetletebilir ve bu durumda 
bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde dere edilerek yayımlanır. 

Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, 
yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet 
raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının 
karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir. 

Kurumun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Kesin hesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Kurum, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu azami 
ölçüde bilgilendirir. 

Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar 
MADDE 102.- Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler 

dahil mali ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, ver
gi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi ol
maz. Kurul üyelerine ise Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı usul 
ve esaslara göre ödeme yapılır. 

Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personelinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları birin
ci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Kurul tarafından tespit edilir. 

Kurum personeline Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve performan
sa dayalı ödül verilebilir. Her halde Kurum personeline yapılacak ödeme tutarı birinci fıkrada belir
lenen ücret tavanını geçemez. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. Emek
lilik ve diğer bakımlardan Kurul Başkanına bakanlık müsteşarı, Kurul üyelerine bakanlık müsteşar 
yardımcısı, Kurum başkan yardımcılanna bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli daire başkanlarına 
bakanlık genel müdür yardımcısı, başkanlık müşavirlerine bakanlık müşaviri, bankalar yeminli 
murakıp ve yardımcılarına kazanılmış hak aylık dereceleri itibarıyla karşılık gelen bakanlık müfet
tişi ve yardımcısı, bankacılık, hukuk ve bilişim uzmanlarına kazanılmış hak aylık dereceleri 
itibarıyla karşılık gelen Başbakanlık uzmanı, bunların yardımcılarına Başbakanlık uzman yardım
cıları için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler 
makam ve temsil tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Bu hükümler, 
akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı 
kadrolarından gelen Kurul Başkan ve üyeleri ile personel hakkında da uygulanır. 

Kurul başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emeklilik iş
lemi tamamlanan Kurul üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder. Atama yapıl-
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madan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istekleri halinde 
bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan 
Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurdukları tarihi takip eden ayın 
başından itibaren Sandıkla ilişkilendirilir. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından aldık
tan aylıkları kesilir ve ayrılışlarında çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen 
süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca aylık bağlanır. 

Diğer personelin emeklilik açısından durumu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle kıyasen belirlenir. 

Kurul başkan ve üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga vergisi 
hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir. 

Kurul üyelerinin görevden ayrılması 
MADDE 103.- Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece ön

ceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete 
giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma is
teğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili 
makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye 
kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. 
Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekil
de görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü 
ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona 
erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme bir yılı geçemez. 

Kurul başkan ve üyelerinin bu görevlerinde geçirdikleri süreler, tabi oldukları kanun hüküm
lerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hüküm, akademik unvanların kazanılması için gerekli 
şartlar saklı kalmak üzere, üniversite akademik kadrolarından gelen Kurul başkan ve üyeleri hak
kında da uygulanır. 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukukî sorumluluğu 
MADDE 104.- Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı olarak 

işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakanın, 
Kurum personeli için ise Başkanın izin vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Kurul 
üyeleri ile Kurum personelinin iştirak halinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar
da Kurum personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri id
dia edilen suçlardan dolayı soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin kendilerine veya üçüncü kişilere 
çıkar sağlamak veya Kuruma ya da üçüncü kişilere zarar vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler 
sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin 
olması gerekir. Soruşturma izni verilmesi halinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Soruşturmaya izin 
verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde 
Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya 
Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatılamaz. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle 
bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar, il-
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gili üye veya personelin talebi halinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir 
avukat tarafından takip edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve Türkiye Barolar Bir
liğince açıklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin onbeş katını aşmamak üzere 
avukatlık ücreti, Kurum bütçesinden karşılanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu Kanunda 
yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek 
görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Kurum 
aleyhine açılmış sayılır. Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava giderine 
ilişkin bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama 
sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Kurumun ödeme yap
ması halinde, Kurum bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerin
den talep edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme karannın kesin
leşmesi gerekir. 

Kurul kararlarına karşı yargı yolu 
MADDE 105.- Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalar ilk derece mahkemesi olarak 

Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar. 
İlişkili Bakanlık, Kurulun düzenleyici nitelikteki kararlarına karşı iptal davası açabilir. 
Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri için ayrıca 

duruşma yapılır. Bu halde 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 17 nci maddesinin (5) 
numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurulması talepleri, Kurumun 
savunması alınmadan karara bağlanamaz. İlgili taraflar yürütmenin durdurulması talebinin ken
disine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde savunmasını vermek zorundadır. Aksi halde savun
ma beklenmeksizin karar verilir. 

ONBİRİNCİ KISIM 
Faaliyet tzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler 

Faaliyet izninin kaldırılması 
MADDE 106.- Bir bankanın bu Kanun hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması halinde 

yönetim ve denetimi Fona intikal eder. 
İznin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, 

banka hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflâs takibatı durur ve yeni icra ve iflâs takibi 
yapılamaz. Banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflâs 
takipleri mahkeme, icra ve iflâs dairesi tarafından derhal Fona bildirilir. 

Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı 
katılım fonunu doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve 
katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflâsını ister. Bu görev ve yetki mün
hasıran Fona aittir. Bu şekilde yapılacak iflâs isteminde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 178 in
ci maddesinin ikinci fıkrası ve 179 uncu maddesinin iflâsın ertelenmesine ilişkin hükümleri uy
gulanmaz. 

Fonun iflâs talebi hakkında 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümleri uygulanır ve en geç altı ay içerisinde iflâs talebi hakkında karar verilir. 

Yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka hakkında iflâs kararı verilmesi halinde Fon, if
lâs masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm 
imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. Fon, bu Kanunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



— 226 — 

uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166 ncı, 218 inci, 219 un
cu, 223 üncü, 234 üncü, 236 ncı, 249 uncu, 251 inci ve 254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler 
hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak 
bankayı tasfiye eder. 

İflasına hükmolunan bankanın Fona olan borçları, masanın nakit durumuna göre 2004 sayılı İc
ra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin 
ödenir. Alacaklılar sıra cetvelinin düzenlenmesinde İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde 
öngörülen üç aylık sürenin yetersiz kalması halinde iflas idaresinin talebi üzerine, Fon Kurulu 
tarafından üçer aylık ek süreler verilebilir. 

İflas kararı verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesi, banka genel kurul karan aranmaksızın 
ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tabi olmak
sızın tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafından atanması suretiyle gerçekleştirilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan yabancı banka şubeleri 
hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu şubelerin mevcut ve alacaklarının yurt dışına trans
ferine ilişkin esaslar Fon tarafından belirlenir. 

Fon, iflâs ve/veya tasfiye masasının aktifindeki paralarla, iflâs ve/veya tasfiye idaresi sıfatıyla 
tahsil ettiği paralan muhafaza ve nemalandırma hususunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu 
ve sair ilgili maddelerine tâbi değildir. 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü bu paralar için uygulanmaz. 

Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satışında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurulun görüşü alınmak 
suretiyle Fon tarafından yönetmelikle düzenlenir. 

Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler 
MADDE 107.- Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç 

ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet et
kinliğini sağlama ve mali sistemin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğrultusunda kullanır. 

Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları 
ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın faaliyetlerini Fon Kurulunca belirlenecek 
süre ile geçici olarak durdurmaya ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas al
mak suretiyle; 

a) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi 
itibarıyla mevduat bankaları bakımından mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz 
oranlan ortalamasını, katılım bankaları bakımından katılım fonu toplamları en yüksek üç bankaca 
uygulanan getiri oranları ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faiz ve getirileri ile birlikte sigor
taya tâbi tasarruf mevduatı ve katılım fonlannı ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak 
bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmeye ve aktif ve pasifi kısmen veya 
tamamen devredilen bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye, 

b) Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını 
aşmamak koşuluyla mali yardım sağlamaya ve kendisine intikal eden hisseleri temsil eden ser
mayeye karşılık gelen zararları devralmaya, 

c) Devralınacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması halinde, zararın 
ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere 
bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka hissedarlanna ödenmesi 
karşılığında hisselerini devralmaya, 
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d) Faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye, 
yetkilidir. 
Devralınan zararlara istinaden yapılacak ödemelerin karşılığını temsil eden hisseler, üzerindeki 

her türlü hak ve takyidattan âri olarak Fona intikal eder. 
Hakkında bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın devredilen ak

tiflerinin toplamının devredilen pasiflerinin toplamını karşılamaması halinde aradaki fark sigorta kap
samındaki mevduat ve katılım fonu tutarını aşmamak kaydıyla Fon tarafından ödenir. Bu halde ve hak
kında bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın faaliyet izninin kaldırıl
ması durumunda bu Kanunun 106 ncı maddesinin ikinci ve 109 uncu maddesinin üçüncü fıkraları uy
gulanmaz. Bu Kanunun 106 ncı maddesine göre iflas masalan kurulması halinde, Fon ödediği tutar 
kadar iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan üçüncü sırasın
daki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

Fon, hisselerinin çoğunluğu veya tamamı kendisine intikal eden bankanın; 
a) Gerektiğinde mali ve teknik yardım da sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini kıs

men veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmeye 
veya bankayı istekli olan başka bir bankayla birleştirmeye, 

b) Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali bünyenin güçlendirilmesi 
ve yeniden yapılandırılması için gerektiğinde; 

1) Sermayesini artırmaya, 
2) Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite yükümlülüklerinden kaynaklanan cezai faizlerini 

kaldırmaya, 
3) İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satın almaya veya bunları teminat olarak alıp kar

şılığında avans vermeye, 
4) Likidite ihtiyacını gidermek üzere mevduat koymaya, 
5) Alacaklarını veya zararlannı devralmaya, 
6) Varlık ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve nakde tahvilini sağlamaya, 
c) Sahip olduğu aktifleri iskonto uygulayarak veya sair suretlerle üçüncü kişilere satmaya ve 

gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, 
d) Hisselerini bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki hükümlere istinaden Kuruldan izin alın

mak kaydıyla ve Fon Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde üçüncü kişilere dev
retmeye, 

yetkilidir. 
Bu madde hükümlerine göre yapılan devir işlemlerinde alacaklı ve borçluların rızası aranmaz. 
71 inci madde kapsamında temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine 

devredilen bankaların, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleş
tirilmesi ve satışı ile ilgili süreç devrin yapıldığı tarihten itibaren en geç dokuz aylık bir süre 
içerisinde tamamlanır. Fon Kurulu kararı ile bu süre üç ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu süre 
içinde devir, birleşme veya satışın tamamlanamamış olması halinde Fonun talebi üzerine Kurul ban
kanın faaliyet iznini kaldırır. 

Banka kaynaklarının istismarı 
MADDE 108.- 71 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kal

dırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri, bu Kanunun şahsi sorum
luluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullandıkları kaynakları ve bu suretle uğranılan 
zararları Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade ve tazmin etmekle mükelleftir. 
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Bu maddenin uygulanmasında, bankaların hâkim ortaklarının ve yöneticilerinin; yönetim 
kurulu, kredi komiteleri, yöneticiler, şubeler ve diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suret
lerle, banka kaynaklarını ve varlıklarını; rehnetmek, teminat göstermek, açıldığı tarih itibarıyla 
kredibilitesi olmadığı aşikar bulunan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla 
kredi kullandırmak, yurt içi ve yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo ve sair adlarla hesap 
açtırmak veya bu hesaplan teminat göstermek ve sair şekillerde doğrudan veya dolaylı olarak ken
dileri veya başkaları lehine para, mal, her türlü hak ve alacak temini amacıyla kullandıkları veya baş
kalarına kullandırdıkları banka kaynaklan ve varlıklan, dolanlı kaynak olarak kullanılmış sayılır. 

Bu madde kapsamında kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade ve tazmin 
talebine mesnet teşkil edecek işlemler ile iade ve tazmine konu edilecek tutarlar, ilgili bankada Kurum
ca yapılacak incelemeler sonucu ulaşılacak tespitler de dikkate alınarak Fon Kurulunca belirlenir. 

Bankanın faaliyet izninin kaldınlması halinde Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade ve 
tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağı haline gelir ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

Bankanın Fona devrinden sonra Fon tarafından verilecek süre içerisinde kullanılan kaynaklann 
ve bu suretle uğranılan zarann iade ve tazmin edilmemesi veya Fon tarafından uygun görülecek 
biçimde teminatlandınlmaması veya bu ortaklara ait hisselerin Fon tarafından verilecek süre içinde 
üçüncü kişilere devredilmemesi halinde bu zarar veya kullanılan kaynakların miktan dikkate alın
maksızın ortaklara ait hisseler başkaca bir işleme gerek kalmadan Fona intikal eder. Bu suretle Fona 
intikal eden söz konusu hisselerin üçüncü kişilere satışını müteakip Fon tarafından elde edilen tutar 
hâkim ortakların bankaya ve/veya Fona olan borçlarına mahsup edilir. 

Bu madde kapsamında kullanılan banka kaynağı ve bu suretle uğranılan zarar, Fon tarafından 
verilen süre içinde iade veya tazmin edilse veya Fon tarafından uygun görülecek biçimde teminat-
landırılsa dahi bilançoda görülen bakiye zarann özkaynaklan aştığının tespiti halinde Fon, bankanın 
faaliyet izninin kaldınlmasmı Kuruldan istemeye yetkilidir. Bilançoda görülen zararın özkaynaklan 
aşmaması halinde ise, Fon en az beş üyesinin aynı yöndeki oylanyla alınan Fon Kurulu karanyla 
hâkim ortaklar dışındaki ortaklara ait hisseleri, zarann ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi 
suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak bedel üzerinden Fon Kurulunca belir
lenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karşılığında devralmaya yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ilişkin ortak hükümler 
MADDE 109.- Faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen bankalann ana sözleşmelerinde 

yer alan düzenlemelerin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, genel kurul yapılmak
sızın değiştirilmesine ve tescil ettirilmesine Fon yetkilidir. 

Fon, faaliyet izni kaldınlan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortaklanndan ve tüzel kişi 
ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından ve 
yöneticilerinden, bunlann eşlerinden, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın 
hısımlarından, evlatlıklarından ve kendilerini evlat edinenlerden kendilerine ait taşınmaz ve iştirak
lerini, haczi caiz olan taşınır hak ve alacaklannı ve menkul kıymetlerini, her türlü kazanç ve gelir
leri ile yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve aynca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı 
veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri taşınmaz, haczi caiz taşınır, hak, alacak ve 
menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerini istemeye yetkilidir. Mal beyan
namesinin en geç yedi gün içinde Fona verilmesi zorunludur. Bu mal beyanının hüküm ve sonuç
lan hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir. 
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Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankada mevduat ve katılım fonu sahipleri 
ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü tedbiri alır. 
Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları ve tüzel kişi ortaklarının ser
mayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları ve yöneticilerinin mal, hak ve 
alacaklanna Fonun talebi üzerine mahkeme tarafından teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir 
veya ihtiyatî haciz konulabilir, bu kişilerin yurt dışına çıkışları yasaklanabilir. Bu şekilde alınan ih
tiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlan, karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava, icra ve iflâs 
takibine konu olmaz ise kendiliğinden ortadan kalkar. İlgililer hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 11 inci bab hükümlerine göre açılacak iptal davalarında aciz vesikası şartı aranmaz. 

Faaliyet izninin kaldırıldığı veya Fona devredildiği tarihten itibaren bankanın alacaklılarından 
temlik yoluyla alacak edinen borçlular, temlik yoluyla edindikleri alacakları ile bankaya olan borç-
lannın takasının yapılması veya mahsup edilmesi talebinde bulunamaz. Bu sonucu doğuracak takas 
ve mahsup işlemleri banka açısından geçersizdir. 

Şahsi sorumluluk 
MADDE 110.- Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlem

leriyle banka hakkında 71 inci madde hükümlerinin uygulanmasına neden olduklannın tespiti halin
de, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumluluklan yoluna gidilerek, Fon 
Kurulu karanna istinaden ve Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen iflâslarına mahkemece karar 
verilebilir. Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı tak
dirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden uygulanır. Bu 
suretle tahsil edilen tutarın Fon tarafından ödenen mevduat ve katılım fonu tutarı ve fer'ileri mah
sup edildikten sonra bakiye kısmı tasfiye halindeki veya iflâsa tabi bankaya iade edilir. 

Mahkemece iflâsına karar verilenler hakkındaki takibi Fon yürütür. 
Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunun 106 ncı ve 109 uncu maddeleri hükümleri, bu maddeye göre şahsi iflası istenen

ler hakkında da uygulanır. 
ONİKİNCt KISIM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Fonun kuruluş ve bağımsızlığı 
MADDE 111.- Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahip

lerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlannm sigorta edilmesi, 
Fon bankalannın yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandınlması, devri, bir
leştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklannm takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlan-
dınlması, Fon varlık ve kaynaklannın idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için 
kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 

Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun kararlan yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir 
organ, makam, merci veya kişi, Fon Kurulunun kararlannı etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Fon, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. 
Fonun merkezi İstanbul'dadır. Fon, görevli ve yetkili olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak 

ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik ve tahsilat birimleri 
açabilir. 
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Fon, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Fon, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla, yeterli sayı ve nitelikte per
soneli istihdam eder. 

Fonun mallan Devlet malı hükmündedir. Fonun mal, hak ve alacakları haczedilemez ve reh-
nedilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
MADDE 112.- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon Kurulu, biri 

başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Fon Kurulu Başkanı Fonun da başkanıdır. 
Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâl

ler ile görevden alınması durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Fon Kurulu 
tarafından belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder. 

Fon Kurulu üyelerinin atanması 
MADDE 113.- Fon Kurulu üyelerinin, aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) 

ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlan taşımak, 
c) 26 ncı maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, 
d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya 

lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olmak. 
Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukanda sayılan öğrenim dal

larında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden 
en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Fonda başkan yardımcısı, ana hizmet birimi 
yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini 
başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama karan Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, 
dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve 
ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için 
yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Fon Kurulu üyeleri, yemin etmedikçe 
göreve başlayamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri 
MADDE 114.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan 

ve üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, 
boşalan yere 113 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapılır. Bu şekilde 
atananlar, bir defalığına tekrar atanabilirler. 

Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmalan için gerekli 
şartlan kaybettikleri, durumlannın 115 inci maddeye aykırı olduğu anlaşılan veya görevleri ile il
gili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet karan kesinleşen Fon Kurulu 
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Başkan ve üyelerinin görevleri Başbakan onayı ile sona erdirilir. Bunların yerine en geç bir ay için
de atama yapılır. Ayrıca, geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi halinde, bu durumda 
olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunların yerlerine bir ay içinde atama yapılır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeline ilişkin yasaklar 
MADDE 115.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı 

yayın, ders ve konferans ile telif hakları hariç Fondaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında kalan 
resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik 
yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşlar ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilir
kişilik yapamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, kendilerinin veya eş ve velayeti altındaki 
çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin 
olanlar hariç bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarına ait 
her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 
kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Fon Kurulu 
üyeleri atanmalarından itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket etmezlerse üyelikten çekil
miş sayılır. Bu durum, Fon Kurulu karan ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, yönetim ve denetimleri Fona devredilen kuruluşlarda ve bun
ların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde görev 
alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile diğer personel, Fonla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari 
sırları, görevlerinden aynlmış olsalar bile kanunen yetkili kılman mercilerden başkasına açık-
layamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz
luklarla Mücadele Kanununa tabidir. 

Fon Kurulunun çalışma esasları 
MADDE 116.- Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Toplan

tıyı Fon Kurulu Başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan, yokluğun
da ikinci başkan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Fon Kurulu üyelerine bildirilir. 
Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan tarafından Fonun faaliyetleri hakkında Fon Kuruluna 
bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride 
bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Fon Kurulunca kabul edilmesi gerekir. 

Fon Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel nisap 
gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kul
lanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda izleyen toplantılarda, oylarda eşit
lik olması halinde Fon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Fon Kurulu 
kararı tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen iş
günü, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. 

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir top
lantıya katıldığı halde Fon Kurulu kararlannı süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini 
süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen Fon Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Fon 
Kurulu karan ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 
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Herhangi bir nedenle üye sayısının Fon Kurulunun karar almasını imkânsız kılacak bir sayıya 
düşmesi halinde, toplantı nisabı sağlanacak şekilde bir ayı geçmemek üzere, kıdem sırasına göre 
Fon başkan yardımcıları vekâlet eder. Bu madde hükmüne istinaden Fon Kurulu üyeliği görevini 
yürüten Fon başkan yardımcılarının malî ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz. 

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Fon Kurulu karan, alındığı toplantı tarihin
den itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzalan ile birlikte 
tekemmül ettirilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, evlatlığı ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece 
dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar met
ninde ayrıca belirtilir. 

Fon Kurulu toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere 
uzman kişiler Fon Kurulu toplantısına davet edilebilir. Ancak Fon Kurulu kararlan toplantıya dışar
dan katılanlann yanında alınamaz. 

Fon Kurulunun düzenleyici nitelikteki kararları tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi iş 
günü içinde ilişkili Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir ve gönderildiği tarih
ten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır. Bu Kanunda öngörülen hükümler 
saklı kalmak üzere, Fon Kurulu kararları başta internet ortamı olmak üzere uygun vasıtalarla 
kamuoyuna duyurulur. Fon Kurulu, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakın
calı nitelikteki kararlann yayımlanmamasına karar verebilir. 

Haklarında dava açılıp yürütülmelerinin durdurulmasına veya ihtiyati tedbir karan verilmesine 
rağmen, nihai aşamada iptal istemleri reddedilen bu Kanunun 130 uncu maddesinin (e) bendinde 
yer alan para cezalanna, işlemin ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanır. Para 
cezalan 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Fon Kurulunun 
çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Fon Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 117.- Fon Kurulu bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevler yanında ayrıca 

aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 
a) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standart-

lannı belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Fonun hizmet birimleri ve 
bunların görevleri hakkında öneride bulunmak, 

b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüş
mek ve karara bağlamak, 

c) Fonun performansını ve mali durumunu gösteren raporlan onaylamak, 
d) Fon Başkanının önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlannı atamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Fon Başkanı 
MADDE 118.- Fonun en üst yöneticisi olan Fon Başkanı, Fonun genel yönetiminden, temsilin

den ve Fon Kurulunca alınan kararlann yürütülmesinden sorumludur. 
Fon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Fon Kurulu toplantılannın gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantılan idare etmek, 

gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Fon 
Kuruluna bilgi vermek, 
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b) Fon Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin 
yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek, 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Fon Kuruluna sunmak, 
d) Fon Kurulunun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Fonun yıllık bütçesi 

ile mali tablolarını hazırlamak, 
e) Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizas

yonu ve koordinasyonunu sağlamak, Fon hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki 
sorunlarım çözmek, 

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Fon Kuruluna sunmak, 

g) Fonun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlığın ve 
çalışanların performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak, 

h) Fonun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Fonu temsil etmek, 
i) Fon Kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki Fon personelini atamak, 
j) Fon Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek, 
k) Fonun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkan, Fon Kuruluna ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça 

belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir. 
Fon başkan yardımcıları 
MADDE 119.- Fon Başkanına başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Fon 

Kurulu karanyla iki başkan yardımcısı atanır. Başkan yardımcılarının 113 üncü maddede belirtilen 
şartları taşıması gerekir. 

Fon başkan yardımcılan gerektiğinde sınırlannı yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. 

Fonun hizmet birimleri 
MADDE 120.- Fonun hizmet birimleri, daire başkanlıklan şeklinde teşkilatlanmış anahizmet, 

danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının sayısı onu geçemez. 
Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak 

Fonun teklifi ve Bakanlar Kurulu karanyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 
Fonda anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, basın ve 

halkla ilişkiler, yönetim ve fınans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayılan toplam beşi geçmemek üzere 
Başkanlık müşaviri görevlendirilebilir. 

İnsan kaynaklan ve eğitim, idarî ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. Bu daire başkanlığında biri Fon Kurulunun özel büro hizmet
lerinde kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir. 

Fon personeli 
MADDE 121.- Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler, Fon avukat-

lan, Fon denetçisi ve denetçi yardımcılan, Fon uzmanı ve uzman yardımcılanndan oluşan meslek per
soneli ile idarî personel eliyle yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 113 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımalan zorunludur. 

Başkan yardımcılan, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Fon personeli 
ücret, mali ve sosyal haklar dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabidir. 
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Bu Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, kad
ro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri 
belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir. 

Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esastır. 
Fonun ikinci fıkrada belirtilenler dışında kalan ve ekli (III) sayılı cetvelde yer alan pozisyon

larda çalıştırılacak personeli idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir. Bu cetvelde yer alan toplam 
pozisyon sayısı geçilmemek üzere, pozisyon unvanlarında değişiklik yapmaya Fon Kurulu yet
kilidir. İdarî hizmet sözleşmesiyle çalıştırılanlar emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 

Fonda çalışan personel başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. 
Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığına atanacaklar merkezi yarışma sınavıyla 

belirlenenler arasından seçilir. Fon uzman yardımcılığı ve Fon denetçi yardımcılığına atananlar, üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın
dan en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı 
alması, yeterlik sınavında başarılı olması ve konulan ile ilgili hazırlayacakları tezin oluşturulacak jüri 
tarafından kabul edilmesi halinde uzman veya denetçi olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus ol
mak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava gir
meyen veya sınavda iki defa başarısız olanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durum
larına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Fonun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma usul ve 
esasları ile ilgili diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Fonun görev ve yetkileri 
MADDE 122.- Fon, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilenler dışında aşağıdaki görevleri 

yapar ve yetkileri kullanır. 
a) Fon Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, 
b) Fonun insan kaynaklan politikalarını belirlemek, 
c) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşek

küllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat 
zaptı imzalamak, 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Fon, Fon Kurulu kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkar

maya yetkilidir. 
Fon, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına esas teşkil 

edecek gerekli bilgilerin gönderilmesini ve bu primlerin belirlediği esaslara göre yatmlıp yatırıl
madığının denetlenmesini Kurumdan istemeye yetkilidir. Kurum, makul bir süre içerisinde, Fon 
tarafından istenen bilgileri temin etmek ve/veya denetimi yapmakla yükümlüdür. 

Fon, her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kalkın
ma planı, programlar ve hükümet programında yer alan ilke, strateji ve politikalara uyar. 

Fonun hazırlayacağı düzenleme taslakları en az yedi gün süreyle Fonun internet sayfası başta 
olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun ile belirlenmiş görev alanlarında Fona gerekli yardımı sağ
lamakla yükümlüdür. 
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Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi 
MADDE 123.- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve 

temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve 
savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınır
layıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından bu Kanun kapsamında verilen 
görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli 
veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar. 

Bu madde kapsamında, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Fonun belirleyeceği süre içerisinde söz 
konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Fonun hesap ve harcamalarının denetimi 
MADDE 124.- Fonun iç ve dış denetimi hakkında ,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu hükümleri uygulanır. 
Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince de denetlenir ve bağımsız denetim 

raporu faaliyet raporu içinde dere edilerek yayımlanır. 
Fon, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, 

yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazır
lar. Faaliyet raporu, ayrıca Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını 
ve değerlendirilmesini de içerir. 

Fonun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Kesin hesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Fon, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu azami öl
çüde bilgilendirir. 

Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer 
aylık dönemler itibarıyla yayımlayacağı raporlarla kamuoyunu bilgilendirir. Fon, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu, faaliyetleri hakkında yılda bir defa yapılacak toplantı 
ile bilgilendirir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve diğer sosyal hakları 
MADDE 125.- Fon Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü 

ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenen
lerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere 
tabi olmaz. Kurul üyelerine ise Fon Kurulu Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranın
da aynı esas ve usullere göre ödeme yapılır. 

Fonun kadro karşılığı sözleşmeli personeli ile diğer personelinin ücretleri ve diğer mali ve sosyal 
haklan birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Fon Kurulu tarafından tespit edilir. 

Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve perfor
mansa dayalı ödül verilebilir. Her halde Fon personeline yapılacak ödemeler tutarı birinci fıkrada 
belirlenen ücret tavanını geçemez. Fonun taraf olduğu davalarda Fonu temsil eden avukatlar lehine 
hükmolunan vekalet ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çer
çevesinde yapılır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlar ile başkan yardımcıları, daire başkanları, müdür
ler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
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Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. Emeklilik ve diğer bakımlar
dan Fon Kurulu Başkanına bakanlık müsteşarı, Fon Kurulu üyelerine bakanlık müsteşar yardımcısı, 
Fon başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli daire başkanlarına bakanlık genel 
müdür yardımcısı, başkanlık müşavirlerine bakanlık müşaviri, Fon denetçilerine ve denetçi yardım
cılarına kazanılmış hak aylık dereceli itibarıyla karşılık gelen bakanlık müfettişi ve müfettiş yardım
cısı, Fon avukatlarına ve Fon uzmanlarına kazanılmış hak aylık dereceleri itibarıyla karşılık gelen 
Başbakanlık uzmanı, Fon uzman yardımcılarına Başbakanlık uzman yardımcıları için tespit edilen 
ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam ve temsil taz
minatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Bu hükümler, akademik unvanlann 
kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından gelen 
Fon Kurulu üyeleri ile personel hakkında da uygulanır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emeklilik 
işlemi tamamlanan Fon Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder. Atama 
yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istekleri halin
de bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan 
Fon Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurdukları tarihi takip eden 
ayın başından itibaren Sandıkla ilişkilendirilirler. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından 
aldıkları aylıkları kesilir ve ayrılışlarında çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen 
süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca aylık bağlanır. 

Fon Başkan ve Üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga vergisi 
hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir. 

Fon tarafından bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin 
yönetim, denetim veya tasfiye kurullarına atanan memurlar ve diğer kamu görevlilerine kamu ik
tisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretin üç katını geçmemek üzere 
Fon Kurulunca belirlenecek miktarda ücret ödenebilir. 

Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması 
MADDE 126.- Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananların Fon Kurulunda görev yaptıkları 

sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, 
memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden 
ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda 
atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama 
gerçekleşinceye kadar bunlann almakta olduklan her türlü ödemelerin Fon tarafından yapılmasına 
devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Fon Kurulu Başkan ve üyeliğine seçilip 
yukanda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, al
makta olduklan her türlü ödemeler Fon tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen 
nedenlerle üyeliği sona erenlere Fon tarafından yapılacak ödeme bir yılı geçemez. 

Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen seçilen yöneticilerin, 
iflâs idare memurlarının ve Fon personelinin sorumlulukları 

MADDE 127.- Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Fon personelinin, görevleriyle bağlantılı 
olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Fon Kurulu üyeleri için ilişkili Bakanın, 
Fon personeli için ise Fon Kurulu Başkanının izin vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. 
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Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin iştirak halinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruş
turmalarda Fon personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir. 

Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen 
suçlardan dolayı soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağ
lamak veya Fona ya da üçüncü kişilere zarar vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler sonucunda 
kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamış olmalan hususunda açık ve yeterli emarelerin olması 
gerekir. Soruşturma izni verilmesi halinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Soruşturmaya izin veril
mesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde 
Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya 
Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatılamaz. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, görevden aynlmış olsalar dahi, görevleriyle bağlan
tılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar, ilgili üye 
veya personelin talebi halinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir avukat 
tarafından takip edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince 
açıklanan asgari ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin on beş katını aşmamak üzere 
avukatlık ücreti, Fon bütçesinden karşılanır. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kurulunun veya Fonun bu Kanunda yazılı 
görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek görev
den ayrılmalanndan sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Fon aleyhine 
açılmış sayılır ve bu davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava masraflanna iliş
kin yukarıdaki fıkra hükmü işbu hukuk davalan için de aynen geçerlidir. Yargılama sonucunda Fon 
aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Fonun ödeme yapması halinde, Fon bu 
meblağı, ilgililerinden talep eder. Fonun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu 
kişiler hakkında kusurlu olduklanna ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu Kanunun 71 inci maddesi 
uyarınca işlem yapılan bankalarla ilgili olarak, Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından atanan 
yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılmış bulunan 
davalar da atamayı yapan ilgili mercii olan Kurum veya Fon aleyhine açılmış sayılır ve bu davalar
da da husumet ilgili kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda ilgili kurum aleyhine karar verilmesi 
ve karann kesinleşmesi nedeniyle, ödeme yapılması halinde, ilgili kurum bu meblağı, ilgililerinden 
talep eder. İlgili kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkın
da kusurlu olduklanna ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Fon tarafından bu Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerine ve/veya bu Kanunla yürürlükten 
kaldınlan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendine 
istinaden atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve tasfiye memur
ları ve/veya yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankalann iştiraklerinde bu ban-
kalan temsilen görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, ve/veya 
hisseleri Fona devredilen iştiraklerde Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim kurulu üyeleri, 
müdürler kurulu üyeleri, iflâs ve tasfiye memurları aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan ve 
açılacak her türlü tazminat ve alacak davaları ile şahsi sorumluluk davalan Fon aleyhine açılır. 
Fonun ödeyeceği tazminatı ilgililere rücu işlemlerinde bu maddenin dördüncü fıkrasındaki usul ve 
esaslar uygulanır. Bu şekilde atanan ve/veya görev yapan yöneticilere, atandıkları ve/veya görev 
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yaptıklan şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarının 
ve her türlü işçi alacakları ile söz konusu şirketlerin tâbi olduğu ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan 
borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenemez. 

Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon tarafından atanan ve/veya görev yapan yukarıdaki fık
rada sayılan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batık olmasından 
dolayı mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı 
bu şahıslar hakkında 2004 sayılı îcra ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a 
maddeleri hükümleri uygulanmaz 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyarınca 
şahsi sorumluluk davası açılamaz. 

Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden alınamayacağı gibi ibra edil
meyerek haklarında görev yaptıklan dönem veya dönemler dışında şahsi sorumluluk davası açılamaz. 

Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu 
MADDE 128.- Beşyüzbin Yeni Türk Lirasını aşan miktarlara ilişkin Fon Kurulu kararlarına 

karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Fon Kurulu kararlanna kar
şı yapılan başvurular acele işlerden sayılır. 

Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri için 
ayrıca duruşma yapılır. Bu halde 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 17 nci maddesinin 
(5) numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurulması talepleri, Fonun 
savunması alınmadan karara bağlanamaz. İlgili taraflar yürütmenin durdurulması talebinin ken
disine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde savunmasını vermek zorundadır. Aksi halde savun
ma beklenmeksizin karar verilir. 

Fonun bütçesi 
MADDE 129.- Fon gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Fonun bütçesi 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir. 
Fonun bütçe yılı takvim yılıdır. 
Fon, bu Kanun ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklannı görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, 
serbestçe kullanır. 

Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanıl
masına ilişkin diğer usul ve esaslar Fon tarafından hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Fon gider
leri Fon kaynaklarından karşılanır. 

Fonun giderleri Fon Kurulu karanyla yürürlüğe giren, stratejik planlan ve performans hedef
leri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanan yıllık bütçeye göre 
yapılır. Bütçe, Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, birer örneği de 
ilişkili Bakana, Hazine Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Fonun gelirleri 
MADDE 130.- Fonun gelirleri; 
a) Mevduat ve katılım fonu sigortası primlerinden, 
b) 62 nci maddeye göre zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan, 
c) Kuruluş izni verilen bankaların kurucularının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl 

içerisinde, bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fona 
yatıracakları sisteme giriş payından, 
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d) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde, Fona yatırılacak tutarlardan, 
e) Bu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının yüzde el

lisi ile verilecek idarî para cezalarının yüzde doksanından, 
f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
g) 20 nci madde uyarınca Fona gelir kaydedilecek değerlerden, 
oluşur. 
Fonun borçlanma ve avans yetkisi 
MADDE 131.- Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi ihtiyaç 

hasıl olduğunda Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip devlet iç borçlan
ma senedi ihraç edilebilir. Özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme 
şartları da dahil olmak üzere tâbi olacağı usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Fon tarafından 
müştereken belirlenir. Mali yıl bütçe kanunlarında yer alan borçlanma ile ilgili hükümler ile 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümleri bu senetler için de geçerlidir. 

Fon, Kurum görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu kararı ile bankalardan ileride doğacak prim 
yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans 
alabilir. Avans kullanımına ilişkin kararlarda uygulanacak faiz oranının belirtilmesi zorunludur. 

Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Fonun talebi 
üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilebilir. Alınan avansın vadesi, tutan, geri ödeme şekil 
ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Fonun görüşü alınarak Merkez Bankasınca 
belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Takip ve Tahsil Usulleri 

Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usuller 
MADDE 132.- Fonun, bu Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirleri ile 108 inci ve 135 

inci maddesindeki alacaklannın takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Fon, bu Kanunun 108 inci maddesinde sayılan alacaklann takibine, banka kaynağının kullanıl
dığı tarihten itibaren banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair 
giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutan üzerinden, 130 uncu maddesinde sayılan alacak
lann takibine tahakkuk eden anapara üzerinden, 135 inci maddesinde belirtilen alacaklann takibine 
ödemeye esas olmak üzere tespit edilen tutar üzerinden başlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı uygular. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında anılan 
Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri 
kullanır. 

Borçlu veya borçlunun malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, Fon, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi aracılığı ile uy
gulayabilmeği gibi, tahsil dairesi bulunmayan mahallerde, o mahaldeki Maliye Bakanlığı tahsil 
dairesi aracılığıyla da uygulayabilir. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ettiği 
alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de anılan Kanun hükümlerini uy
gulayabilir. 
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Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapacağı satışlar
da; satış bedelinin vadeli tahsiline karar verebilir. Ancak, bu durumun ve vadeli satış şartlarının, 
satış ilanında ve satış şartnamesinde belirtilmesi zorunludur. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışa 
arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katılmaya, pey sürmeye ve alacağına mahsuben 
ihaleden mal, hak ve alacaklan satın almaya yetkilidir. 

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın alacaklannm devralınması halinde bu 
alacaklar, devir tarihi itibarıyla Fon alacağı haline gelir ve bu alacaklarla ilgili olarak borçlu aley
hine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tah
siline yönelik davalara kaldığı yerden devam edilir. 

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyannca devralman alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanlann if
lâsı halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosu Fon temsil
cisinin katılımıyla teşekkül eder. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesindeki iflas 
idaresinin, Fonun talep etmesi halinde üyelerinden en az biri, Fonun göstereceği iki kat aday arasın
dan icra tetkik merci tarafından seçilir. Fon, alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas 
idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmeye yetkilidir. 
Bu durumda, icra tetkik merci iflas idaresinin asgarî iki üyesini Fonun önereceği adaylar arasından 
seçer. Fon, bir üye seçtirmişse icra tetkik merci diğer bir üyeyi alacak tutan itibanyla çoğunlukta 
olanlann göstereceği iki aday arasından, bir üyeyi de alacaklı sayısı itibanyla çoğunlukta olanlann 
göstereceği adaylar arasından seçer. Fon iki üye seçtirmişse, diğer bir üye icra tetkik merci tarafın
dan alacaklı sayısı itibanyla çoğunlukta olanlann göstereceği iki aday arasından seçilir. 

Fon, takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta 
bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, geri almaya, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mal
lar ile her türlü hak ve alacaklan belirleyeceği koşullar ile devralmaya ve alacağın yeniden itfa 
planına bağlanması da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmaya ve borçlularla yaptığı anlaş
malar kapsamında Fon Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uy
gulayıp, uygulamamaya, dava açıp açmamaya veya açılmış bulunan hukuk davalannın yapılan an
laşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemeye yetkilidir. 

Fon her türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para 
birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ay
ni ve şahsi teminat almaya ehil ve yetkilidir. 

Fon tarafından, bu Kanunun 71 inci maddesi uyannca faaliyet izni kaldınlan veya yönetim ve 
denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere, 
bu Kanun hükümleri uyannca yapılan başvurular üzerine açılmış veya açılacak her türlü ceza 
davalarında Fon, suçtan zarar gören olarak müdahil sıfatını kazanır. Bu davalara bağlı şahsî haklar 
dahi Fona ait olur. 

Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 22 nci maddesi hükümleri Fonun talebi üzerine uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Fon tarafından yönetmelik ile düzenlenir. 
Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler 
MADDE 133.- Faaliyet izni kaldınlan bankalann tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya 

tasfiye masa alacaklannm tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen 
ortaklan, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri 
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nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon 
tarafından dava açılabilir. 

Fon bankalarının hisselerinin üçüncü kişilere devir veya intikali halinde banka tarafından, ban
kanın eski ortaklan, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplere Fon tarafın
dan kanuni halef sıfatıyla kaldığı yerden devam olunur. Bu dava ve takipler sonucunda hük-
molunacak tutarlar Fona ait olur. Bu bankaların başka bir bankaya devredilmesi ya da başka bir ban
ka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halin
de bu işlemlerin tamamlanmasını takip eden beş yıl içinde bankanın sorumlulukları tespit edilen 
yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniy
le verdikleri zararın Fon adına tazmini istemi ile Fon tarafından dava açılabilir. Dava açılmasına 
dair Fon Kurulu karan dava şartı olarak aranan genel kurul kararı yerine geçer. 

Bu madde kapsamında açılan veya açılacak davalar ile kanuni halef sıfatıyla takip edilen 
davalarda, lehine hükmedilen tarafa vekalet ücreti maktu olarak belirlenir. 

Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler 
MADDE 134.- Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borçlu olup 

olmadıklarına bakılmaksızın, Fon bankalannın; 
a) Yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, 
b) Hâkim ortağı olan tüzel kişilerin, 
c) Gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklannın hâkim ortak olduğu şirketlerin, 
d) Yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya 

hak edinen şirketlerin ortaklannın, 
bu maddede belirtilen şirketlerde sahip olduklan hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına 

ilişkin temettü hariç ortaklık haklan ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmaya ve şirket 
ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kal
maksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak 
ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir. 

Doğrudan ya da dolaylı olarak Fonun yönetim ve denetimini devraldığı bankalann veya şirket
lerin ve/veya bu madde uyannca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin ve Fon iştirak
lerinin ortak sayısının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel kanunlarda belirtilen zorunlu ortak 
sayısının altına düşmesi halinde tüzel kişiliklerine halel gelmez. 

Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca yönetimini ve 
denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve 
müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları veya Fon, bu fıkrada sayılan gerçek 
veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 
3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve 
imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya 
bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmeye ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon 
alacaklanna mahsup etmeye veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna 
borçlan ile sair borçlannı ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. 

Bu şirket ve iştiraklerin yüzde kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve var
lıklar, gayri menkullerle ilgili özel kanunlanndaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı ger
çek ve tüzel kişilere satılabilir. 
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Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden 
doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, an
cak başlı başına iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir 
araya getirerek, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satışına, 
hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması 
halinde de satışı yaptırmaya, ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması 
gereken şartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemeye, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mah
suben satın almaya, satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, 
ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlannı ihale bedelinden ödemeye veya 
ihale alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu, satış kararıyla birlikte, bu satışı gerçek
leştirmek üzere en az üç kişiden oluşan bir satış komisyonu oluşturur ve başkanını belirler. Satış 
komisyonu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu 
ile karar alır. Ticarî ve iktisadî bütünlüğün muhammen bedeli, satış komisyonu tarafından, uzman 
gerçek veya tüzel kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, daha önce bütünlüğü oluşturan 
varlıkların ayn ayrı kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor 
çerçevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlar 
üzerinde birden fazla kişinin aynî veya şahsî hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin birden 
fazla kişiye ait olması durumunda, bu mal, hak ve/veya varlıkların değeri ayn ayn tespit edilir. Bu 
madde hükümleri uyannca yapılacak satış sürecinde, satış ilânının Resmî Gazetede yayımlanması 
ilgililere yapılacak tebliğ hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturduğuna karar verilen 
mahcuzların satışı, kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak 
suretiyle yapılır. Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi halinde ihalelere, pazarlık usulü ile 
devam edilebilir. Bu usullerden hangisinin uygulanacağına, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan 
mal, hak ve varlıkların nitelikleri dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından karar verilir. İhale 
bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli satış komisyonu tarafından düzenlenir. İhalenin sonuçlanması, 
Fon Kurulunun onayına bağlıdır. Bu hüküm uyarınca yapılan satışlarla ilgili ihalenin feshi davaları, 
Fonun merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluş
turulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mah
cuzların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına 
alınması ve satışı talep edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, ilgili takyidat-
lar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. 

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, yazılı ve görsel med
ya ve diğer sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon tarafından devir alman şirketlere 
tanınmış imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, yayın izni, 3984 sayılı Kanunun 
geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni 
alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst kurul
larca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en 
fazla bir ay içinde tamamlanır. 

Bu hüküm uyarınca yapılacak satışlara ilişkin diğer esas ve usuller Fon tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilir. 

Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında 
satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk et-
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miş borçlan satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kal
ması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların dev
ri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum ve kuruluşları ve üst kurullarca 
yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez. 

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet izni kal
dırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tabi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan ban
kaların, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin kan ve 
kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, 
hak ve alacakların banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilir. 
Bu gerçek kişiler ile tüzel kişiler tarafından edinilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 
bu madde hükümlerini uygulamaya Fon yetkilidir. Bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul 
edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanıl
dığı tarihten sonra üçüncü kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemler 
ile üçüncü kişiler lehine tesis edilen ayni ve şahsi her türlü hak Fona karşı hüküm ifade etmez. Bu 
hukuki işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dahil tüm şahısların, yukarıda belirtilen işlem
lerin gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacak
lar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

Yukarıda belirtilen işlemlere taraf olan üçüncü kişiler bankanın faaliyet izninin kaldırılması 
veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden sonraki işlemler nedeniyle, bu maddenin birinci fık
rasında sayılan kişiler ise bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya yönetim ve denetiminin Fona 
devrinden önceki ve/veya sonraki işlemler nedeniyle iyiniyet iddiasında bulunamazlar. Bankanın 
faaliyet izninin kaldırılması veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden önce satış, kira, devir ve 
temlik gibi işlemler ile aynî ve şahsi hak tesisine ilişkin işlemlere taraf olan üçüncü kişiler iyiniyet-
li olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya denetimin
deki şirketlerde ve/veya işletmelerinde iş akdine bağlı ve/veya bağlı olmaksızın geçici veya sürek
li olarak istihdam edilen şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi veya denetçisi olduğu şirketlerin; bir 
iş akdine bağlı olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların vekâleten ve/veya ticari mümessil ve/veya 
ticari vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme hükümleri gibi herhangi bir hukuki ilişkiye 
dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel 
kişilerin; bu fıkrada belirtilen şahıslar dışındaki ve/veya bunlar tarafından kurulan şirketlere ban
kacılık mevzuatına ve/veya teamüllerine uyulmadan ve/veya teminatsız ve/veya yetersiz teminat ile 
kredi kullandırılan ve/veya genellikle faaliyet yeri olarak aynı adresi kullanan ve/veya yapılan söz
leşmelere cayma hakkı ve/veya borcun nakli gibi hükümler koymak suretiyle kullandıkları kredileri 
ve/veya banka kaynaklarını bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak tek 
başına ve/veya birlikte elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilere ve/veya bunların ve/veya ban
kanın iştiraklerine ve/veya doğrudan veyahut dolaylı bağı bulunan şahıs ve şirketlere yukarıdaki 
fıkralarda sayılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin kul
lanmış oldukları krediler ve/veya banka kaynakları bankanın yönetim ve denetimini doğrudan 
ve/veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklar tarafından kullanılmış 
banka kaynağı sayılır ve bu şahıslar ile edindikleri ve/veya üçüncü kişilere edindirdikleri para, her 
türlü mal, alacak ve haklar hakkında bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet izni kal
dırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 972) 



— 244 — 

üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının, bun
ların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya yetkili banka mensuplarının kendi aralarında veya 
üçüncü kişilerle yaptıkları taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı 
gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da 
şerh edilmiş olsun veya olmasın her türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler 
dahil her türlü tasarrufları ile kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm ek
lentileri ile çiftlik gibi taşınmazlarla ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, taşınır veya taşınmaz mal, 
finansal kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile 
gazetelerin yayım hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, idare ve hiz
met vekâleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel 
emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı 
sözleşmeleri ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve aval
ler ile her türlü hisse devir sözleşmeleri Fon Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır. Bu sözleşmelerin 
geçersizliğinden dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa bulun
madığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü 
davacıya aittir. 

Borçlunun, haline münasip konut kiralamasına ilişkin sözleşme yukarıdaki fıkra kapsamı dışın
dadır. 

Fon, bu maddede sayılan alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz 
koymaya, muhafaza altına almaya ve Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak 
raporları dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağına mahsuben devralmaya yetkilidir. 

Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı 
tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulanabilir. 

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden tesis edilen işlemlere karşı idarî yargı mer
cilerinde açılan davalarda mahkemelerce yürütmenin durdurulması karan verilebilmesi için teminat 
şartı aranmaz. 

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden yapılacak işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulur. Bu 
madde ile Fona tanınan yetkiler Fon tarafından başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fon Kurulunun 
karar alması ile tekemmül eder. Yapılan işlemlerden tescile tâbi olanlar Fonun talebi üzerine tescil 
ve gerektiğinde ilan olunur. 

Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı halinde uygulanacak takip 
ve tahsil usulleri 

MADDE 135.-1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu Kanun uyarın
ca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutan ile 
Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutan arasında bir fark bulunması halinde, bu 
fark nispetinde bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel 
müdür yardımcıları, imzalan bankayı ilzam eden memurlan ve şube müdürleri ile yönetim ve 
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklannın, 
kendilerine, eşlerine ve çocuklanna ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve 
tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa mevcuttan da dahil olmak üzere, hak ve alacakları, döviz tev
diat hesaplan ve limitli ve limitsiz kredi kartı ve ATM kartları hesaplan dahil tüm banka hesap-
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larımn dondurulmasına, kara, hava ve deniz taşıtları dahil her türlü taşınır ve taşınmaz, kıymetli ev
rak ve yurt içi veya yurt dışı hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, yatırım fonları katılım bel
geleri gibi diğer menkul değerlerle, bağımsız ticari işletme, fabrika ve tesisler, bu tesislerin işletil
mesine yönelik marka ve lisans haklan, kamu imtiyaz sözleşmelerinden doğan televizyon kanalı, 
elektrik santralı gibi bir tesisin kurulması ve işletilmesi yetkilerini veren lisans, ruhsat ve işletme 
haklan ile bu tesislerin lisans hakkına dayanarak veya lisans hakkı bulunmadan kuran ve işleten 
şirketlere ait hisse senetleri, hak ve alacakların üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen 
kaldırılmasına, belirtilen tüm mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına ve/veya resmî 
sicillerdeki kayıtlan üzerinde ihtiyatî tedbir konulmasına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına 
ve hak ve alacaklann üzerine diğer tedbirlerin konulmasına, bunlardan elde edinilmiş her türlü 
taşınır ve taşınmaz, hak ve alacaklar ile kıymetli evrak, nakit, bir tesisi işletme ve kurma hakkı 
veren marka ve lisans haklan, bu tesisleri lisans, ruhsat ve işletme hakkı ile veya bu hakları bulun
madan işleten, kuran ve hak sahibi niteliğini haiz şirketlere ait hisse senetleri hakkında belirtilen 
tedbirlerin alınmasına, Fonun talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh ceza 
hâkimi, yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilir. 

Yukarıda belirtilen farkın bu Kanunda yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline Fon 
tarafından karar verilebilir. Bu hükümler, yukanda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar 
hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen kişiler hakkında da uygulanır. 

Tedbire ilişkin talepler, hâkim veya mahkeme tarafından evrak üzerinde yapılacak inceleme 
sonucunda derhal ve nihayet yirmidört saat içinde sonuçlandınlır. Gecikmesinde sakınca görülen 
hallerde Cumhuriyet başsavcılıktan da hak ve alacakların dondurulmasına karar verebilir. Cum
huriyet başsavcılıktan bu kararı en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim en 
geç yirmidört saat içinde bu kararı onaylayıp onaylamamaya karar verir. Hâkim tarafından onaylan
mayan kararlar hükümsüz kalır. 

Sulh ceza hâkimince verilen tedbirler, tedbir kararını veren mahkemenin bulunduğu yerdeki 
nöbetçi icra dairesi tarafından infaz olunur ve Fonun, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mev
duat ve katılım fonu kabul etme izninin kaldırıldığı tedbir kararlarının verildiği tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde suç duyurusunda bulunmaması ve/veya 6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili 
yolunda takip başlatmaması ve/veya alacağın tahsili yolunda hukuk mahkemelerinde dava aç
maması halinde sona erer. Bu süre içerisinde suç duyurusunda bulunulması ve/veya Fon tarafından 
6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip başlatılması ve/veya alacağın tahsili yolun
da hukuk mahkemelerinde dava açılması halinde tedbirler, Fon alacakları tamamen tahsil edilinceye 
kadar devam eder. Mahkeme, bu Kanun hükümlerine göre Fon tarafından ödenen ve/veya ödenecek 
miktann, sorumlular tarafından doğrudan Fona ödenmesine karar verir. Bu takdirde tedbirler, hük-
molunan meblağın sorumlulann bu fıkra uyarınca tedbirlere konu edilen, para, mal, hak ve alacak
tan ile diğer mal varlığından tahsiline kadar devam eder. 

Yukandaki fıkralarda yer alan hükümlerin konusu olup, sorumluların boşanmış veya dul eş
lerinin, diğer kan hısımları ile kayın hısımları ve üçüncü kişilerin mülkiyeti ve tasarrufuna geçiril
miş bulunan tüm mal, sınırlı ayni veya şahsi hak ve alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılmış veya açılacak davalarda bu kişiler 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci maddesin
deki mülkiyet karinesinden ve tüm resmî sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz. 
İyiniyetle edinmiş olduklarını ispatladıkları takdirde, yaptıkları ödemelerin muvazaalı olmayan 
rayiç değer olduğunu belgelendirmeleri şartıyla ödediklerinin asli sorumlulann mal varlığı ve diğer 
varlıklanndan alınmasına mahkemece karar verilir. 
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Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izni kaldırılan bir banka 
nezdinde mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak düzenlediği belgeler 
veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına 
ödeme yapılmasını talep eden kişiler hakkında, zimmet veya dolandırıcılık ile belgede sahtecilik, iş
lemlerin kayıtdışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme veya bilişim sistemini engelleme, 
bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından dolayı gerçek içtima hükümlerine göre 
cezaya hükmolunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu madde 
hükümlerine göre Fon tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak olmasına sebebiyet veren 
kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanır. 

Fon alacaklarının yasal teminatı 
MADDE 136.- Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından bu Kanun hükümleri çer

çevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ihtiyatî haciz veya tedbir kararlan 
uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacaklar, bu davalara 
konu alacakların yasal teminatını oluşturur ve karar kesinleşinceye veya takip sonuçlanıncaya kadar 
devam eder. Mahkemece karara bağlanan alacaklar, tedbir konulan para, mal, her türlü hak ve 
alacakların bedelinden, imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil olunur. 

İspat külfeti 
MADDE 137.- Fon tarafından bu Kanunun 108 ve 110 uncu maddeleri hükümleri uyarınca 

açılmış ve açılacak davalarda ispat külfeti davalılara aittir. 
Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin istisnalar 
MADDE 138.- Fonun taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen 

Fon aleyhine neticelenmesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar 
Fon hakkında uygulanmaz. 

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi 
veya alacaklarının devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya 
açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her 
türlü süre alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımın
dan dokuz ay süre ile durur. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Fonun yapılan ihalelere iştirak etmesi halinde 
teminat şartı aranmaz. 

Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde borç
lular tarafından yapılan itirazlar satış dışında takip işlemlerini durdurmaz. 

Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satış ilanlarının borçlular 
dışındaki ilgililere tebliği, ilanda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla, varsa bilinen son adres
lerine yapılacak tebligat ile yoksa keyfiyetin ilanen tebliği suretiyle yapılır. 

Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedelleri sıra cetvelinin 
kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenir. 

Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri 
MADDE 139.- Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların kendisinin 

ekonomik değeri olan iştirakleri ile bu Kanunun 134 üncü maddesi ve bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası kapsamında 
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yönetim ve denetimini devraldığı şirketler ile ilgili olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
leri uygulanmaksızın yapılacak sermaye artırımları da dâhil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve 
Fon alacağının tahsiline yönelik olarak söz konusu şirketlerin mal, hak ve alacaklarının korunması 
ve değerlendirilmesi amacıyla Fon Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde malî kay
nak sağlamak da dâhil gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ilişkin malî istisnalar 
MADDE 140.- Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
Faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye 

idarelerinin Fon tarafından, borçlarının ve/veya taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya alacaklarının 
devralınması halinde Fonun, üstlendiği borçlar ve/veya taahhütler ile devraldığı alacaklarla ilgili 
devir ve temlik sözleşmeleri, her türlü teminatın tesisi ve kaldırılması, sözleşmelerin bozulması, 
dava ve icra takipleri ile bu borçlar ve/veya alacaklar ve/veya taahhütlerle ilgili diğer her türlü iş
lemler ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kâğıtlar, her türlü vergi, resim, harç, fonlar ve 2548 sayılı 
Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükmünden istisnadır. 

Borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve masraflar 
bu alacaktan mahsup edilemez. Bu işlemlerden kaynaklanan döner sermaye ücreti ödenmez ve diğer 
kesintiler yapılmaz. 

Fon alacağına karşılık bir malın Fon veya Fon bankaları tarafından rızaen veya icraen satın 
alınması halinde bu işlemlerle ilgili olarak tarafların ödemekle yükümlü olduğu vergi, resim, harç 
ve döner sermaye ücreti gibi mali yükümlülükler aranmaz. 

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye idarelerinin, 
mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın öden
mesi ve her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i icra taleplerinde teminat şartı aranmaz. 

Fon alacaklarına ilişkin davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümleri uygulanır. 

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye 
idarelerinin, yukarıda belirtilen işlemler nedeniyle kendi aralarındaki ve/veya diğer gerçek ve tüzel 
kişilerle aralarındaki işlemler nedeniyle düzenlenen sözleşmeler, belgeler ve sair kâğıtlar ile bun
ların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ya da yeni bir itfa planına bağlanması, 
alacakların teminatlandırılması, teminatların devir alınması, tarafların sulh ve/veya ibra olması 
ve/veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir işleme tâbi tutulması nedeniyle düzenlenen 
kâğıtlar ve/veya belgeler her türlü vergi, resim ve harçlar ile özel kanunları ile hükmolunan mali 
yükümlülüklerden istisnadır. Bu hüküm üçüncü kişiler yönünden, Fonun ve/veya Fona intikal eden 
bir bankanın ve/veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerinin, tasfiyeye 
tabi tutulan bankaların tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsili ile ilgili işlemlere taraf olmaları 
halinde uygulanır. 

Fonun, bu Kanunun 131 inci maddesi uyarınca gerçekleştireceği borçlanma ve avans işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. 

Fon bankaları, faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve 
tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsilini teminen yapacakları her türlü işlem, dava ve icra takipleri, 
bu dava ve takiplerin borçlularınca kabul edilmek suretiyle kesinleştirilmesi, her türlü vergi, resim, 
harç ve fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 
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Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hük
münden istisnadır. 

Faaliyet izni kaldırılan bankaların, Fon bankalarının sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri halinde, aktüerlerce tespit edilen fiili ve teknik açıklar için, faaliyet izni kaldırılan bankaya, 
Fona ve/veya Fon bankalarına rücu edilemez. 

Zamanaşımı 
MADDE 141.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde 

zamanaşımı süresi yirmi yıldır. 
Görevli ve yetkili mahkeme 
MADDE 142.- Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflas ve tasfiye idareleri 

tarafından açılacak hukuk davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılır. O yerde, birden 
fazla asliye ticaret mahkemesi bulunması halinde, bu davalar (1) ve (2) numaralı asliye ticaret mah
kemesinde görülür. 

Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflas ve tasfiye idareleri tarafından 
muamele merkezi veya ikametgahı İstanbul ili sınırlan içinde olan kişiler aleyhine açılacak hukuk 
davalan ile borçlular hakkında açılacak iflas davalanna İstanbul (1) ve (2) numaralı asliye ticaret 
mahkemesi tarafından bakılır. İflas davası açılması halinde, bu mahkeme, hakkında iflası istenen 
borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine borçlu aleyhine iflas 
davası açıldığını bildirir. 

Bu Kanun hükümleri ile Fona verilen yetki ve görevler gereğince açılmış ve açılacak her türlü 
davalara adli tatilde de bakılır, bu davalarda bilirkişiler resmî kurum ve kuruluşlarda görev yapan
lar arasından seçilir, duruşmalara otuz günden fazla ara verilmez. 

Varlık yönetim şirketi 
MADDE 143.- Bankalar ve Fon dahil diğer mali kurumlann alacaklan ile diğer varlıklannın satın 

alınması, tahsili, yeniden yapılandınlması ve satılması amacıyla, kuruluş ve faaliyet esaslan Kurul 
tarafından belirlenen varlık yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlık yönetim şirketleri alacaklannın 
tahsili ve alacaklann ve/veya diğer varlıklann yeniden yapılandınlması kapsamında alacak tahsili 
amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıklann işletilmesi, kiralanması ve bunlara 
yatınm yapılması ve yine alacaklanm tahsil etmek amacıyla borçlulanna ilave finansman sağlamak 
veya sermayelerine iştirak etmek dahil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkilidir. 

Fon kurulacak varlık yönetim şirketlerine sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya his
sedar olarak katılmaya yetkilidir. 

Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu varlık yönetim şirketleri, Fondan devraldığı alacak
larla ilgili olarak bu Kanunun 132 nci maddesinin sekizinci fıkrası ve 138 inci maddesinin beşinci 
fıkrasında Fona tanınan hak ve yetkileri kullanır. 

Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri nedeniyle doğmuş veya doğması beklenen, 
ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlannı karşılamak amacıyla karşılık ayırmak zorun
dadırlar. Karşılık aynlacak alacakların nitelikleri ile karşılıklara ilişkin esas ve usuller Kurul 
tarafından belirlenir. Varlık yönetim şirketlerinin bu fıkra uyannca ayırdıklan karşılıklann tamamı, 
ayrıldıklan yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Mali Sektöre Olan 
Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
bu Kanunla yürürlükten kaldınlan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış ol-
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duğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve, bununla il
gili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve 
bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisin
den, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil 
edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır. 

Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borçların, taahhütlerin yüklenilmesi veya alacakların, var
lıkların devralınması halinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varlıklarla ilgili olarak, takibi şikayete 
bağlı suçlar dahil olmak üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında, alacağın devralın-
dığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, varlık yönetim 
şirketi kendiliğinden müdahil sıfatını kazanır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş olan varlık yönetim şirketleri bu Kanun hüküm
lerine tabi olarak faaliyetlerini yürütürler. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Faiz oranları ile diğer menfaatler 
MADDE 144.- Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulün

de uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve katılma oranlarını, özel cari 
hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî 
miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. 
Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir. 

Parasal tutarlar 
MADDE 145.- Para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar 

ve sınırlardan her biri, her yıl kısmen ya da tamamen, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açık
lanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul 
kararıyla artırılabilir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İdarî Para Cezaları 

Kuruluşlara ilişkin idarî para cezaları 
MADDE 146.- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlara, bu Kanunun; 
a) 13 üncü ve 14 üncü maddelerine aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde, onbeş-

bin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar, 
b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırılık halinde, beşbin Yeni 

Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 
c) 25 inci maddesine aykırı şekilde atama yapılması veya 26 ncı maddesinde belirtilen kişilerin 

yasaklanan görevlerde çalıştınlması halinde, onbin Yeni Türk Lirasından kırkbin Yeni Türk Lirasına 
kadar ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde aykırılığın giderilmemesi halinde, bu 
sürenin bitiminden itibaren geçen her gün için verilmiş olan cezanın yüzde onu tutarında, 

d) 28 inci madde hükümlerine aykırılık halinde, beşbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 
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e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 nci maddesinin birinci fıkrasına ya da 38, 39 veya 
42 nci maddelere aykın davranılması halinde onbin Yeni Türk Lirasından yirmibeşbin Yeni Türk 
Lirasına kadar, 

f) 43 üncü maddede öngörülen bildirimlerin yapılmaması halinde beşbin Yeni Türk Lirasın
dan onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklarına uyulmaması halinde beşbin Yeni Türk Lirasından az 
olmamak üzere verilen kredinin yüzde beşi tutarına kadar, 

h) 52 nci maddesine aykın davranılması halinde, beşbin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk 
Lirasına kadar, 

i) 53 üncü maddesine göre aynlması gereken karşılıklara! tesis edilmemesi halinde, beşbin 
Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere, aynlması gereken karşılık tutarının binde ikisine kadar; üç 
aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek süre içinde aykınhğm giderilmemesi halinde ise, tesis 
edilmeyen karşılık tutannm yüzde üçü tutannda, 

j) 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına uyulmaması halinde, ellibin Yeni Türk Lirasından az 
olmamak üzere aykınlık oluşturan tutarın yüzde birine kadar, 

k) 56 ncı maddesine aykırı şekilde ortaklık payı edinilmesi halinde, yirmibin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere, aykırılık teşkil eden tutarın yüzde beşine kadar ve cezanın tebliğ 
tarihinden itibaren bir yıl içinde aykınhğm giderilmemesi durumunda ise bu sürenin bitiminden 
itibaren aykınhğm giderildiği tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri tutarında, 

1) 57 nci maddesindeki yasaklama ve sınırlamalara aykırılık halinde, yirmibin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere, yasaklama ve sınırlama konusu değerin yüzde onuna kadar ve 
cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise, kredi kul
landıranından kaynaklanan aykırılık hariç, bu sürenin bitiminden itibaren aykınhğm giderildiği 
tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri tutannda, 

m) 58 inci madde hükmüne aykırılık halinde beşbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere 
aktarılan miktar kadar, 59 uncu maddedeki sınırlamaya uyulmaması halinde, beşbin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere sınırı aşan miktar kadar, 

n) 60 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarına uyulmaması halinde onbeşbin Yeni Türk 
Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar, 

o) 61 inci maddesindeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde beşbin Yeni Türk Lirasın
dan onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

p) 95 ve 96 ncı maddeleri kapsamında Kurum tarafından bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar
dan talep edilen bilgilerin gönderilmemesi halinde beşbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni 
Türk Lirasına, geç gönderilmesi halinde beşbin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına, ek
sik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları içermesi veya kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi 
halinde beşbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

r) 144 üncü maddesi uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde 
yirmibin Yeni Türk Lirası, aynca Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankası tarafından miktar ya da 
oranların tespit edildiği durumlarda, söz konusu miktar ve oranlara aykın şekilde faiz alınması veya 
verilmesi ya da menfaat sağlanması halinde, sağlanan menfaat tutan kadar, 

idarî para cezası uygulanır. 
Kurul bu madde uyannca verilecek cezaları bu Kanunun 68,69 ve 70 inci maddeleri uygulanan 

bankalar için yüzde ellisine, 71 inci maddesi uygulanan bankalar için ise yüzde yüzüne kadar indir
meye yetkilidir. 
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İlgili kişilere ilişkin idarî para cezaları 
MADDE 147.- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili gerçek ve tüzel kişilere, 

bu Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin birinci, ikinci veya dördüncü fıkrasına aykırılık halinde, beşbin Yeni 

Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 
b) 36 ncı maddesine aykırılık halinde, beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk 

Lirasına kadar, 
c) 38 inci maddesine aykırılık halinde, beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk 

Lirasına kadar, 
idarî para cezası uygulanır. 
Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler dolayısıyla idarî para 

cezaları 
MADDE 148.- Kurul karanyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlar ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere, 
a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara uyul

maması halinde onbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın binde 
beşine kadar, 

b) İlgili maddelerine göre, Kurul ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde beşbin Yeni 
Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

idarî para cezası uygulanır. 
Savunma hakkı ve kapatma kararı 
MADDE 149.- İdarî para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağına ilgilinin savunması alın

dıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay için
de savunma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak yurt içinde açılan şube ve temsilcilik
ler hakkında 146 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmakla birlikte, bunlar 
Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya sürekli kapatılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Suçlar 

İzinsiz faaliyette bulunmak 
MADDE 150.- Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gös

teren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görev
lileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi halinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür 
halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân 
ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet 
gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve 
deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, 
tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralara aykırılık halinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muhatap talebi 
üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyet-
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leri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilanlan toplatılır. Bu tedbirler, hâkim karanyla kaldırılın
caya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek 
MADDE 151.- Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykm davrananlar altı aydan iki yıla 

kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak 
MADDE 152.- Bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine ve bu Kanunla yürürlükten kal-

dınlan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca alınması is
tenen önlemleri almayan bankalann bu önlemleri almakla yükümlü olan mensuplan, iki yıldan dört 
yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklanna veya 
bunların iştirak ve kuruluşlanna yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört yıldan altı yıla 
kadar hapis cezasına ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. 

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görev
lerini yapmalarını engellemek 

MADDE 153.- Bu Kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bil
gi ve belgeler ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, konsolide finansal tablolann hazırlanmasını 
teminen 38 inci madde kapsamında istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen kişi bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandınlır. 

Bu Kanunla yetkilendirilen denetim görevlilerinin görevlerini yapmalanna engel olan kişi iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak 
MADDE 154.- Bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen belgelerin saklanması yüküm

lülüğüne uymayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandınlırlar. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 
MADDE 155.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlann, bu Kanunda gösterilen merciler ile 

denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıklan belgelerdeki gerçeğe aykın 
beyanlardan dolayı, bunlan ve bunlann düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza 
edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 
cezalandınlır. 

İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme 
MADDE 156.- Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlann işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasından, 

gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden, kanunî ve yardımcı 
defter ve kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlanmadan 
yıl sonu bilançolarını kapatmalanndan dolayı, bunları ve bunlann düzenlenmesine esas olan her tür
lü belgeleri gerçeğe aykın nitelikte olduğunu bilerek imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandınlır. Gerçeğe aykın olarak düzen
lendiğini bildiği halde bu belgeleri onaylayan bağımsız denetim kuruluşu görevlileri de aynı şekil
de cezalandınlır. 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 
MADDE 157.- Bu Kanuna tâbi kuruluşlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 244 üncü mad

desinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu açısından 
banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir. 
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İtibarın zedelenmesi 
MADDE 158.- Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza al

tıda bir oranında artırılarak hükmolunur. 
Sırların açıklanması 
MADDE 159.- Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen 

yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî 
para cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı 
cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırlan kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak 
amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin önemine göre 
sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak 
üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 

Zimmet 
MADDE 160.- Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve 

gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer mallan 
kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer 
mensupları, altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalan
dırılacakları gibi bankanın uğradığı zaran tazmine mahkûm edilirler. 

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde 
faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası verilir; ancak, 
adli para cezasının miktan bankanın uğradığı zarann üç katından az olamaz. Aynca meydana gelen 
zarann ödenmemesi halinde mahkemece re'sen ödettirilmesine hükmolunur. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bir bankanın; hukuken veya fiilen yönetim ve 
denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının, kredi kuruluşunun kaynaklannı, kredi 
kuruluşunun emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak 
kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, kredi kuruluşunu her ne suret
le olursa olsun zarara uğratmaları zimmet olarak kabul edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında on yıl
dan yirmi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasına hükmolunur; ancak, adli para 
cezasının miktarı bankanın uğradığı zarann üç katından az olamaz. Aynca, meydana gelen zararın 
müteselsilen ödettirilmesine karar verilir. 

Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senet
lerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi 
halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen 
evrak veya senetlerin veya diğer mallann aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen taz
min edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekleşmesi 
halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. 

Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya 
diğer mallann değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yanya kadar indirilir. 

Diğer kanunlara aykırılıklar 
MADDE 161.- Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de 

cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kovuşturma Usulü 

Yazılı başvuru ve müdahale 
MADDE 162.- Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, 

Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu 
başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Ancak, 160 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçtan 
dolayı soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine veya gecikil
mesinde sakınca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar 
edilir. Bu fikra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, Kurumun veya 
Fonun başvuruda bulunması halinde, bunlar başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanırlar. 

İtibarın zedelenmesi, sırların açıklanması ve zimmet suçlarından dolayı ilgililerin dava hakkı 
ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır. 

İtiraz ve bildirim 
MADDE 163.- Bu Kanunun 162 nci maddesi uyarınca başlatılan soruşturmalar neticesinde 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, bu karar ilgisine göre Kuruma veya Fona ve ilgili ban
kaya tebliğ edilir. Kurum, Fon ve ilgili banka kendisine tebliğ edilen bu kararlara karşı 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. 

Kamu davası açılması halinde, iddianamenin bir örneği ilgisine göre Kuruma veya Fona tebliğ 
edilir. 

Özel görev 
MADDE 164.- Bu Kanunda tanımlanan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak, 

işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme ve zimmet suçlan ile sistemi en
gelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, bankacılık ve müşteri sırlarının açıklanması, ban
kacılık faaliyeti çerçevesinde işlenen nitelikli dolandırıcılık, bu suçların işlenmesi amacına yönelik 
olarak örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak veya bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza 
mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla 
anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının 
teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o yerlerdeki 
diğer ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağır ceza mahkemesi de kurulabilir. 

Bilirkişi incelemesi 
MADDE 165.- Bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer kanunlarda ön

görülen suçlardan dolayı açılan ceza davalarında bilirkişi, raporunu dosyanın kendisine verildiği 
tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafından iki aya kadar 
uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret ödenmeksizin 
bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden alınan kişiler, bir 
yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporların 
süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar adlî para 
cezasına mahkûm edilirler. Dosyanın bilirkişiye tevdi tarihinde dava zamanaşımı süresi durur. Bilir
kişinin raporunu mahkemeye verdiği tarihten itibaren bu süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

Kurum, Fon, Fon bankaları ile bankaların iflas idareleri tarafından açılan hukuk davalarında 
gerekli görülen hâllerde, yaptırılacak bilirkişi incelemelerinde, bilirkişi raporunu dosyanın ken
disine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafından iki aya 
kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret öden
meksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden alınan 
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kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, 
raporlann süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar 
adlî para cezasına mahkûm edilirler. 

Özel soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 166.- 160 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren suçların soruşturma ve 

kovuşturmalarında aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 
a) Soruşturma, iş bölümü ilişkilerine göre, Cumhuriyet başsavcılarınca veya görevlendireceği 

Cumhuriyet savcılarınca bizzat yürütülür. Bu suçlar, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş 
olsalar bile, Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

b) Bu suçların soruşturma ve kovuşturmalarında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
135 ila 138 inci maddeleri de uygulanır. 

c) Bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma sebebiy
le şüpheli, sanık, tanık, bilirkişi ve suçtan zarar görenleri, Cumhuriyet savcısının veya mahkeme 
naibinin veya istinabe olunan hâkimin emriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya 
mecburdur. Bu emir, çağnlanlar hakkında kolluğa ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma 
yetkisi verir. 

d) Cumhuriyet başsavcılıkları, bu suçların soruşturmasında gerekli olması halinde, geçici 
olarak yargı çevresi içerisinde veya dışındaki, genel bütçeli dairelere ve katma bütçeli idarelere, 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, bankalara ait bina, araç, gereç ve personelden 
yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin 
yerine getirilir. Özürsüz olarak bu istemleri yerine getirmeyen sorumlu kişiler, üç aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

e) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde, suç mahallî veya delillerin bulunduğu yerlere 
gidilerek soruşturma yapılır. 

f) Soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, bu suç faillerinin her türlü mal, alacak, para ve sair eş
yalarına hâkim kararı gecikmesinde sakınca olunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile 
el konulur. Bu suçlara iştirak edenler ile suç faillerinin bu suçlar nedeniyle elde ettiği her türlü hak
sız kazanımın transferi sonucu elde edilen, kan ve kayın hısımlar ile üçüncü şahıslar nezdindeki 
mal, alacak veya sair her türlü şeylere de Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile el konulur. 

g) El koyma karan yirmidört saat içinde yetkili ve görevli sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. 
Hâkim kırksekiz saat içinde kararını açıklar. Aksi halde el koyma hükümsüz kalır. 

İnfaz 
MADDE 167.-160 inci maddede yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanlar, Fona veya Hazineye 

olan borçlan ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar mal varlıklarından tahsil 
olunamadığı sürece, bunlar hakkında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. 

ONBEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 168.- A) Bu Kanunun geçici maddelerindeki düzenlemeler hariç olmak üzere, 

18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
B) İkrazatçılık hariç ödünç para verme işlerine ve finansal kiralama faaliyetlerine ilişkin olarak 

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda yer alan görev ve yetkilere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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C) 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun; 
a) 30 ve 34 üncü maddeleri hariç olmak üzere, diğer maddelerinde yer alan "Bakanlar Kurulu" 

ibareleri "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu", 
b) "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık" ibareleri ise "Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu", 
c) 32 nci maddesinin (b) bendi "10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik Bankacılık Düzen

leme ve Denetleme Kurulunca," 
şeklinde değiştirilmiştir. 
D) 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin; 
a) 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu", 
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası "Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi finansman şir

ketleri ve faktoring şirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ikrazat-
çılann faaliyetleri ise Müsteşarlıkça denetlenir.", 

c) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finans
man şirketleri ve faktoring şirketlerinden, Hazine Müsteşarlığı ise ikrazatçılardan her türlü bilgi ve 
belgeyi talep edebilir." 

şeklinde değiştirilmiştir. 
E) 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında 

yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nm görüşünü alarak" ibaresi ile beşinci fıkrasında 
yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da görüşlerini alarak" ibareleri madde metnin
den çıkarılmıştır. 

F) 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci 
maddesinin (I) numaralı fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (II) numaralı fıkrası ile 44 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"II.- Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak üzere Bankaca uy
gun görülecek diğer mali kuruluşlar, Banka nezdinde açılacak hesaplarda yükümlülükleri esas 
alınarak, nakden zorunlu karşılık tesis ederler. Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin kapsamı, 
zorunlu karşılıkların oranı, tesis süresi ve bu yükümlülükler için tesis edilen karşılıklara gerektiğin
de ödenecek faiz oranı, mevduat veya katılım fonlarından olağanüstü çekilişler ile birleşme, devir 
ve bölünme hallerinde yapılacak işlemler de dahil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usul 
ve esaslar Bankaca belirlenir. 

Yukarıda belirtilen kuruluşların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi disponibilitenin 
nitelik ve oranı gerektiğinde Bankaca tespit edilir. 

Bankaca yapılacak düzenlemeye göre zorunlu karşılıkların Banka nezdindeki hesaplarda bloke 
olarak tutulmasının istenmesi halinde, bloke hesaplarda tutulan zorunlu karşılıklar, hiçbir amaç ve 
konunun finansmanı için kullanılamaz, temlik ve haciz edilemez. 

Zorunlu karşılıkların ve umumi disponibilitenin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis 
edilmesi halinde Banka, belirleyeceği usul ve esaslara göre, eksik kısım için; Banka nezdindeki 
hesaplarda faizsiz mevduat tutulmasını istemeye veya cezai faiz tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 
Tahakkuk ettirilen cezai faiz alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir. Tahsil edilen cezai faizler Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna gelir kaydedilir." 
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"Madde 44.- Banka, Türkiye'de faaliyette bulunan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkın
ma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, 
finansman şirketleri ile Banka ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek diğer 
malî kuruluşların müşterilerinin risk durumlanna ilişkin bilgileri nezdinde toplamak, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili kuruluşlar ile paylaşmak üzere Risk Merkezi kurar. 

Yukarıda belirtilen kuruluşlar, bankalar bakımından keşide ettikleri protestolar da dâhil olmak 
üzere, müşterilerinin risk durumları hakkında istenecek her türlü bilgiyi belirlenecek biçim ve 
içerikte vermekle yükümlüdür. Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. 

Risk Merkezince sağlanacak bilgilerin biçim ve içeriğine, derlenmesine, paylaşılmasına ve 
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun 
görüşü alınmak suretiyle Bankaca belirlenir." 

G) 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının 
birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesil
mesi şartı aranmaz." 

H) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

I) 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun mülga 24 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 24.- Kredilere ve diğer alacaklara karşılık ayrılmasına ilişkin yükümlülük 24.4.2003 
tarihinden itibaren Banka hakkında uygulanmaz." 

İ) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde yer 
alan "Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve 
Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları" ibaresi eklenmiştir. 

J) 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 6 ncı maddesi ile 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 6.- Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup; nama yazılıdır." 
"Bankanın İdare Meclisi Genel Müdürle birlikte, toplam dokuz üyeden oluşur. Her grubun 

İdare Meclisinde sahip olacağı üye sayısı Banka ana sözleşmesinde gösterilir." 
"(A) grubu üyelerinden biri Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere Başbakan tarafın

dan, (A) grubunun diğer üyeleri ile (B), (C) ve (D) grubu üyeleri Genel Kurulca seçilir." 
Mülga kanunlara yapılan atıflar 
MADDE 169.- Diğer kanunlarda mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlük

ten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununa yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapıl
mış sayılır. 

Diğer kanunlarda ve mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
4389 sayılı Bankalar Kanununda özel fınans kurumlarına yapılan atıflar, katılım bankalarına yapıl
mış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanuna göre çıkarılacak, yönetmelik, tebliğ ve kararlar yürürlüğe 
girinceye kadar, kaldırılan hükümlere dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bu Kanunda Öngörülen düzenlemeler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 
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GEÇİCİ MADDE 2.-12.5.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) fık
rası hükmü uyarınca genel hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel finans kurumlarının tasfiyesi 
fon tarafından yürütülür. Genel hükümlere göre atanmış olan tasfiye memurlarının görevi bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona erer. Özel Finans Kurumlarının iradi tasfiyesine kal
dığı yerden Fon tarafından devam edilir. 

Fon sözkonusu özel finans kurumlarının tasfiyesine ilişkin olarak bu kanun ve diğer kanunların 
kendisine vermiş olduğu görev ve yetkilere sahiptir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kurum tarafından daha önce 
faaliyet izni verilmiş olan tüm bankalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kanunlara uy
gun olarak yapmakta oldukları faaliyetlerine devam ederler. Bankalar bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren, iki ay içinde faaliyet gösterdikleri alanları bildiren beyannameyi Kuruma verir
ler. Bankalar, faaliyetlerini bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki faaliyet konularını genişlet
meden önce Kurumdan izin almak zorundadır. 

Bankalar ve finansal holding şirketleri durumlarını, bu Kanun hükümlerine bir yıl içinde in
tibak ettirmek zorundadır. 

Halen faaliyette bulunan özel finans kurumlan, bir yıl içerisinde ticaret unvanlarını katılım 
bankası ibaresini de kapsayacak şekilde değiştirmek ve mevcut durumlannı Kanunun finansal 
raporlamayla ilgili hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Özel Finans Kurumlan Birliği Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği olarak addolunur ve bu Kanununun hükümlerine tabi olup, üç ay içinde 
durumunu bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Kurumca yetkilendirilen Bağımsız denetim kuruluşlan durumlannı 
31.12.2006 tarihine kadar 36 ncı madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki yüzde yirmibeşlik 
oran, bir risk grubuna kullandınlabilecek krediler yönünden, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde otuz-
beş, 1.1.2006 tarihinden itibaren yüzde yirmibeş olarak; yüzde yirmilik oran, 31.12.2005 tarihine 
kadar yüzde otuzbeş, 1.1.2006 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar yüzde yirmibeş, 1.1.2007 
tarihinden itibaren yüzde yirmi olarak uygulanır. 

Bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi sınırlanna ilişkin hesaplamalarda ortaklık paylan; 
2005 yılında yüzde kırk, 2006 yılında yüzde elli, 2007 yılında yüzde altmış, 2008 yılında yüzde yet-
mİşbeş, 2009 yılında yüzde doksan, 1.1.2010 tarihinden itibaren yüzde yüz oranında dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibanyla, iştirak tutarlan Kanunun 
56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların altında olan kredi kuruluşlan, hiçbir şekil 
ve surette bu maddede yer alan oranlan aşamazlar. Aynı tarih itibanyla iştirak tutarlan Kanunda 
belirtilen oranlardan herhangi birini aşan kuruluşlar, aşım tutarlannı, 31.12.2005 tarihine kadar yüz
de yirmisini, 31.12.2006 tarihine kadar yüzde kırkını, 31.12.2007 tarihine kadar yüzde altmışını, 
31.12.2008 tarihine kadar yüzde seksenini, 31.12.2009 tarihine kadar yüzde yüzünü itfa etmek 
suretiyle giderirler. 

GEÇİCİ MADDE 7.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamın
da sandık ve vakıflan bulunan bankalar durumlannı 31.12.2007 tarihine kadar 58 inci madde hük
müne uygun hale getirmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kuruma yanşma ve yeterlilik 
sınavıyla alınmış; avukat (Kurum uzman yardımcısı) ve Kurum uzman yardımcılan, bankacılık uz-
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man yardımcısı olarak atanır. Kurumda yeterlilik sınavını geçerek avukat (Kurum Uzmanı) ve 
Kurum Uzmanı unvanını kazanmış olanlar bankacılık uzmanlığına atanır. Bunların Kurumda çalış
tıkları süreler bankacılık uzman yardımcılığı ve bankacılık uzmanlığında geçmiş sayılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan 
personelden; Kurum Uzmanı olarak görev yapmış ve geldikleri kurumlarda mesleğe özel yarışma 
sınavıyla alınmış ve yeterlilik sınavında başarılı görülerek uzman, müfettiş ve benzeri unvanlarda 
görev yapmış olanlar ile en az doktora derecesine sahip olanlar bankacılık uzmanlığına atanmış 
sayılırlar. Bunların geldikleri kurumlarda uzman, müfettiş ve benzeri unvanlarda ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunda çalıştıkları süreler bankacılık uzmanlığında geçmiş sayılır. 
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başka kurumlardan naklen atanmış bankalar yeminli murakıp 
ve yardımcılarının geldikleri kurumlarda çalıştıkları süreler Kurumda geçmiş sayılır. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında zikredilen Kurum uzmanları dışında kalan Kurum uz
manları ve avukatlar aynı kadro unvanlanyla görevlerine devam ederler. Bu kadrolara bir daha 
atama yapılmaz. Bu kişiler görevde kaldıkları sürece bankacılık uzmanlarının aylık, mali, sosyal ve 
emeklilik haklanndan aynen yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihteki Hazine Müsteşarlığının 3226 sayılı 
Finansal Kiralama Kanunu hükümleri ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin ikrazatçılık dışındaki hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili personeli, 
muvafakatlan alınmak kaydıyla ve 1.1.2006 tarihine kadar talep etmeleri halinde Kuruma naklen 
atanır. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlığın ilgili personelinden yurt dışı teşkilatında 
görev yapan veya uluslararası kuruluşlarda görevli bulunan, lisans üstü eğitim nedeniyle yurt dışın
da bulunan veya askerlik ya da sair nedenlerle ücretsiz izinli olanların naklen atanma haklan sak
lıdır. Süresi içinde kullanılmayan haklar geçersiz olur. 

Hazine Müsteşarlığından naklen atanacak ilgili personelden, yaş şartı dışındaki şartları taşıyan 
ve Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre en az üç yıllık hizmeti bulunanlar bankacılık uzmanı, 
üç yıldan az hizmeti olanlar bankacılık uzman yardımcısı olarak atanır. Bunların geldikleri kurum
da çalıştıkları süreler bankacılık uzman ve uzman yardımcılığında geçmiş sayılır. Naklen atanan 
personelden Müsteşarlığa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanlann Kurumda geçirdikleri 
süreler bu yükümlülüklerin ifasında dikkate alınır. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre Hazine Müsteşarlığından naklen ataması yapılan 
personelin kadrolan hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait bölümünden çıkartılmış sayılır. 

Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda geçici olarak görevlendirilen personel, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurumlanna iade edilmemeleri halinde 
bulundukları Kurumda veya Fonda durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Bunlara 
ödenecek farklar hakkında geçici 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte halen Fonda çalışmakta olan personel
den, Kanun ile Fona verilen aslî ve sürekli görevler ile diğer hizmetleri yürütecek olanlar, öğrenim 
durumlan, hizmet süreleri ve Fon Kurulu tarafından belirlenecek diğer hususlar dikkate alınarak bu 
Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlara atanır. 

GEÇİCİ MADDE 11.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine kadar temet
tü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetim Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yap
ma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından 
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kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar 
hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, 
ek 1,2,3,4,5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Kanun gereği mal bildiriminde bulunması gerekenlerin, bildirimde belirtmedikleri veya gerçeğe ay
kırı olarak bildirdikleri her türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak ile gelir ve harcamalar da hak
sız mal edinme hükümlerine tâbidir. Haksız mal edinmediğini ispat edene bu hüküm uygulanmaz. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci 
maddeleri ile, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi 
uyannca işlem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankalar 
hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (5) ve (6) 
numaralı fıkraları hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 12.-13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ben
dinin (6) numaralı alt bendi; bu Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu, onbirinci, 
onikinci ve onüçüncü fıkraları, 136 ncı maddesi, 137 nci maddesi, 138 inci maddesinin ikinci fık
rası ve geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile 26.12.2003 tarihine 
kadar temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul 
tarafından kaldınlarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri baş
latılan bankalar hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 13.- Sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya 
da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşlann idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel 
kanunla kurulmuş bankalarda (Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. dahil ) 26.12.2003 tarihin
den önce bankacılık teamüllerine göre teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi 
geçtiği halde henüz ödenmemiş, süresi uzatılmamış veya yeniden yapılandırılmamış kredileri kul
lananlar ya da yeniden yapılandırma şartlarını ihlal edenler ile münferit veya karşılıklı verilen ban
ka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa 
hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeden doğan haklann da 
diğer bankaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan ari haklan aleyhine olmamak üzere Fon alacak-
lannın tahsiline ilişkin 123, 134, 136, 137, 138, 140, 142 ve 165 inci madde hükümleri, tasarrufun 
iptali davalarında aciz vesikası şartı aranmaması, tüzel kişilerin kanuni temsilcileri ile borçlu ve 
borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dahil bankalannca uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 14.-13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ben
dinin (6), (7) ve (8) numaralı bentleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 
15/a maddesi ve 22 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında sayılan ceza ve hukuk davalannı kovuş
turan, soruşturan ve yürüten Cumhuriyet Savcıları ile hâkimler bu işleri ivedilikle yürütürler ve 
görevleri süresince disiplin nedenleri hariç mazeretleri ve istemleri olmadıkça üç yıl süre ile başka 
bir yere veya göreve atanamazlar. Görev süresi dolanlar tekrar atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 15.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan bankaların tas
fiyesi, tekemmül ettirilen işlemler ve yapılan sıra cetvelleri saklı kalmak kaydıyla iflas idareleri 
tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Bu maddenin uygulanmasında iflas idareleri bu 
Kanunun 106 ncı ve 140 inci maddesinde Fona verilen yetkileri haizdir. 
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GEÇİCİ MADDE 16.- Bu Kanun ile, Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülerek 
zamanaşımı ve diğer konularda Fon lehine getirilen hükümler makable şamildir. 

GEÇİCİ MADDE 17.- Kurul Başkanı ve Fon Kurulu Başkanı hariç olmak üzere, Kurula ve 
Fon Kuruluna ilk atanan üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. İkinci yılın sonunda kur'a sonucu 
üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına tekrar atanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 18.- Bu Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde mülga 4389 sayılı 
Kanunla kurulan Güvence Fonu tutarları Fona devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrası gereğince Kurum ile Fon 
tarafından müştereken belirlenecek hususlar üç ay içinde belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurumda görev unvan
ları değişmeyenler aynı unvanlı kadrolanna atanmış sayılırlar. Bu şekilde atanan personele, atandık-
lan tarihteki eski pozisyonlanna ilişkin olarak almakta olduklan aylık ücret (fazla mesai ücreti 
hariç), ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutan; atandıklan yeni kadrolanna 
ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödül hariç) top
lam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın her ay tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atandık
lan kadro unvanında herhangi bir değişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı 
ödenmesine son verilir. 

Görev unvanlan değişenler veya kaldırılanlar Kurumda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde durumlanna uygun yeni bir kadroya atanır. Atama işlemi yapılıncaya kadar 
Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar es
ki görev unvanlarına ait aylık ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye ve benzeri adlarla yapılan 
ödemeleri almaya devam ederler. Ataması yapılan personelin aylık ücretleri ile her türlü malî ve 
sosyal haklannda meydana gelen farklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Kurul Başkan ve üyelerinin üyelik
leri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. Kurul Başkan ve üyelerinin ücretleri ile her türlü 
malî ve sosyal haklannda görevde bulunduklan sürece bu Kanunda yapılan düzenlemeler sebebiy
le meydana gelen farklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki hükümler, Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde 
belirtilen kadrolara atanacak personel hakkında da uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlan ile Merkez Bankası personeli iken Kurumda veya Fonda görev 
alanlar istekleri halinde ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte 
bulunmaları kaydıyla, geldikleri kurumlarda durumlanna uygun bir göreve atanırlar. Bu takdirde, 
Kurumda veya Fonda geçirdikleri süreler tâbi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde 
değerlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanun uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan 
Kurum ve Fon personelinin Kurum ve Fonda geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibarıyla yük
selebilecekleri dereceyi aşmamak koşuluyla 657 sayılı Kanunun ek geçici 1,2, ve 3 üncü maddeleri 
ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık derece ve 
kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 

Bu suretle 5434 sayılı Kanuna tabi olan personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değer
lendirilemeyen geçmiş hizmet süreleri emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 

Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin ön
ceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde geçmiş olan 
hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu hükümlerine göre emekli 
sandığı ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 
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GEÇİCİ MADDE 22.- T.C Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli 
olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul ve Fon Kurulu üyeliklerine atananlardan 
T.C. Emekli Sandığıyla ilişkilendirilmelerini isteyenler, göreve başladıkları tarihi takip eden ay
başından itibaren T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler. Bu süreye ait emekli kesenek ve kar
şılıkları genel esaslara göre T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 23.- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, 
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri 
birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklann iştirakçileri ile malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek 
kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
devredilerek 506 sayılı Kanun kapsamına alınır. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 506 sayılı 
Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini istih
dam eden kuruluş ve sandığı temsilen birer üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyonca her bir 
sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen 
kişilerle ilgili olarak, sandıklann 506 sayılı Kanun kapsamındaki gelir ve giderleri dikkate alınarak 
yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanır. Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz 
oram olarak 30.6.2005 tarihi itibanyla en uzun vadeli iskontolu Yeni Türk Lirası cinsinden ihraç 
edilmiş Devlet iç borçlanma senedinin ihraç anındaki nominal faiz oranının Orta Vadeli Program
da açıklanan tüketici fiyat indeksi yıl sonu enflasyon hedefi kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı 
esas alınarak belirlenir. 

Belirlenen peşin değer, on beş yıldan fazla olmamak üzere, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ay
rı ayn Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Dev
let iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iş
tirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan müteselsilen Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımlan ile 
işirakçilerin primlerinin tahsiline ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı Kanunun ön
gördüğü sosyal haklannın ve ödemelerinin üzerinde sağladıklan sosyal sigorta haklanna ve 
ödemelerine devam edebilirler. 

Devralınan iştirakçilerin hizmet yıllan ve primleri ödemek veya ödenmiş olmak suretiyle 506 
sayılı Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibaklannın yapılması da dahil olmak üzere, bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
Karan ile belirlenir. 

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum bu madde uy
gulamasına ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Yürürlük 
MADDE 170.- Bu Kanunun; 168 inci maddesinin, (B), (C), (D) ve (E) fıkralan 1.1.2006 

tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 171.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER 
(I) SAYILI CETVEL 

KURUMU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
SINIF 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
SH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVAN 
Başkan Yardımcısı 
Başkanlık Müşaviri 
Daire Başkanı 
Kıdemli Bankalar Yeminli Murakıbı 
Kıdemli Bankacılık Başuzmanı 
Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Bankacılık Başuzmanı 
Başuzman 
Kurum Uzmanı 
Müdür 
Avukat 
Doktor 
Uzman 
Şef 
Dava Takip Memuru 
Sekreter 
Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Bankacılık Başuzmanı 
Başuzman 
Kurum Uzmanı 
Müdür 
Uzman 
Savunma Uzmanı 
Şef 
Memur 
Sekreter 
Şoför 
Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Bankacılık Başuzmanı 
Bankalar Yeminli Murakıbı 
Bankacılık Uzmanı 
Başuzman 
Kurum Uzmanı 
Uzman 
Şef 
Memur 
Sekreter 
Bankalar Yeminli Murakıbı 

DERECE 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

ADET 
3 
5 

10 
30 
20 

9 
4 
8 
4 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
8 
4 
4 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

13 
12 
20 
10 
4 
4 
5 
1 
2 
3 

30 
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ADET 
10 
5 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 

10 
2 
3 

30 
23 
4 
3 
9 
3 
1 

45 
20 
15 
30 

3 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
4 

GENEL TOPLAM 851 

SINIF 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
GİH 
SH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
GİH 
GİH 
TH 
SH 
YH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 

UNVAN 
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Kurum Uzmanı 
Avukat 
Mütercim-Tercüman 
Doktor 
Şef 
Kütüphaneci 
Memur 
Sekreter 
Teknisyen 
Şoför 
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Mühendis 
Memur 
Sekreter 
Teknisyen 
Şoför 
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Hukuk Uzman Yardımcısı 
Bilişim Uzman Yardımcısı 
Avukat 
Mütercim-Tercüman 
Dava Takip Memuru 
Memur 
Şoför 
Santral Memuru 
Hemşire 
Şoför 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Teknisyen 
Hemşire 
Dağıtıcı 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Santral Memuru 
Memur 
Dağıtıcı 
Hizmetli 

DERECE 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
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(II) SAYILI CETVEL 
KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 
SINIFI UNVANI 
GİH Başkan Yardımcısı 
GİH Daire Başkanı 
GİH Başkanlık Müşaviri 
GİH Müdür 
GİH Müdür 
GİH Müdür 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi 
GİH Denetçi Yardımcısı 
GİH Denetçi Yardımcısı 
GİH Denetçi Yardımcısı 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
AH Avukat 
GİH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman Yardımcısı 
GİH Uzman Yardımcısı 

GENEL TOPLAM 415 

(III) SAYILI CETVEL 
KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 
POZİSYON UNVANI ADEDİ 
İdarî Personel 120 
Destek Personeli 35 

TOPLAM ~Tİ5 

DERECESİ 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ADET 
2 

10 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
5 
3 
2 
3 
5 

17 
14 
30 
32 
24 
15 
15 
16 
30 
30 
40 
40 
40 
13 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 973) 

Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korun
ması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/560) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifim ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Salih Kopuşuz 
Ankara 

GENEL GEREKÇE 

4054 sayılı Rekabet Kanununun Kanunun 22 nci maddesine göre Kurulca, Kurumun uzmanlık 
sıfatını kazanmış meslek personeli arasından gösterilecek Rekabet Kurulu üye adaylarının, 23 üncü 
maddedeki 10 yıllık süreyi tamamlayamamış olmaları nedeniyle aday gösterilememektedir. 
Yapılacak düzenleme ile Kurum meslek mensupları arasından aday gösterilmesi ihtiyari hale getiril
miştir. Kanunun 35 inci maddesinde Rekabet Uzman Yardımcılığına atanmanın şartları düzenlen
miş, siyasal bilgiler fakültelerinin bütün bölümlerinden mezun olanlar Kuruma Uzman Yardımcısı 
olarak atanabildikleri halde, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ise sadece iktisat ve işletme 
bölümlerinden mezun olanlar atanabilmektedirler. Bu farklılığın ortadan kaldırılması ihtiyacı 
bulunmaktadır. Diğer yandan, Kanunun 43 üncü maddesine göre Kurul Üyeleri, rekabet soruştur
malarında görev almaktadır. Bu durum ise Kurulun vermiş olduğu kararların soruşturmacı kurul 
üyesinin karara katılması gerekçe gösterilerek Damştayca iptal edilmektedir. Yapılan düzenleme ile 
Kurul üyelerinin soruşturmacı olmaları önlenmiştir. Bu teklif, belirtilen konulardaki sorunları gider
mek amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Kanunun 22 nci maddesine göre; Kurul üyeliklerinden dört tanesi, her boş üyelik 

için iki aday gösterilmek suretiyle Kurulca yapılmaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, 
Kurulca gösterilecek adayların en az yarısının uzmanlık sıfatını kazanmış meslek personeli arasın
dan seçilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, Rekabet Kurumunda çalışan uzmanların 
Kanunun 23 üncü maddesinde aranan meslekleri ile ilgili kamu veya özel sektörde en az on yıl 
çalışmış olma şartını taşımaması nedeniyle 22 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre seçim 
yapılamamaktadır. Bu nedenle, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikle Kurum meslek men
supları arasından aday gösterilmesi ihtiyari hale getirilmiştir. 

Madde 2.- Kanunun 35 inci maddesinin mevcut halinde Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu 
yönetimi bölümü öğrencilerinin uzman yardımcısı olması mümkünken, aynı programı uygulayan 
İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin anılan bölümünden mezun olanların uzman yardımcısı 
olamaması gibi hakkaniyete uygun düşmeyen bir durum ortaya çıkıyordu. Bu haksızlığı ortadan 
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kaldırmak için maddenin (a) bendinde söz konusu değişiklik yapılmıştır. Maddenin (b) bendinde 
ise, Kurumun insan gücü ihtiyacına göre farklı branşlarda sınav yapılması imkânı sağlayacak bir 
düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 3.- Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre; Kurul bir soruşturma 
karan aldığı takdirde raportör veya raportörler ile birlikte soruşturmayı yürütecek Kurul üyesi veya 
üyelerini belirlemektedir. Soruşturma raporlan Kurul üyesinin gözetiminde ve onun da imzasını 
taşıyarak tamamlanmakta ve taraflara tebliğ edilmektedir. Yazılı ve sözlü savunmalardan sonra 
soruşturma ile ilgili olarak karar aşamasına gelinmektedir. Soruşturmayı yürüten Kurul üyesi mev
cut Kanun çerçevesinde karar müzakerelerine katılmakta ve oy kullanmaktadır. Ancak, Danıştay 
Dava Daireleri Genel Kurulu, bu uygulamayı hukuka aykırı bularak Kurul kararlannı iptal etmiştir. 
Rekabet Kurulu kararlannda ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisabı öngörüldüğünden, kararlann 
alınmasında soruşturmacı üyenin katılamaması nedeniyle kararlann alınamaması gibi bir sonuç or
taya çıkmaktadır. Bu nedenle, maddede soruşturmalara Kurul üyesinin katılmasını öngören 
ibarelerin çıkarılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 4.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 5.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 973) 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 29.6.2005 
Esas No.: 2/560 
Karar No,: 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi" Başkanlığınızca 25.6.2005 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 29.6.2005 tarihli toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurulu 
temsilcilerinin katılımıyla Teklif üzerindeki çalışmalarını tamamlamıştır. 

Teklif ile; 
- 4054 sayılı Kanunda öngörülen muafiyet için bildirim, zorunlu olmaktan çıkarılarak, Avrupa 

Birliği mevzuatına paralel olarak ihtiyari hale getirilmekte, Kurula resen muafiyet verme yetkisi 
tanınmakta ve muafiyet kararlarının işlemin yapıldığı tarihte yürürlüğe gireceği hüküm altına alın
maktadır. 

- İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurulun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde cezai 
yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususuna açıklık getirilmiştir. 

- Kurul üye sayısı 11'den 7'ye düşürülmüş, buna göre üyelikler için aday gösterecek yerler 
yeniden düzenlenmiştir. 

- Rekabet uzman yardımcılığına atanmanın şartları yeniden düzenlenmiş, benzer mesleklerde 
olduğu gibi iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ve işletme bölümlerinin yanı sıra diğer il
gili bölümlerinin mezunlarının da uzman yardımcılığı sınavına girme hakkı tanınmıştır. 

- Kurul kararlarında soruşturmacı kurul üyesinin karar toplantısında katılmasının yarattığı 
genel hukuk prensiplerine aykırı durum giderilmiştir. 

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Teklifin 1 inci maddesinin okunmasından önce 7.12.1994 tarihli 4054 sayılı Rekabetin Korun

ması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan anlaşma, uyumlu eylem ve 
kararlar Kanunun 4 üncü maddesinin uygulanmasından muaf tutulması gündeme gelmiştir. 
Muafiyet müessesesinin amacı, ortaya koyduğu yararları piyasadaki rekabet üzerindeki olumsuz et
kilerinden daha fazla olan anlaşma, eylem ve kararların yasaklanmasını engellemektir. Kanunun 10 
uncu maddesinin ilk fıkrasında yer alan "Bildirilmemiş anlaşmalara muafiyet uygulanmaz." hük
mü, 5 inci maddedeki koşulları taşıyan, dolayısıyla toplumsal yararları olan bazı anlaşmaların bil
dirilmemiş olmaları nedeniyle muafiyetten yararlanmalarını engellemekte, bu anlaşmaların 
Kanunun 4 üncü madde gereğince hukuken geçersiz sayılmasına ve anlaşmaya taraf olanların 
cezalandırılmalarına neden olmaktadır. Bunların yanı sıra muafiyet bildirimleri iş yükünü artırarak 
Rekabet Kurumunun kaynaklarını ciddi ihlaller üzerinde yoğunlaştırmasını engellenmektedir. 
Kurula re'sen muafiyet verilmesi yetkisinin tanınması ve verilen muafiyet kararından önceki 
dönemlerde de sözleşmenin geçerli sayılması, bildirim yükümlülüğünün kaldırılması sonucunda 
oluşması muhtemel hukuki belirsizliklerin giderilmesi amacını taşımaktadır. Ancak koşullu 
muafiyet halinde, geçerlilik için doğal olarak koşulun yerine getirildiği tarih esas alınması amaç
lanmış, Teklife 1 inci madde olarak bu düzenleme eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 973) 
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Yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak 4054 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığındaki 
"anlaşma" ibaresi ile ilk fıkrası madde metninden çıkarılmış, 16 ncı maddesinde yerinde in
celemelere ilişkin olarak madde metninde açıkça yer verilmeyen "hiç bilgi verilmemesi" durumunda 
yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve yukarıdaki değişikliklere paralel olarak anlaşmalara iliş
kin bildirmeme cezasını kaldırmak; Kurul iznine tabi iken Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilecek 
birleşme ve devralmalar için uygulanacak cezaya ilişkin belirsizliği gidermek amacıyla, Teklife 2 nci 
madde olarak eklenmiş Teklifin diğer maddeleri buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi eklenen yeni çerçeve maddelerden dolayı 3 üncü madde olarak tesel
sül ettirilmiş verilen değişiklik önergesiyle Kurul üye sayısı, ll'den 7'ye düşürülmüş, Kurul 
üyelerinin nasıl belirleneceğine açıklık kazandırmak için yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına Kanunun numarası konulmuş "bend" ibareleri 
"bent" olarak düzeltilmiş, ayrıca (b) bendinde "yarışma sınavında" ibaresi "sınavda" olarak değiş
tirilerek Teklifin 4 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi; kurul üyelerinin soruşturmalarda görev almalarının sakıncaları dik
kate alınarak bu durum giderilmiş, ayrıca Kurul üye sayısının ll'den 7'ye düşürülmesi nedeniyle 
yeni sayıya uygun toplantı ve karar nisapları belirlenmiş ve Teklifin 5 inci maddesi olarak kabul 
edilmiştir. Yukarıdaki düzenlemelerle paralellik sağlamak için "geçici madde 4"ün Teklife 6 ncı 
madde olarak eklenmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesi 7 nci madde olarak, 5 inci maddesi de 8 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Üye 

Atilla Baş oğlu 
Adana 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Üye 
Vahit Çekmez 

Mersin 
Üye 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Üye 

Tacidar Seyhan 
Adana 
Üye 

Fahri Çakır 
Düzce 
Üye 

İsmail Katmerci 
İzmir 
Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 

Sözcü 
Hasan Angı 

Konya 
Üye 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 
Üye 

Mehmet Ali Arikan 
Eskişehir 

Üye 
Nuri Çilingir 

Manisa 
Üye 

Mustafa Öztürk 
Sinop 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 973) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ 
SALİH KAPUSUZ'UN TEKLİFİ 

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA 
KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.12.1994 tarihli ve 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Rekabet Kurulunca gösterilecek 
adayların en fazla ikisinin kurumunun 
uzmanlık sıfatını kazanmış meslek personeli 
arasından seçilmesi tercih edilir." 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA 
KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.12.1994 tarihli 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 
5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"ilgililerin talebi üzerine" ibaresi madde met
ninden çıkarılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Muafiyet belirli bir süre için 
verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belir
li şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet 
kararlan anlaşmanın ya da uyumlu eylemin 
yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alın
dığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun 
yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir." 

MADDE 2.-4054 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin başlığındaki "Anlaşma" ibaresi ile 
birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, 
16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendin
de yer alan "hallerinde" ibaresinden sonra gel
mek üzere "hiç bilgi verilmemesi" ibaresi eklen
miş, (c) bendinde yer alan "birleşme veya dev
ralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren 
anlaşma, uyumlu eylem ve kararların süresi 
içinde bildirilmemesi halinde" ibaresi "İzne tabi 
birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet 
Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi 
halinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3.- 4054 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22.- Rekabet Kurulu biri Başkan 
biri İkinci Başkan olmak üzere toplam yedi 
üyeden teşekkül eder. 

Bakanlar Kurulu, iki üyeyi Rekabet 
Kurulunun, bir üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakan-
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(Ankara Milletvekili 
Salih Kapusuz'un Teklifi) 

MADDE 2.- Kanunun 35 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, 
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya 
işletme mühendisliği ya da endüstri 
mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık 
yüksek öğrenim mezunu olmak, yahut bunlara 
denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yukarıdaki bend'de sayılan branşlar 
için birlikte veya ayrı ayn yapılacak yarışma 
sınavında başarılı olmak," 

MADDE 3.- Kanunun 43 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi; 
"Soruşturma yapılmasına karar verildiği 
takdirde Kurul, ilgili daire başkanının 
gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör 
veya raportörleri belirler." Şekilde 
değiştirilmiş; 44 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesindeki "Kurul üyesi 
ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
lığının, birer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her boş 
üyelik için kendi kurumları içinden veya 
dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından 
seçer ve atar. 

Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç 
aday arasından birisini Başkan olarak görev
lendirir. îkinci Başkanı Kurul üyeleri seçer." 

MADDE 4.- 4054 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işlet
me, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden 
veya işletme mühendisliği ya da endüstri 
mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık 
yüksek öğrenim mezunu olmak, yahut bunlara 
denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğ
retim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yukarıdaki bentte sayılan branşlar için 
birlikte veya ayrı ayrı yapılacak sınavda 
başarılı olmak," 

MADDE 5.- 4054 sayılı Kanunun 43 ün
cü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 44 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesin
deki "Kurul üyesi ve" ibaresi madde metnin
den çıkarılmış, 47 nci maddesinin ikinci fık
rasında geçen "7" ibaresi "dört" olarak, 51 in
ci maddesinin birinci fıkrasındaki "8" ibaresi 
"beş" olarak ve "6" ibaresi "dört" olarak değiş
tirilmiştir. 

"Soruşturma yapılmasına karar verildiği 
takdirde Kurul ilgili daire başkanının 
gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör 
veya raportörleri belirler." 

MADDE 6.- 4054 sayılı Kanuna aşağı
daki geçici madde eklenmiştir: 

"GEÇİCİ MADDE 4.- Kurul üye sayısı 
yediye ininceye kadar boşalan üyelikler için 
seçim ve atama yapılmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 973) 
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(Ankara Milletvekili 
Salih Kapusuz'un Teklifi) 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 7.- Teklifin 4 üncü maddesi 

7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8.- Teklifin 5 inci maddesi 

8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 973) 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 943) 

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili 
Alim Tunç'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (2/503) 

Not: Teklif, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunul

muştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Cevdet Erdöl Alim Tunç 
Trabzon Uşak 

GENEL GEREKÇE 

Teklif Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-
Kur)'un uyguladığı 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
4956 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bazı hükümlerin 
doğurduğu kanun boşluğunu gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Ayrıca teklifte yer verilen bir madde ile sağlık sigortası kapsamında sözleşmeli eczanelerce 
kuruma fatura edilen ve bedelleri eczanelere ödenen ancak, eczacı kadrosunun yetersizliği nedeniy
le kontrol edilemeyen reçetelerin örnekleme suretiyle kontrolüne olanak sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- 1479 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 24.8.2004 
tarihli ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş ancak bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin tamamı yetki kanununun iptaline bağlı olarak 26.10.2000 tarihli ve 2000/61-34 sayılı 
kararla Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. İptal karan sonucu oluşan hukukî boşluğu 
gidermek amacıyla ek 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi değişiklikten önceki metin esas 
alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2.- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalı ve bunların 
hak sahiplerine 1.1.1986 tarihinden, 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ve bunların hak 
sahiplerine ise 1.1.1999 tarihinden bugüne kadar ilaç dahil sağlık sigorta yardımları vermektedir. 

Sağlık sigortası yardımları kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine verilen reçetelerde yer alan 
ilaçlar sözleşmeli eczanelerce sağlanmakta ve eczanelerce Kuruma ibraz edilen reçeteler Kurumca 
incelendikten sonra bedeli eczaneye ödenmektedir. Kurum kayıtlarına günde ortalama 113 000 
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reçete girmektedir. Reçete kontrolleri ise Kurumun kadrolu eczacıları tarafından yapılmaktadır. An
cak, sağlık sigortası uygulamasının başladığı tarihten bu yana Kurum bütün çabalarına rağmen 
yeterli sayıda eczacı istihdam edememiş, reçetelerin büyük bir kısmı kontrol edilmeden, sözleşmede 
öngörülen süre içinde ödenmek zorunda kalınmıştır. Reçeteler kontrol edilmediği için de 1479 sayılı 
Kanunun ek 8 inci maddesinde öngörülen beş yıllık süre içinde imha da edilmemiştir. Bu nedenle 
özellikle sigortalı sayısı fazla olan il müdürlüklerinde bu reçeteler kontrol için bekletilmektedir. An
cak birikim fazla olduğundan depolayacak yer kalmamıştır. Ayrıca söz konusu reçetelerin mevcut 
eczacı kadrosuyla ile incelenmesine de imkân bulunmamaktadır. 

Tüm il müdürlüklerinde kontrol amacıyla bekletilen 310 milyon adet reçete bulunmaktadır 
Resmi evrak niteliği taşıyan bu reçeteler hizmet binalannm arşiv bölümleri olmadığı veya yetersiz 
olduğu için koridorlarda ve bekleme salonlarının belli bölümlerinde, lojman tahsisi iptal edilen 
kamu konutlarında, diğer kurum ve kuruluşlardan, herhangi bir ücret ödenmeksizin temin edilen 
veya kiralanan yerlerde muhafaza edilmektedir. Bu yerlerde ayrıca reçetelerin muhafazasının yanı-
sıra, yangın ve emniyeti bakımından da personel istihdam edilmektedir. 

Açıklanan nedenlerle düzenlenen bu madde ile Borçlar Kanunundaki 10 yıllık genel zaman 
aşımı süresi dikkate alınarak, Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 10 yıl ve daha uzun süre 
geçen reçetelerin incelenmeksizin imhası, yine 31.12.2000 tarihine kadar Kurum kayıtlarına giren 
reçetelerin ise her eczane ve her yıl için % 5 oranından az, % 10 oranından fazla olmamak üzere ör
nekleme suretiyle kontrol edildikten sonra fatura ve reçetelerinde usulsüzlük tespit edilmeyen ec
zanelerin bu döneme ilişkin reçetelerinin imhası öngörülmüştür. 

Haklarında idarî veya adlî kovuşturma yapılan eczanelere ait reçetelerin, yapılan kovuştur
malar sonuçlanıncaya kadar imha edilmemesi amaçlanmıştır. 

İncelemeye konu reçetelerin seçimi ve imhası il müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar 
tarafından yapılacaktır. 

Kurum 1.1.2005 tarihinden itibaren, anılan tarihten sonra ibraz edilen reçeteleri kontrol ederek 
ödemektedir. 

Madde 3.- 2926 sayılı Kanunun yaşlılık aylığının hesaplanmasına ilişkin 18 inci maddesinin 
son fıkrasında 24.8.2000 tarihli ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesiy
le yapılan değişiklikle; kısmî yaşlılık aylığı bağlanmasında 25 tam yıldan az hizmet süreleri için ay
lık bağlama oranında % 2 yerine % 1 indirim yapılması benimsenmiştir. Ancak, 619 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin tamamının yetki kanununun iptaline bağlı olarak Anayasa Mahkemesinin 
26.10.2000 tarihli ve 2000/61-34 sayılı kararı ile 8.8.2001 tarihi itibariyle iptali üzerine maddede 
hukukî bir boşluk oluşmuştur. Oluşan bu boşluğun giderilmesi amacıyla fıkra 619 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik paralelinde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4.- 1479 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan ölüm aylığı bağlanmasında 3 tam 
yıl prim ödemiş olma şartı, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle 5 yıla 
çıkarılmış iken, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı olan yetki kanununun Anayasa Mah
kemesince iptali üzerine bu hüküm, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği 
8.8.2001 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır. 

Anılan hüküm, 4956 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile yeniden 5 yıl olarak düzenlenmiş ve 
uygulamada kesinti olmaması için maddenin yürürlük tarihi Anayasa Mahkemesinin iptal karannın 
yürürlüğe girdiği 8.8.2001 tarihi olarak belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 943) 
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Ancak, bu maddenin yürürlüğüne ilişkin hüküm de Anayasa Mahkemesinin 23.11.2004 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 24.6.2004 tarihli ve 2004/18-89 sayılı karan ile iptal edilmiştir. 

İptal kararı gerekçesine paralel olarak, anılan maddenin yürürlüğü 4956 sayılı Kanunun yürür
lük tarihi olan 2.8.2003 olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 5.- Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinin yürürlük tarihi olarak Anayasa Mah
kemesinin iptal karannın yürürlüğe girdiği 8.8.2001 tarihi esas alınmıştır. Diğer maddeler ise 
Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 6.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 943) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No.: 2/503 14.6.2005 
Karar No.: 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; "Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", Başkanlığınızca 7.6.2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz Teklifi 9.6.2005 tarihli 22 nci birleşiminde gündemine almıştır. Sağlık Bakan
lığı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Personel 
Başkanlığı, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, BASK yetkilileri ve Türk Tabipler Birliği ile 
Türk Eczacıları Birliğinin katılımlarıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür. 

Teklifle 1479 sayılı Kanunun sağlık yardımının kapsamı ve 2926 sayılı Kanunun yaşlılık ay
lığının hesaplanması ile ilgili maddelerin 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 
bazı hükümlerin, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptali sebebiyle meydana gelen boşluğun gideril
mesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmakta; sağlık sigortası kapsamında sözleşmeli eczanelerce 
Kuruma fatura edilen ve bedelleri eczanelere ödenen ancak bazı sebeplerle kontrol edilemeyen 
reçetelerin örnekleme suretiyle kontrolüne imkan verilmekte; kontrol sonucunda fatura ve 
reçetelerinde usulsüzlük tespit edilmeyen eczanelerin bu döneme ait reçetelerin tamamının imha 
edilmesi öngörülmekte; ayrıca 1479 sayılı Kanunun ölüm aylığından yararlanma koşullarını belir
leyen 41 inci maddesinin 4956 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen hükmünün yürürlük tarihinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle iptal karan gerekçesine uygun olarak yürürlük 
tarihinin 2.8.2003 tarihinden başlatılması için gerekli düzenleme yapılmaktadır 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde, 
Kurum kayıtlanna günde ortalama 113.000 reçete girdiği, Kurumun yeterli sayıda eczacı istih

dam edemediği, reçetelerin kontrol edilemediği için imha edilemediği ve bir an önce bu soruna 
çözüm bulunması gerektiği üzerinde durulmuş, sosyal tarafların da olumlu görüşleri üzerine Teklif 
olumlu bulunmuştur. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra Komisyonumuzca maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş, yürürlüğe iliş
kin 5 inci maddesi kanun yazım tekniğine uygun olarak redaksiyonla düzeltilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 
Cevdet Erdöl Nevzat Doğan Mehmet Kılıç 

Trabzon Kocaeli Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 943) 
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Uye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Osman Akman 

Antalya 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 

Uye 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 

Üye 
İrfan Rıza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 
İdris Sami Tandoğdu 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Remziye Öztoprak 

Ankara 

Üye 
Şerif Birinç 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Lokman Ayva 

İstanbul 
Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 943) 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ CEVDET ERDOL 
İLE UŞAK MİLLETVEKİLİ ALİM TUNÇ'UN 

TEKLİFİ 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun ek 13 üncü maddesinin ikinci fık
rasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (c) 
bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"c) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileş
tirme vasıtalarının sağlanması," 

MADDE 2.- 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 25.- Bu maddenin 
yürürlük tarihinden geriye doğru on yıl ve daha 
eski bir tarihte sözleşmeli eczanelerce Kuruma 
ibraz edilen sağlık sigortası uygulamasına iliş
kin reçetelerin tamamı, kontrol edilip edil
mediklerine bakılmaksızın imha edilir. 

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 
31.12.2000 tarihine kadar sözleşmeli eczaneler
ce Kuruma ibraz edilen sağlık sigortası uy
gulamasına ilişkin reçeteler her eczane ve her 
yıl için % 5 oranından az % 10 oranından çok 
olmamak üzere Kurumca örnekleme suretiyle 
kontrol edilir. Kontrol sonucunda fatura ve 
reçetelerinde usulsüzlük tespit edilmeyen ec
zanelerin bu döneme ilişkin reçetelerinin 
tamamı imha edilir. 

Haklarında idari veya adli kovuşturma 
yapılan eczanelere ait reçeteler bu madde kap
samında değerlendirilmez. 

Maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak 
imha işlemleri ile ikinci fıkrasına göre örnek
leme suretiyle incelenecek reçetelerin seçimi ve 
inceleme sonuçlarına göre imha işlemleri il 
müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca 
yapılır. Komisyonların seçimi ve çalışması ile 
imha işlemlerine ilişkin usul ve esasları Kurum
ca belirlenir." 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 943) 
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(Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 
Uşak Milletvekili Alim Tunç'un Teklifi) 

MADDE 3.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci 
maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen son fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

"Bu Kanuna göre bağlanacak kısmi yaşlılık 
aylığı, yirmibeş yıldan eksik prim ödenmiş her 
tam yıl için % 70 oranı % 1 eksiltilerek hesap
lanır." 

MADDE 4.- 24.7.2003 tarihli ve 4956 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kal
dırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanunun 57 nci maddesinin 
(a) bendine "1479 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin ikinci fıkrası, 19," ibaresinden sonra 
gelmek üzere "21," ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5.- Bu Kanunun 1 inci ve 3 üncü 
maddeleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak 
üzere 4 üncü maddesi 2.8.2003 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer 
maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Teklifin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Bu Kanunun; 
a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri 8.8.2001 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 4 üncü maddesi 2.8.2003 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 6.- Teklifin 6 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 943) 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 948) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Mil
letvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nin; 
Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerek

çesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Faruk Çelik Sedat Kızılcıklı 
Bursa Bursa 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat 

Kızılcıklı tarafından verilen (2/436) Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
vermiş oldukları Kanun Teklifini aşağıda imzaları bulunan biz Bursa Milletvekilleri olarak destek
liyoruz ve katılıyoruz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu Şevket Orhan Abdulmecit Alp 
Bursa Bursa Bursa 

Niyazi Pakyürek Mehmet Emin Tutan Zafer Hıdıroğlu 
Bursa Bursa Bursa 

Mustafa Dündar Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa Bursa 

GENEL GEREKÇE 
10.7.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci 

maddesi büyükşehir belediyesinin sınırlarını düzenlemektedir. 
Aynı maddenin dördüncü fıkrası, büyükşehir belediyesi kapsamına alman ilçelerin mülkî sınır

ları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin 
mücavir alan sınırları içerisine bulunan köylerden; belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve 
köyler, Büyükşehir Belediyesi Kanununun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi 
veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakan-



_ 2 — 

lığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine 
alınabileceğini, bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacaklarının 
aynı meclis kararında gösterileceğini düzenlemektedir. 

İlçe merkezi büyükşehir sınırları içine giren yerlerde bu ilçeye bağlı köylerin de belediye sınır
lan içine alınması yönetim bütünlüğü bakımından gereklidir. Bu köylere hizmetlerin götürülmesi 
bakımından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Getirilen bu teklif ile sınır kanşıklıklan önlenmekte ve hizmetlerin yürütülmesi açısından yet
ki karmaşasının önüne geçilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bu madde ile; İlçe merkezi büyükşehir sınırlan içine giren yerlerde bu ilçeye bağlı 

köylerin de belediye sınırlan içine alınması ve böylece yönetim bütünlüğünün sağlanması amaçlan
maktadır. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No.: 2/436 17.6.2005 
Karar No.: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 27.4.2005 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Adalet ve Kalkınma Par

tisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın, 
Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 
5.5.2005 tarihli 13 üncü toplantısında, olgunlaştırılması amacıyla oluşturulan bir alt komisyona 
havale edilmiştir. Alt Komisyon üyeliklerine seçilen, Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Ankara 
Milletvekili Nur Doğan Topaloğlu, Bursa Milletvekili Şevket Orhan, Eskişehir Milletvekili Muhar
rem Tozçöken, İstanbul Milletvekili Sıdıka Sarıbekir ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, Ankara Mil
letvekili Nur Doğan Topaloğlu'nu alt komisyon başkanlığına seçerek çalışmalarına başlamıştır. Alt 
Komisyon, İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Adana ve Ankara Büyükşehir belediyeleri ile Türk 
Belediyeler Birliğini toplantılarına davet etmiş ve gelen yazılı görüşleri de dikkate alarak 15.6.2005 
tarihinde Teklifi karara bağlamış ve raporunu Komisyonumuza sunmuştur. Komisyonumuz 
16.6.2005 tarihli 19 uncu toplantısında İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile Türk Belediyeler Birliği 
temsilcileri ve Teklif sahiplerinin de katılımıyla Alt Komisyon metnini esas alarak Teklifi inceleyip 
görüşmüştür. 

Teklif ile 5216 sayılı Kanun gereğince; 
1. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerin büyükşehir belediyesi sınırlarına gir

meyen belediye ve köylerinin büyükşehir sınırları içine alınması, 
2. İlçe merkezi büyükşehir belediyesi sınırlarına girmediği halde, bu ilçenin büyükşehir 

belediye sınırlarına giren belediye ve köylerinin büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılması, 
Hüküm altına alınmaktadır. 
Bilindiği gibi 5216 sayılı Kanun hükümlerine göre mevcut büyükşehir belediyelerinin sınırları 

konusunda iki ölçüt getirilmiştir: 
A. Mülki sınır ölçütü: İstanbul ve Kocaeli için il mülki sınırı aynı zamanda büyükşehir belediye 

sınırıdır. 
B. Nüfus ve çap ölçütü: Mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları için

de kalmak şartıyla, 
1. Nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, 
2. Nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, 
3. Nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre, 
Olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırıdır. 
5216 sayılı Kanunun aynı maddesinin dördüncü fıkrasında, hizmet bütünlüğünün bozulmaması 

için ilçe merkezi, belirtilen sınırlar içine girmesine rağmen bu ilçelerin büyükşehir belediyesi sınır
ları dışında kalan belediye ve köylerinin büyükşehir belediyesi sınırları içine alınmasına olanak 
tanınmaktadır. Buna göre, bu belediye ve köyler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 
belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve 
İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine 
alınabilecektir. 
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Ancak belirtilen süre dolmuş olmasına rağmen, başvuru yapılmadığından kimi belediye ve 
köyler halen büyükşehir dışındadır ve bu da büyükşehir belediyelerinin hizmet bütünlüğünü olum
suz etkilemektedir. Teklif bu olumsuzluğu gidermeye çalışmaktadır. 

Teklifin tümünün görüşülmesi sırasında lehinde ve aleyhinde olmak üzere iki görüş ortaya çıkmıştır: 
1. Teklifin Lehindeki Görüşler 
Büyükşehir belediye sınırlarının yarıçapa göre belirlenmiş olması coğrafi yapıyı dikkate al

mayan ve dolayısıyla coğrafi bütünlüğü bozan bir sonuç doğurmuştur. Dolayısıyla büyükşehir sınır
larında, mevcut coğrafi yapıyı dikkate alan ayarlamalar yapmak zorunludur. Bunun için de ilçe mer
kezinin büyükşehir sınırlarına girmesi halinde, sınırlar içine girmeyen belediye ve köyleri de sınır
lar içine almak zorunluluktur. Bu konuda herhangi bir karar vermeye gerek bulunmamalıdır. Çün
kü önemli olan hizmetlerin en etkin, kaliteli ve verimli şekilde sunumudur. Bölünmüşlük bu 
sunumu olanaksızlaştırmaktadır. Öte yandan aynı ilçenin belediye ve köylerinin farklı sınırlar için
de olması nedeniyle aldıkları hizmetlerin farklılaşması doğru değildir. Aynı mantıkla ilçe merkezi 
dışarıda kaldığı halde büyükşehir sınırlarına giren belediye ve köylerin büyükşehire dahil olması 
doğru değildir. Büyükşehir sınırları içine giren bu belediye ve köylerde vatandaşların ilçe merkezi 
ile büyükşehir arasında bölünmesi söz konusu olacaktır. Vatandaşlar belediye hizmetleri için büyük
şehire, diğer hizmetler için ilçe merkezine gideceklerdir. Dolayısıyla sınırdaki ilçelerle ilgili olarak 
ilçe merkezinin bulunduğu yere göre işlem yapmak en doğru çözümdür. 

2. Teklifin Aleyhindeki Görüşler 
Kimi ilçelerin belediye ve köyleri ilçe merkezinden çok uzaktadır. Bu belediye ve köyleri 

zorunlu olarak büyükşehire bağlamak, buraların hizmetlerden tümüyle mahrum kalmasına neden 
olacaktır. Çünkü büyükşehir belediyelerinin olanakları bugün için ve yakın bir gelecekte buralara 
hizmet götürmeye elverişli değildir. Dolayısıyla buraların tümüyle hizmetten yoksun kalması 
kaçınılmazdır. Öte yandan büyükşehir sınırları içine alınma nedeniyle, köy statüsünde olan yerler
de daha önce ödenmeyen vergi, resim ve harçların ödenmesi söz konusu olacaktır. Bu da hizmette 
artış olmamasına rağmen külfette artış anlamına gelecektir ki bunu hakkaniyetle bağdaştırmak 
olanaklı değildir. 

Alt Komisyon bu görüşler doğrultusunda her iki görüşü de uzlaştıran bir çözüm üretmeye çalış
mıştır. Bulunan çözüme göre, Teklifteki düzenleme benimsenmiş ancak belirtilen yerlerde büyük
şehir sınırlarına girme ve sınırlardan çıkma bir usule bağlanmış ve bu usulün kullanılması için iki 
yıllık bir süre öngörülmüştür. Böylece yerel seçmenlerin iradesinin aksine olarak sınır değişikliğine 
izin verilmediği gibi büyükşehir sınırlarının sürekli muallakta kalması da önlenmiştir. Alt Komis
yon büyükşehir sınırlarına girmek için belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi, büyük
şehir belediye meclisinin kararı ve içişleri Bakanlığının onayını gerekli görürken, büyükşehir 
belediyesi sınırlarından çıkmak için belediye meclisi veya mahalle ihtiyar heyetinin karan, büyük
şehir belediye meclisinin görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayını yeterli görmüştür. Bu konudaki ay
rım, sınırlar içine alınırken, hizmet götürecek olan büyükşehirin kararının aranması; sınırlar dışına 
çıkarken ise, hizmet sunma yükümü kalkacak olan büyükşehirin sadece görüşüne başvurulmasıdır. 

Komisyonumuz, Alt Komisyon tarafından geliştirilen bu çözümü benimsemiştir. Ancak 
Komisyonumuzda merkezi büyükşehir sınırlarına girmeyen ilçelere bağlı belediye ve köylerin 
büyükşehirden çıkmaları halinde statülerinin ne olacağı konusunda tereddüt oluşmuştur. Bir görüşe 
göre, bu yerler, başka bir işleme gerek kalmaksızın eski köy ve belediye statüsüne geri dönecekler
dir. Diğer bir görüşe göre eski statüye geri dönebilmek için buraların belediye ya da köy olarak 
yeniden kurulmaları gerekir. Çünkü halen büyükşehir sınırlarına girmiş olan bu yerlerin tüzel 
kişilikleri kalkmış durumdadır ve tüzel kişiliklerin yeniden kazanımı için yeniden kurulmaları 
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gerekir. Komisyonumuz, bu yerlerin başka bir işleme gerek kalmaksızın eski statülerine geri dön
melerini sağlamak için maddeye "eski statüleriyle" ibaresi eklemiştir. Komisyonumuz düzen
lemenin 5216 sayılı Kanunda değişiklik öngörmesine rağmen 5216 sayılı Kanunun geçici maddesi 
olmadığını görerek, maddeyi bağımsız bir geçici madde olarak düzenlemiştir. 

Komisyonumuzda verilmiş olan bir önerge 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fık
rasında değişiklik öngörmektedir. Söz konusu fıkra hükmü şöyledir: 

"Büyükşehir belediyesi sınırları içine katılan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve üzerinde 
olan belediyeler, büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesine dönüşür. Diğer belediyeler ile köy
lerin tüzel kişiliği kalkar. Tüzel kişiliği kalkan belediyelerin katılacağı ve köylerin mahalle olarak 
bağlanacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir." 

Bu hükme göre örneğin nüfusu 49.000 olan ve büyükşehir belediyesi sınırlarında kalan bir 
belediyenin tüzel kişiliği, büyükşehir belediyesi içine girmiş olmaktan dolayı, kalkacaktır. Oysa 
büyükşehir dışında nüfusu örneğin 3000 olan bir belediyenin tüzel kişiliği sürecektir. Dolayısıyla 
büyükşehir sınırları içine giren belediyelerle, sınırlar dışında kalan belediyeler arasında tüzel kişilik 
bakımından ciddi bir eşitsizlik bulunmaktadır. Söz konusu önerge bu eşitsizliği gidermekte ve 
belediyelerin tüzel kişiliklerini kaybetmelerinin önüne geçmektedir. Komisyonumuz görüşülmekte 
olan Teklifle çok yakından ilgili olduğunu düşünerek önergedeki düzenlemeyi Teklife yeni bir mad
de olarak eklemiştir. Önerge, Teklife 1 inci madde olarak eklenmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Recep Koral 
İstanbul 

Üye 
Seracettin Karayağız 

Muş 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Ali Ayağ 
Edirne 
Üye 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Fuat Geçen 
Hatay 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Selami Uzun 
Sivas 

Üye 
Nadir Saraç 
Zonguldak 

(İmzada bulunamadı) 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ BURSA MİLLETVEKİLİ 
FARUK ÇELİK İLE BURSA MİLLET
VEKİLİ SEDAT KIZILCIKLI'NIN TEKLİFİ 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkra gereğince büyükşehir 
belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülki 
sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile 
büyükşehir sınırları kapsamına alınan 
belediyelerin mücavir alan sınırlan içerisinde 
kalan köyler bu mesafelerin dışında olsa dahi 
büyükşehir belediyesi sınırlan içine alınır. Bu 
köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk 
kademe belediyesine katılacaklan büyükşehir 
belediye meclisince belirlenir. Bağlı bulunduğu 
ilçe veya mücavir alanında bulunduğu 
belediyenin birinci fıkrada belirtilen mesafelerin 
dışında kalması halinde, bu ilçe ve belediyelerin 
büyükşehir sınırlan içinde kalan köyleri büyük
şehir belediye sınırlan dışında bırakılır." 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Büyükşehir belediyesi sınırları içine 
katılan ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe bele
diyesine diğer belediyeler ilk kademe beledi
yesine dönüşür. Köylerin tüzel kişiliği kalkar 
ve bunlann mahalle olarak katılacağı bele
diyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir." 

GEÇİCİ MADDE - 5216 sayılı Kanunun 
Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına 
alman ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan, an
cak aynı fıkrada belirtilen sınırlar dışında olan 
belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye mec
lisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine 
büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçiş
leri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme 
gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınır
ları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak 
hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine 
katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. 

5216 sayılı Kanunun Geçici 2 nci mad
desinin birinci fıkrası gereğince merkezleri 
büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan il
çelerin, büyükşehir belediye sınırları içine 
giren belediye ve köyleri, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye mec
lisi veya mahalle ihtiyar heyetinin karan ve 
büyükşehir belediye meclisinin görüşü üzerine 
İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme 
gerek kalmaksızın, eski statüleriyle, büyük
şehir belediye sınırları dışına çıkarılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 948) 



— 7 — 

(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik 
ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın 

Teklifi) 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 921) 

İl Özel idaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1031) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile İçişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 9.5.2005 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-850/2140 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2005 
tarihinde kararlaştırılan "İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Vali yardımcıları, ilde valinin her alanda en yakın çalıştıkları, görevde olmadıkları zaman 
valiye vekâlet eden üst düzey kamu yöneticileridir. 

İl Özel İdaresi Kanunu ile valilerin ve valiliklerin iş kapasitesi ile faaliyet alanları genişlemiş 
ve sorumlulukları artmıştır. 

Yerelleşme sürecinin başarı ile sürdürülmesi, kamu görevlilerinin bu sürece katılmasını gerek
tirmektedir. 

Bu anlamda, vali yardımcıları gerek genel yönetim alanında gerekse mesleki tecrübeleri ve for
masyonları gereği, yerel yönetimler konusunda yetişmiş kalifiye kamu personelidir. 

Başta 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu olmak üzere bir çok kanun uyarınca vali; millî eğitim, kül
tür, sosyal hizmetler, bayındırlık, sağlık, spor ve ili ilgilendiren tüm hizmetlerde vali yardımcılarına 
görev vermekte ve yetki devretmektedir. 

Diğer yandan, gerek merkezi idare gerekse il özel idaresi tarafından yürütülen hizmetler bir çok 
alanda kesişmektedir. 

Yetiştirilmesi için büyük emek ve kaynak harcanan bu yöneticilerin, yerel ve genel kamu hiz
metlerinin yürütülmesinde, sistem dışı bırakılması ülke için israf olacağı gibi, bu personelin de 
göreve ve çevreye yabancılaşmasına yol açacağı değerlendirilmektedir. 

Bu Tasarı ile; vali yardımcılarına, vali tarafından özel idare görevleri konusunda yetki devri ve 
görev verilmesi ile aynı meslek mensubu olan vali yardımcıları ve kaymakamlar arasında görev 
alanlarındaki bu farklılık ortadan kaldırılmakta ve mülga 13 Mart 1329 tarihli İl Özel İdaresi 
Kanununda yer alan kaymakamlarla birlikte vali yardımcılarına da ödenek verilmesi şeklindeki uy
gulamanın devamı sağlanmaktadır. 
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Böylece, genel kamu hizmetlerinin özel idare hizmetleri ile iç içe geçmesi dolayısıyla hem vali 
yardımcılarına görev verilmekte, hem de vali yardımcılarının sisteme dahil edilmesi suretiyle taş
rada hizmetlerin daha etkin ve süratli yürütülmesi sağlanarak meslek mensuplan arasında meydana 
gelebilecek hoşnutsuzluğun önlenmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, il özel idarelerinin görevleriyle ilgili olarak valinin vali yardımcılarına 

yetki devri yapmasına imkân verilmektedir. 
Madde 2.- Madde ile, 1 inci maddede yetki devri yapılarak özel idareye ilişkin görev verilen 

vali yardımcılarına, yaptıkları bu görevler karşılığında ödenek verilmesi için îl Özel İdaresi 
Kanununun 63 üncü maddesinin başlığı ve kapsamı değiştirilmektedir. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4.- Yürütme maddesidir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/1031 3.6.2005 

Karar No.: 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 9.5.2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan, "İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınız
ca 13.5.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Plan ve Büt
çe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 1.6.2005 tarihli onaltıncı toplantısında Adalet, 
İçişleri ve Maliye bakanlıktan temsilcilerinin de katılımıyla Tasanyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; vali yardımcılarına, vali tarafından özel idare görevleri konusunda yetki devri yapıl
ması ve görev verilmesi olanaklı kılınmakta ve buna paralel olarak vali yardımcılarına da ödenek 
verilmesi sağlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında temel olarak Tasarının aleyhinde ve 
lehinde olmak üzere iki görüş ortaya çıkmıştır. 

1. Tasannın Aleyhindeki Görüşler: 
- İl Özel İdaresi Kanununun getirdiği sistem bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 
- Söz konusu Kanun, valiyi il özel idaresinin idarenin başında tutmakta ancak vali yardım

cılarını dışlamaktadır. 
- İl özel idaresinde vali yardımcılarının yerine genel sekreter görevlendirilmiş bulunmaktadır. 
- Dolayısıyla vali yardımcılarını sisteme dahil etmek, sistemin ruhuna aykın olacaktır. 
- Vali yardımcılannın mağdur edildikleri doğrudur, ancak bu mağduriyetin sistemin mantığını 

bozarak değil başka yollarla giderilmesi gerekir. 
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2. Tasarının Lehindeki Görüşler: 
- İl içinde valiyi vali yardımcılarından bağımsız düşünmek olanaksızdır. 
- Valinin ildeki iş yükünü tek başına üstlenmesi olanaklı olmadığından, her zaman için vali yar

dımcılarının görevlendirilmesi zorunlu hale gelmektedir. 
- Dolayısıyla Kanunda yer almasa bile, vali yardımcılan fiili olarak il özel idaresi hizmetlerini 

yürütmek zorunda kalmaktadır. 
- Diğer taraftan yeni sistemle kaymakamlığın daha cazip hale gelmesi, vali yardımcılığı 

kurumuna atama yapılmasında isteksizlik doğurmaktadır. 
- Bu da hem hizmetlerin aksamasına, hem de vali yardımcılığına atanmış olanların mağ

duriyetine neden olmaktadır. 

- Dolayısıyla Tasarıdaki düzenlemenin bir an önce kanunlaşması gerekir. 
Tasarının tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra Tasan ile gerekçesi uygun bulunmuş mad

delerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştınlmıştır. 
Tasarının söz konusu düzenlemeleri içeren 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye iliş

kin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Fuat Geçen 
Hatay 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Ali Ay ağ 
Edirne 

Üye . 
Recep Koral 

İstanbul 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Kâtip 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 
Üye 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nurettin Sözen 

Sivas 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 32 nci maddesine 
"uygun gördüğü takdirde," ibaresinden sonra 
gelmek üzere "vali yardımcılarına," ibaresi ek
lenmiştir. 

MADDE 2.- 5302 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesinin başlığı "Görev ve ek ödenek" şek
linde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fık
rasına "Kaymakamlar" ibaresinden önce gelmek 
üzere "Vali yardımcıları ve" ibaresi ile "Kay
makamlara" ibaresinden önce gelmek üzere 
"Vali yardımcılarına ve" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN 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, 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi, 
aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

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. V. 
S. Güçlü 

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 
A. Koç 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 929) 

Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu ile 18 Millet
vekilinin; Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 

Adalet Komisyonları Raporları (2/428) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla 12.4.2005 

Sait Açba Faruk Çelik 
Afyonkarahisar Bursa 

Mustafa Dündar Avni Doğan 
Bursa Kahramanmaraş 

Alim Tunç Recep Yıldırım 
Uşak Sakarya 

Hasan Fehmi Kinay Osman Seyfı 
Kütahya Nevşehir 

Ali Osman Şali Mustafa Elitaş 
Balıkesir Kayseri 

Ali Rıza Alaboyun Necdet Budak 
Aksaray Edirne 

Fikret Badazlı 

Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Ali Sezai 
Kahramanmaraş 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 
Faruk N. Özak 

Trabzon 
Turhan Çömez 

Balıkesir 

Antalya 

GENEL GEREKÇE 
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve haberleşme kolaylığı, mobil iletişim araçlarının kul

lanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ülkemizde mobil iletişim aracı olarak GSM (Global 
System for Mobile Communication- Küresel Mobil Haberleşme Sistemi) telefon cihazlan kullanıl
maktadır. GSM telefon cihazları; taşınabilme, kolay el değiştirilebilme, gizlenebilme, yeniden kul
lanılabilme ve kolay paraya çevrilebilme gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle GSM 
telefon cihazlan, yasa dışı gelir elde etmek isteyenlerin gerek gümrük kaçakçılığı suretiyle ithal 
edenler gerekse son yıllarda oldukça yaygınlaşan hırsızlıklann özellikle de kapkaç olaylannm baş
lıca hedefi haline gelmiştir. 

Kapkaç, hırsızlık ve gasp sonucunda elde edilen GSM telefon cihazlan bir kara pazar oluş
masına neden olmuştur. Bu piyasanın engellenebilmesi amacıyla bu cihazlann yasadışı ticaretini 
kısıtlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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Ayrıca çalıntı, kaçak veya kopyalanmış cihazların GSM işletmelerinden hizmet alımlarının 
durdurulması, kopyalanmış, bilgileri değiştirilmiş cihazlann organize suçlarda kullanımının önlen
mesi, abonelerin SİM kartlannı kopyalayıp, çoğaltmak suretiyle dolandıncılığın önlenmesi önem 
arz etmektedir. 

GSM telefon cihazlannm elektronik seri numaralan IMEI (International Mobil Equipment 
Identity) olarak adlandınlmaktadır. IMEI numarası her bir mobil haberleşme cihazı için tek ve ben
zersizdir. Her bir IMEI numarasının uluslararası tahsis kurallan mevcut olup üreticiler bu kurallara 
göre ürettiği cihazlara IMEI numarası tahsis etmektedirler. 

GSM telefon cihazlarının IMEI numarası *#06# tuşlarına basıldığında ekranda görünmekte 
olup ayrıca cihazın bataryasının altında ve ambalajının üzerinde yazılı olarak belirtilmektedir. 
IMEI numarası, GSM telefon cihazlan çağn esnasında şebekeye ait diğer bilgiler ile birlikte gön
derilmektedir. 

Günümüz teknolojisi ile yasal olmayan GSM telefon cihazlannm GSM işletmecileri tarafından 
bloke edilerek engellenebilmesi teknik olarak mümkün olup dünyada bu konuda uygulamalar mev
cuttur. İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde bu şekilde yasal olmayan GSM cihazlan bloke 
edilmektedir. 

Yasal olmayan GSM telefon cihazlannm GSM işletmecileri tarafından bloke edilebilmesi, 
IMEI numaralan esas alınarak gerçekleştirilebilmektedir. Ancak çalıntı, kayıp yada kaçak cihaz
ların IMEI numaralannm değiştirilmesi ülkemizde suç teşkil etmemektedir. 

Bu tasarı ile GSM telefon cihazlan ile daha sonra ülkede kullanılabilecek mobil haberleşme 
cihazlarının ticareti kontrol altına alınacak, tüketici ve abonelerin dolandınlmasmın önüne geçilecek, 
mobil telefonlarla ilgili organize suçlar kontrol altına alınabilecek ve gümrük kaçağı, kapkaç, hırsız
lık ve gasp sebebiyle oluşan suçlarla birlikte kayıt dişiliğin da önüne geçilmiş olunacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bu madde ile kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımlanna yer verilmek suretiyle 

açıklık sağlanmıştır. Bu tanımlar hazırlanırken, hem teknik açıdan hem de uluslararası uygulamalar
da birliği sağlamak üzere Avrupa Birliği Direktiflerinde yer alan ve ITU (Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği)'nce kabul edilen tanımlar dikkate alınmıştır. 

Madde 2.- Bu madde ile 2813 sayılı Telsiz Kanununa ilave yapılmak suretiyle, GSM telefon 
cihazlannm elektronik kimlik bilgilerinin değiştirilmesinin önlenilmesi, çalınan veya kaçak cihaz
ların kullanımdan kaldınlması ve kayıt dışı ticaretin önlenmesine yönelik düzenlemeler ve bu amaç
la tesis edilecek teknik altyapılann tanımlandığı aşağıdaki maddeler öngörülmüştür. 

Madde 25a.- İşletmeciler tarafından her bir aboneye tahsis edilen SİM kartındaki IMSI, telefon 
numarası gibi bilgilerin kopyalanıp, başkalan tarafından kullanılması halinde fatura asıl SİM kartı 
kullanıcısına yüklenmekte ve bu yöntemle kullanıcılar dolandınlmakta aynca abonenin telefon reh
beri, SMS (Short Message Servis); Kısa Mesaj Servisi, MMS (Multimedia Messaging Service); 
Multimedya Mesaj Servisi mesajları veya e-mailleri gibi tüm kişisel bilgileri kopyalanmış kartı kul
lanan şahıslar tarafından elde edilmek suretiyle abonenin mahremiyetine tecavüz edilmektedir. Ay
nca çalıntı/kayıp ya da kaçak olarak ülkeye getirilmiş cihazlann elektronik kimlik bilgileri (GSM 
telefon cihazlan için IMEI numaralan) değiştirilerek yeniden piyasaya arz edilebilmektedir. 
Orijinal kayıt bilgileri silinerek, yok edilmiş olduğundan dolayı da söz konusu cihazlann geldiği yer 
veya sahibinin tespiti olanaksız hale gelmektedir. 
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Ülkemizde, SİM kartı yada GSM telefon cihazlarının kopyalanması, çoğaltılması yada değiş
tirilmesi amacıyla kullanılan donanım veya yazılımlar, bunların ticareti, kullanılması, bulundurul
ması yasal olarak suç teşkil etmediğinden kolaylıkla temin edilebilmektedir. SİM kartı veya IMEI 
numaralarının modifıye edilmesi, çoğaltılması gibi suç sayılacak işlemlerin gerçekleştirilmesi için 
donanım veya yazılım sağlayanlar suç işlemektedirler. Bu madde ile bu tür hizmetin suç olması ve 
cezalandırılması sağlanacaktır. 

Madde 25b.- Yasal olmayan GSM telefon cihazlarının işletmecilerden hizmet alımlarının bloke 
edilmek suretiyle engellenmesi halinde bu cihazların maddi değeri kalmayacaktır. 

Ancak yasal olmayan cihazların IMEI numaraları değiştirilerek yeniden kullanıma sunulabilir 
hale getirilebilmektedir. Bu itibarla sistemin verimli olarak çalışması için tespit edilen her bir yasa 
dışı cihaz için, donanım veya yazılımın imha edilmesi yolunda gerekli tedbirlerin alınmasına imkan 
tanınmıştır. 

Yüksek oranlara ulaşan kaçak GSM telefon cihazlarının ticareti, kayıt dişiliği nedeni ile devlet 
gelir kaybına uğratılmakta, ayrıca bu durum yasal olarak bu cihazların ticaretini yapan firmaların 
haksız rekabete uğramalarına neden olmaktadır. Yasal olmayan GSM telefon cihazlarının ticaretinin 
önlenmesi amacıyla kaçak, çalıntı ve kayıp cihazların hizmet dışı bırakılması, kullanılmış GSM 
telefon cihazlarının her türlü ticaretinin kontrol altına alınarak garanti kapsamında alıcıya satışının 
yapılmasına yönelik düzenlemeler hedeflenmiştir. 

İşletmeciler tarafından aboneye tahsis edilen abone (SİM) kartı ile cihazların elektronik bil
gilerinin (IMEI) kopyalanması ve çoğaltılması amacıyla kullanılacak her türlü yazılım ve 
donanımın ticareti ile bu tür hizmetlerin sunulması, bulundurulması veya tedarik edilmesinin engel
lenmesi amaçlanmıştır. 

Çalıntı veya kayıp olarak ihbar edilen GSM telefon cihazlarını ilk kullanacak şahsa ait SİM 
kartı bilgileri elde edilerek ilgili hakkında adli takip birimlerine durum hakkında bilgi verileceğin
den, sahte belgeler ile abone kaydı yapılması halinde çalıntı cihazı kullanmaya teşebbüs edene 
ulaşılması mümkün olamayacaktır ki, bu amaçla abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve 
bilgiye dayalı işlemlerin yapılmasını önleyecek düzenlemelere yer verilmiştir 

Madde 25c- Son yıllarda Mobil iletişim araçları ile her yerden haberleşmenin kolaylığı, söz 
konusu cihazların kullanımının yaygınlaşmasına ve kolayca el değiştiren, ekonomik değeri olan bir 
eşya vasfını kazanmasına yol açmıştır. Kullanımı yaygınlaşan GSM telefon cihazları gasp, kapkaç, 
yankesicilik gibi mala karşı işlenen suçların hedefi haline gelmiş olup bu tür suçların artışı da sos
yal yaşantıyı etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Avrupa Birliğine üye ülkelerin bir çoğunda da bu 
sorun önemli boyutlara ulaştığından ulusal tedbirler alınmak suretiyle önlenilmesi yoluna gidilmiş
tir. Bu konuda ilk girişimde bulunan İngiltere'deki GSM işletmecileri alt yapılarında gerekli sistem
leri kurarak GSM Birliği tarafından kurulup işletilmekte olan CEIR ile bağlantısını gerçekleştirmiş 
ve Kasım 2002 tarihinden itibaren ülke genelinde çalıntı/kayıp olarak rapor edilen tüm cihazların 
hizmet dışı kalması sağlanmıştır. Fransa'da işletmecilerin imtiyaz sözleşmelerine bu konuda zorun
luluklar eklenerek işletmecilerin yasal olmayan GSM telefon cihazlarının bloke edilmesi sağlanmış
tır. IMEI değişikliğinin yasal olarak suç sayılması konusunda gerekli mevzuatlar düzenlenmiştir. Bu 
maddedeki düzenlemelerle Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulandığı şekilde ülkemizdeki GSM 
işletmecilerinin kendi alt yapılarında sistemlerini kurarak Telekomünikasyon Kurumu bünyesindeki 
veri tabanı ile bağlantısının kurulması suretiyle yasal olmayan GSM telefon cihazları hizmet dışı 
bırakılarak, ekonomik değerlerinin sıfırlanması mümkün olabilecektir. 
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Madde 25d.- Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde kurulacak veya kurdurulacak bilgi ve ih
bar merkezine (Cali Center) çalıntı veya kayıp cihazların bildirilmesini müteakip söz konusu cihaz 
izlenmeye alınacak kullanıldığının tespiti halinde, kullanıcıyla bir mesaj gönderilmek suretiyle 
cihazın çalıntı olduğu konusunda bilgilendirilerek, en yakın adlı birime cihazı teslim etmesi belir
tilecek ve kullanıcının SİM kartı bloke edilerek, cihazın haberleşme hizmeti durdurulacaktır. Aynca 
bu kullanıcının SİM kartı bilgileri ilgili adlı birime bildirilecektir ki böylelikle çalıntı veya kayıp 
cihazı kullanan kişiler adli takibe alınmış ve el değiştirse dahi kullanılamayacağından, ticari değeri 
sıfırlanmış olacaktır. 

Madde 3.- Bu maddede, ikinci madde ile getirilen düzenlemelere ilişkin yaptınmlar Telsiz 
Kanununun sistematiğine uygun olarak düzenlenmiştir. Aynca aynı Kanunun yaptınmlan düzen
leyen 32 inci maddesindeki cezalar güncelleştirilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasında öngörülen 
düzenlemelerle uygun hale getirilmiştir. İdari para cezalannın verilmesine ve tahsiline ilişkin usul 
ve esaslar 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörüldüğü şekliyle 
düzenlenmek suretiyle, duraksamalara meydan vermeksizin uygulamaya açıklık getirilmiştir. 

Madde 4.- İkinci maddedeki düzenlemelere ilişkin uygulamaya yönelik yönetmelik ve kurul 
kararlannın iki ay içinde çıkarılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 5.- Yasal olarak piyasaya arz edilmiş GSM telefon cihazlarının kayıtları 
Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde tutulmakta olup, bu kayıtlar ile ülkemizde faaliyette 
bulunan üç GSM işletmecisinin abonelerinin kullandığı cihazlara ait IMEI numaralan karşılaştırıl
mış ve yapılan deşifre çalışmalan sonucunda yaklaşık 12 milyon aboneye ait cihazlann kayıt dışı 
olduğu ve bunlardan 500 bin kadannın da IMEI numaralannın değiştirilmiş olduğu tespit edilmiş
tir. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tespiti yapılan 12 milyon kayıt dışı cihazlan bulunan-
lann bir defaya mahsus olmak üzere mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve IMEI numaralan değiş
tirilmiş cihazlann yeniden programlanarak, kullanıma sokulması amacıyla geçici altıncı madde 
düzenlenmiştir. Kanunun uygulanabilmesi bakımından teknik bir alt yapının tesis edilerek, işletil
mesi gerektiğinden, geçici yedinci madde ile Kurumun 45 gün içerisinde alt yapıyı tesis ederek, iş
letmesi öngörülmüştür. 

Madde 6.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 7.- Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 

Esas No.: 2/428, 2/364 12.5.2005 
Karar No.: 72 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 15.4.2005 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon 

olarak da Komisyonumuza havale edilen Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ile 18 Mil
letvekili tarafından verilen 2/428 esas numaralı "Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi" ile Muğla Milletvekili, Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu tarafından verilen 2/364 esas 
numaralı "Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 
27.4.2005 tarihli 33 üncü ve 11.5.2005 tarihli 34 üncü Birleşimlerinde Hükümeti temsilen Ulaştır
ma, Maliye ve Adalet bakanlıkları, Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı ile ilgili sektör temsil
cilerinin de katılımlarıyla ve verilen önergenin kabulü doğrultusunda 2/428 esas numaralı teklif 
görüşmelere esas kabul edilmek suretiyle incelenip görüşülmüştür. 

Teklif ile GSM telefon cihazları ile daha sonra ülkemizde kullanılabilecek mobil haberleşme 
cihazlarının ticaretinin kontrol altına alınabilmesi, tüketici ve abonelerin dolandınlmasının önüne 
geçilerek mobil telefonlarla ilgili organize suçların kontrol altına alınması, gümrük kaçağı, kapkaç, 
hırsızlık ve gasp sebebiyle oluşan suçlarla birlikte kayıt dişiliğin da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

27.4.2005 tarihli toplantımızda; 
Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Teklifin tümü üzerindeki görüş

melere geçilmiştir. Bu görüşmelerde Hükümet adına yapılan açıklamalarda Teklifi destekleyici 
mahiyetteki açıklamalara yer verilmiştir. 

11.5.2005 tarihli toplantımızda; 
Teklifte ilk imza sahibi Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu; 
Teklifin cep telefonlarında kayıt dişiliği önlemeye yönelik olarak verildiğini, böylece ikinci el 

telefon satışlarının kayıt altına alınması sağlanarak organize suçlarda ve terör suçlarında kullanıl
masının engelleneceğini, ülkemizde bulunan 30 milyon civarındaki cep telefonunun 12 milyonunun 
kayıt dışı olduğunu, bu Teklifin kanunlaşması halinde çalıntı cep telefonlarının değersiz bir meta 
haline geleceğini, 

İfade etmiştir. 
Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
Bu Teklifin Hükümetin Elektronik Haberleşme Kanun Tasarısı hazırladığı bir sırada verildiği, 

Teklifin, hazırlıkları süren Tasarıdaki düzenlemeleri de içermesi nedeniyle gündeme getirilmesini 
pratik bir çözüm olarak gördükleri ve destekledikleri 

İfade edilmiştir. 
Komisyon Başkanı ve üyelerimizce yapılan açıklamalarda ise; 
Bu Teklifin kanunlaşması halinde büyük bir toplumsal yaranın ortadan kalkacağı, diğer ül

kelere örnek olacak bir uygulamaya geçileceği, sektörün tüm olarak disiplin altına alınacağı yönün
de, Teklifi destekleyici ifadelere yer verilmiştir. 

Müteakiben Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Teklifin maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 
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Teklifin Çerçeve 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin Çerçeve 2 nci maddesi ile ihdas olunan 25c maddesi, maddenin daha iyi ifade edilebil

mesi amacıyla redaksiyonla düzenlenmiştir. 
Teklifin Çerçeve 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Bu maddenin görüşmeleri sırasında dile getirilen değişiklik önerileri, Komisyonumuzca olum

lu mütalaa edilmekle beraber, maddenin suç ve cezalara ilişkin hükümleri düzenlemesi nedeniyle, 
esas komisyon olan Adalet Komisyonunca değerlendirilmesinin daha uygun ve yerinde olacağı 
yönünde görüş birliğine varılmıştır. 

Teklifin Çerçeve 4 üncü maddesi; 
Bu madde ile eklenen fıkra hükmünde yer alan Kurul kararlarının yönetmelik çıkarılmasında 

geciktirici bir rol oynayabileceği gerekçesiyle verilen önergenin kabulü doğrultusunda değiş
tirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin Çerçeve 5 inci maddesi; 
Bu madde ile ihdas edilen geçici 6 ncı maddedeki 1 YTL'lik tutarın hizmet bedelinin maliyetini 

karşılamayacağı, asgariden 2 YTL olması durumunda yeterli olabileceğini öngören önergenin 
kabulü doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye dair 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Komisyon Başkanlığına verilen redaksiyon yetkisi dahilinde Komisyonumuzca kabul edilen 

Teklif metni düzenlenmiştir. 
Raporumuz, esas komisyon olan Adalet Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkan

lığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Mustafa Demir Mustafa Ilıcak Asım Ayhan 
Samsun Erzurum Trabzon 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sarı Mustafa Tuna Naci Aslan 
Gaziantep Ankara Ağrı 

Üye Üye Üye 
Fikret Badazlı Osman Aslan Zülfü Demirbağ 

Antalya Diyarbakır Elazığ 
Üye Üye Üye 

Mevlüt Coşkuner Ali İbiş Nusret Bayraktar 
İsparta İstanbul İstanbul 

Üye Üye Üye 
Erdal Karademir Mehmet Parlakyiğit Niyazi Özcan 

İzmir Kahramanmaraş Kayseri 
Üye Üye Üye 

Abdülkadir Kart Recep Yıldırım Orhan Taş 
Rize Sakarya Sivas 

Üye 
Hasan Güyüldar 

Tunceli 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- 2813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna aşağıdaki 

kısım eklenmiş ve sonraki kısımlar teselsül ettirilmiştir. 
"ÜÇÜNCÜ KISIM 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar 
Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar 
MADDE 25 a.- Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilere tedarik edilen abone kimlik 

ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri 
yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla 
dağıtılamaz. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç ve gereçlerle, değişiklik yapılması 
amacına yönelik yazılım, her türlü araç ve gereçlerin ithalatı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı 
yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması 
amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere kurumun talebiyle kolluk güçleri 
tarafından tedbiren el konulur ve soruşturma sonuna kadar Kurumda muhafaza edilir. Kurum 
tarafından belirlenecek muhafaza masrafları suçu işleyenden belirlenecek usul ve esaslar çer
çevesinde Kurumca tahsil edilir. 

Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmış 
cihazların her türlü devri ve ticareti yapılamaz, kullanılamaz. 

Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği 
MADDE 25b.- Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elek

tronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak 
kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak mak
sadıyla kullanılamaz. 

İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusun
da gerçek dışı belge ve bilgi verilemez. 

Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan 
temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz. 

Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. 
İşletmeciler 
MADDE 25c- İşletmeciler, Kurumun CEIR'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştiril

miş, kaçak, kayıp veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez. 
İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerine 

bağlanmalannı önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak 
çalışır hale getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sistemin güvenliği ve güvenilirliğini bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde sağlamak ve aksamaksızın işletmekle 
yükümlüdür. 
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İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunlann işletmeci veya kurum tarafın
dan tespit edilip derhal bildirilmesinden itibaren kurum tarafından sorunlann giderilmesi için işlet
meciye beş iş günü süre verilir. Sorunlann giderilememesi halinde işletmeci derhal gerekçelerini 
yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur. 

Bilgi ve ihbar merkezi 
MADDE 25d.- Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi 

kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalman, yağ
malanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun nzası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle 
cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için kurumun bilgi ve ihbar merkezine başvurur. 
Kurum, şüpheliye isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir." 

MADDE 3.-Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4.- 2813 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar bu Kanunun yürürlüğe giriş 

tarihinden itibaren iki ay içinde Kurum tarafından çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 5.- 2813 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum kayıtlannda yer al

madığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanıcılan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren beş ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun göstereceği yerlere 
başvurarak ellerindeki cihazlannı kayıt ettirirler. 

Belgesi olmayan her bir kayıt dışı cihazın kayıt edilmesi için on YTL miktanndaki kayıt ücreti 
cihaz kullanıcısından Kurumun göstereceği yerler tarafından tahsil edilir. Kayıt ücreti her türlü ver
gi, resim, harç ve hazine payından muaftır. Kurumun göstereceği yerler tarafından her bir cihaz için 
tahsil edilen kayıt ücretinden SMS gönderilmesi veya kopyalanmış cihazlann IMEI numaralarının 
düzeltilmesi gibi masraflardan oluşan hizmet bedeli karşılığı olarak iki YTL düşülerek, kalan mik
tar CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payı olarak kullanılmak üzere, tahsilatı müteakip 10 gün içerisin
de Kurum hesaplarına aktanlır. 

Başvuru süresi sonunda Kurum kayıtlannda yer almayan cihazlar bir daha kullanıma sokul
mamak üzere elektronik haberleşme şebekesi bağlantılan kesilmek suretiyle devre dışı bırakılır. An
cak kullanıcılardan kurum tarafından yönetmelikte belirlenecek haklı mazereti olanlardan başvuru 
süresini geçirenler, yukarıda belirtilen kayıt ücretini ödemeleri halinde elektronik haberleşme 
şebekesi bağlantıları kullanıma açılır. 

GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde CEIR ile 
bilgi ve ihbar merkezinin kurulması ve işletilmesine yönelik her türlü yazılım, donanım ve yardım
cı gereçlerin temini Kurum tarafından sağlanır." 

MADDE 6.- Teklifin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 7.- Teklifin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 2/428 6.6.2005 
Karar No.: 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 15.4.2005 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan "Muğla Mil
letvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/428)", Komisyonumuzun 24.5.2005 tarihli 24 üncü birleşiminde Adalet 
ve Ulaştırma bakanlıkları ile Telekomünikasyon Kurumu temsilcileri ile teklif sahibinin de 
katılımıyla incelenip görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak maddelerine geçil
mesi kabul edilmiş, ancak maddelerin ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesi için alt komisyona havale 
edilmiştir. 

Teklif, alt komisyonca; Adalet ve Ulaştırma bakanlıkları ile Telekomünikasyon Kurumu ile il
gili kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla 27.5.2005 tarihli toplantısında etraflı bir şekilde in
celenip görüşülmüş ve hazırlanan rapor ve metin Komisyonumuza sunulmuştur. 

Komisyonumuzun, 2.6.2005 tarihli 27 nci birleşiminde, Adalet ve Ulaştırma bakanlıkları ile 
Telekomünikasyon Kurumu ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla, Alt Komisyon met
ni esas alınarak incelenip görüşülmüş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla 
aşağıda belirtilmiştir: 

Teklifin 1 inci maddesi, redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Teklifin 2 nci maddesiyle 2813 sayılı Kanuna eklenen 25a maddesinin üçüncü fıkrası; el koy

ma işleminin Ceza Muhakemesi Kanununda ne şekilde düzenleneceği hüküm altına alınması 
sebebiyle Ceza Muhakemesi Kanununa atıf yapılmış ve dördüncü fıkrada da ticaret kastı dışında 
yapılan devirlerin cezai müeyyideye bağlanmasının doğru olmayacağı düşüncesiyle "her türlü dev
ri" ile "kullanılamaz" ibareleri madde metninden çıkartılmış, 25b ve 25c maddeleri redaksiyon 
yapılmak suretiyle 25d maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi; 2813 sayılı Telsiz Kanununda geçen ağır para cezalarının, 11.5.2005 
tarihli ve 5349 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle adli para cezasına dönüştürülmesi 
nedeniyle, bu cezalarla ilgili yeni bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığından madde met
ninden çıkartılmış, teklif ile bağlantılı olan (i) bendinin ikinci fıkrasındaki cezalann yerine daha adil 
olması açısından adli para cezaları, "elli günden ikibin güne kadar" olarak değiştirilmiş; (h) bendin
deki cezalar da Türk Ceza Kanunundaki sisteme paralel olarak değiştirilmiş, ayrıca (h) bendi ile 
düzenlenen 25a maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlerin cezası da 5237 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi ve Kabahatler Kanunu nazara alınarak idari para cezasına dönüştürülmüş
tür. Teklifin (i) bendindeki cezalar da fiillerin ağırlık derecelerine göre ağırdan hafife doğru 
kademelendirilmiştir. Aynı maddenin (j) bendinde ise, Kabahatler Kanununda tekerrür nedeniyle 
cezalann artırılacağına dair hüküm bulunmaması sebebiyle ve Kabahatler Kanununa uygun olarak 
idari para cezalarında artırma yapılmak suretiyle değişiklik yapılmış, ayrıca idari para cezasının 
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Kurum tarafından verilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddeye, 2813 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesine son fıkra olarak, Kurum tarafından yapılacak tebligat işlemlerine 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilen hüküm eklenmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 5 inci maddesiyle 2813 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 

on YTL, miktarın fazla olması sebebiyle beş YTL olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
Teklifin 6 nci ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanun tekniğine uygun olması amacıyla çerçeve maddeler redaksiyona tâbi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 

Kâtip 
Hasan Kara 

Kilis 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Fehmi Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 
Üye 

Haluk İpek 
Ankara 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
(Toplantıya katılmadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 929) 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ ORHAN SEYFİ 
TERZİB AŞIOĞLU İLE 18 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ 
TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 
sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesine 
aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"f) "Elektronik Kimlik Bilgisi" terimi, tel
siz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis 
edilmiş kimlik tanımını, 

g) "Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri" 
terimi, elektronik haberleşme hizmeti alan 
kamu kuram ve kuraluşlan ile gerçek veya 
tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye 
tahsis edilen özel bilgileri, 

h) "Elektronik Haberleşme" terimi, ses, 
görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine 
dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, 
optik, elektrik, manyetik, elekromanyetik, 
elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer 
iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gön
derilmesini ve alınmasını, 

ı) "İşletmeci" terimi, yetkilendirme çer
çevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan 
veya telekominikasyon alt yapısı işleten bir ser
maye şirketini, 

k) "Kuram" terimi, Telekominikasyon Ku
rumunu, 

1) "Kural" terimi, Telekominikasyon Ku
rulunu, 

m) "EIR (Equipment Identity Register)" 
terimi, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri 
tabanını, 

n) "CEIR (Central Equipment Identity 
Register)" terimi, merkezi mobil cihaz kimlik 
tanımı veri tabanını, 

o) "Cihaz" terimi, telsiz veya elektronik 
haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını, 

p) "SMS (Short Message Servis)" terimi, 
kısa mesaj servisini, 

MADDE 2.- 2813 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna 
aşağıdaki kısım eklenmiş ve sonraki kısımlar 
teselsül ettirilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 
sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesine 
aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"f) "Elektronik Kimlik Bilgisi" terimi, tel
siz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis 
edilmiş kimlik tanımını, 

g) "Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri" 
terimi, elektronik haberleşme hizmeti alan 
kamu kuram ve kuruluşları ile gerçek veya 
tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye 
tahsis edilen özel bilgileri, 

h) "Elektronik Haberleşme" terimi, ses, 
görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine 
dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, 
optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, 
elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer 
iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gön
derilmesini ve alınmasını, 

ı) "İşletmeci" terimi, yetkilendirme çer
çevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan 
veya telekomünikasyon alt yapısı işleten ser
maye şirketini, 

k) "Kurum" terimi, Telekomünikasyon Ku
rumunu, 

1) "Kural" terimi, Telekomünikasyon Ku
rulunu, 

m) "EIR (Equipment Identity Register)" 
terimi, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını, 

n) "CEIR (Central Equipment Identity 
Register)" terimi, merkezi mobil cihaz kimlik 
tanımı veri tabanını, 

o) "Cihaz" terimi, telsiz veya elektronik 
haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını, 

p) "SMS (Short Message Servis)" terimi, 
kısa mesaj servisini, 

r) "IMEI (International Mobile Equipment 
Identity)" terimi, uluslararası mobil cihaz kim
liğini, " 

MADDE 2.- 2813 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna 
aşağıdaki kısım eklenmiş ve diğer kısımlar 
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 929) 
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(Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu 
ile 18 Milletvekilinin Teklifi) 

"ÜÇÜNCÜ KISIM 
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar 

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar 
MADDE 25a.- Kurum tarafından izin 

verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen 
abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel 
bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elek
tronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, 
değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz 
veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş 
cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik 
yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü 
araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı 
veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, 
aracılık edilemez. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş 
cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik 
yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her 
türlü araç veya gereçlere kurumun talebiyle 
kolluk güçleri tarafından tedbiren el konulur ve 
soruşturma sonuna kadar Kurumda muhafaza 
edilir. Kurum tarafından belirlenecek muhafaza 
masrafları suçu işleyenden belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde Kurumca tahsil edilir. 

Kurum düzenlemelerine aykırı olarak 
elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kul
lanılmış cihazların her türlü devri ve ticareti 
yapılamaz, kullanılamaz. 

Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği 
MADDE 25b.- Abone kimlik ve iletişim 

bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların 
elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü 
yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izin
siz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, 
dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar 
sağlamak maksadıyla kullanılamaz. 

İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine 
abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri 
konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez. 

Abonelik tesisi için gerekli kimlik bel
geleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına 
iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı 
yapılamaz. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"ÜÇÜNCÜ KISIM 
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar 

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar 
MADDE 25a- Kurum tarafından izin 

verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen 
abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel 
bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elek
tronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, 
değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz 
veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş 
cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik 
yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü 
araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı 
veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, 
aracılık edilemez. 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş 
cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik 
yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her 
türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 
4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hü
kümlerine göre el konulur. 

Kurum düzenlemelerine aykırı olarak 
elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kul
lanılmış cihazların ticareti yapılamaz. 

Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği 
MADDE 25b.- Abone kimlik ve iletişim 

bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların 
elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü 
yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izin
siz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, 
dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar 
sağlamak maksadıyla kullanılamaz. 

İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine 
abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri 
konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez. 

Abonelik tesisi için gerekli kimlik bel
geleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına 
iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı 
yapılamaz. 
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ile 18 Milletvekilinin Teklifi) 

Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar 
kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. 

İşletmeciler 
MADDE 25c- İşletmeciler, Kurumun 

CEIR'mda yer alan elektronik kimlik bilgileri 
değiştirilmiş, kaçak, kayıp veya çalıntı cihaz
lara elektronik haberleşme hizmeti veremez. 

İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan 
yasal olmayan cihazların haberleşme şebe
kelerine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR 
sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle bir
likte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, 
bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin 
güvenliği ve güvenilirliğini bu Kanunun yürür
lülüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde 
sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yüküm
lüdürler. 

İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden 
kaynaklanan sorunların işletmeci veya kurum 
tarafından tespit edilip derhal bildirilmesinden 
itibaren kurum tarafından sorunların gideril
mesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. 
Sorunların giderilmemesi hâlinde işletmeci 
derhal gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek 
süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur. 

Bilgi ve ihbar merkezi 
MADDE 25d.- Elektronik kimlik bilgisini 

haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar mer
kezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine 
kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz 
cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her 
ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden 
çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik 
haberleşme bağlantısının kesilmesi için kurumun 
bilgi ve ihbar merkezine başvurur. Kurum, şüp
heliye isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğin
de Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir." 

MADDE 3.-2813 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinde geçen "ağır hapis" ibareleri 
"hapis"; (c) ve (f) bentlerindeki "otuzbin 
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" 
ibareleri "onbeşbin YTL idarî para cezası"; (g) 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenir. 

İşletmeciler 
MADDE 25c- İşletmeciler; kayıp, kaçak 

veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR'ında yer 
alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş 
cihazlara elektronik haberleşme hizmeti 
veremez. 

İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan 
yasal olmayan cihazların haberleşme şebe
kelerine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR 
sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle bir
likte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, 
bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin 
güvenliği ve güvenilirliğini bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde 
sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yüküm
lüdürler. 

İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden 
kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum 
tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden 
itibaren Kurum tarafından sorunların gideril
mesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. 
Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci 
derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek 
süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur. 

Bilgi ve ihbar merkezi 
MADDE 25d.- Elektronik kimlik bilgisini 

haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi 
kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı 
olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı 
çalman, yağmalanan, kaybeden veya her ne 
suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan 
kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleş
me bağlantısının kesilmesi için Kurumun bilgi 
ve ihbar merkezine başvurur. Kurum, şüpheliye 
isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir." 

MADDE 3.- 2813 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin (i) bendinin ikinci paragrafında 
geçen "otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası" ve "onbin liradan otuzbin liraya 
kadar ağır para cezası" ibareleri "elli günden 
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ve (j) bentlerindeki "onbin liradan otuzbin 
liraya kadar ağır para cezası" ibareleri "onbin 
YTL idarî para cezası"; (i) bendinin ikinci fık
rasındaki "otuzbin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası" ve "onbin liradan otuzbin 
liraya kadar ağır para cezası" ibareleri "beşbin 
güne kadar adlî para cezası" şeklinde değiştiril
miş; maddenin birinci fıkrasının (g) bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenerek 
diğer bentler teselsül ettirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"h) Bu Kanunun 25a maddesinin ikinci 
fıkrasına aykırı hareket edenlere, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis ve üç bin günden beş bin güne 
kadar adlî para cezası; dördüncü fıkrasına ay
kırı hareket edenlere, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası 
verilir. 

Bu maddede tanımlanan suçların bir ör
gütün faaliyet çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezalar yan oranında arttırılır. Bu 
faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbir
lerine de hükmolunur. 

i) Bu Kanunun 25b maddesi hükümlerine 
aykırı hareket edenlere, eylemleri başka bir suç 
oluştursa dahi bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Bu maddede tanımlanan suçların bir ör
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezalar yan oranında arttırılır. Bu 
faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbir
lerine de hükmolunur. 

j) Bu Kanunun 25c maddesinin birinci fık
rasına aykırı hareket edenlere, maddenin üçün
cü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere 
cihaz başına yirmi bin YTL idarî para cezası 
uygulanır. Aykırılıkların tekrarı durumunda, 
cezalar bir önceki ihlâl için öngörülenin iki katı 
oranında uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ikibin güne kadar adlî para cezası" olarak 
değiştirilmiş; maddenin birinci fıkrasının (g) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
ler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül 
ettirilmiş, ayrıca maddeye aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"h) Bu Kanunun 25a maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden beş 
bin güne kadar adlî para cezası; dördüncü fık
rasına aykırı hareket edenlere, yüz YTL'den 
onbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir. Bu 
idarî para cezası kolluk tarafından verilir. 

Bu maddede tanımlanan suçlann bir ör
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezalar yan oranında artınlır. Bu 
faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbir
lerine de hükmolunur. 

i) Bu Kanunun 25b maddesinin, birinci 
fıkrası hükümlerine aykın hareket edenler, bir 
yıldan üç yıla; ikinci fıkrası hükümlerine aykın 
hareket edenler altı aydan iki yıla; üçüncü fık
rası hükümlerine aykın hareket edenler bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede tanımlanan suçlann bir ör
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, 
verilecek cezalar yan oranında artınlır. Bu 
faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbir
lerine de hükmolunur. 

j) Bu Kanunun 25c maddesinin birinci fık
rasına aykın hareket edenlere, maddenin üçün
cü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere 
cihaz başına yirmibin YTL'den kırkbin YTL'ye 
kadar idarî para cezası verilir. 

Maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket 
edenlere onmilyon YTL idarî para cezası 
verilir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına aykın hareket 
edenlere, beşyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye 
kadar idarî para cezası verilir. 
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Maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket 
edenlere, on milyon YTL idarî, para cezası 
verilir. Aykırılıkların tekrarı durumunda, 
Kurum tarafından verilecek otuz günlük ek 
sürenin bitiminde, cezalar bir önceki ihlâl için 
öngörülenin iki katı oranında uygulanır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket 
edenlere, beş yüz bin YTL; Aykırılığın tekrarı 
hâlinde bir milyon YTL idarî para cezası uy
gulanır." 

"Bu Maddede geçen idarî para cezaları 
Kurumun tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içerisinde vergi dairelerine veya mal müdürlük
lerine ödenir. 

Verilen idarî para cezalarına karşı, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesine itiraz edilebilir. îtiraz, 
verilen idarî para cezasının yerine getirilmesini 
durdurmaz. 

Bu maddeye göre verilen idarî para 
cezaları hakkında 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında kanun hüküm
leri uygulanır. Bu maddede düzenlenen idarî 
para cezalarına ilişkin zaman aşımı süresi, 
ihlâlin vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıl, 
Kurumca ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren 
bir yıldır. Kurum tarafından ihlâle sebep olan
lar hakkında herhangi bir işlem başlatılması 
hâlinde zaman aşımı süresi kesilir." 

MADDE 4.- 2813 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uy
gulanmasına ilişkin hususlar bu Kanunun 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik veya 
Kurul kararlarıyla düzenlenir." 

MADDE 5.- 2813 sayılı Kanunun geçici 
5 inci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Kurum kayıtlarında yer 
almadığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu bentteki idarî para cezalan Kurum 
tarafından verilir." 

"Kurum tarafından yapılacak her türlü teb
ligat işlemleri, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır." 

MADDE 4.- 2813 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uy
gulanmasına ilişkin hususlar bu Kanunun 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik veya 
Kurul kararlarıyla düzenlenir." 

MADDE 5.- 2813 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Kurum kayıtlarında yer 
almadığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini 
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haiz cihaz kullanıcıları, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş ay içinde gerekli 
belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun gös
tereceği yerlere başvurarak ellerindeki cihaz
larını kayıt ettirirler. 

Belgesi olmayan her bir kayıt dışı cihazın 
kayıt edilmesi için on YTL miktanndaki kayıt 
ücreti cihaz kullanıcısından Kurumun gös
tereceği yerler tarafından tahsil edilir. Kayıt üc
reti her türlü vergi, resim, harç ve hazine payın
dan muaftır. Kurumun göstereceği yerler 
tarafından her bir cihaz için tahsil edilen kayıt 
ücretinden SMS gönderilmesi veya kopyalan
mış cihazların IMEI numaralarının düzeltil
mesi gibi masraflarından oluşan hizmet bedeli 
karşılığı olarak bir YTL düşülerek, kalan mik
tar CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payı olarak 
kullanılmak üzere, tahsilatı müteakip 10 gün 
içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır. 

Başvuru süresi sonunda Kurum kayıtların
da yer almayan cihazlar bir daha kullanıma 
sokulmamak üzere elektronik haberleşme 
şebekesi bağlantıları kesilmek suretiyle devre 
dışı bırakılır. Ancak kullanıcılardan kurum 
tarafından yönetmelikçe belirlenecek haklı 
mazereti olanlardan başvuru süresini geçiren
ler, yukarıda belirtilen kayıt ücretini ödemeleri 
halinde elektronik haberleşme şebekesi bağlan
tıları kullanıma açılır. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde 
CEIR ile bilgi ve ihbar merkezinin kurulması 
ve işletilmesine yönelik her türlü yazılım, 
donanım ve yardımcı gereçlerin temini Kurum 
tarafından sağlanır." 

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

haiz cihaz kullanıcıları, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş ay içinde gerekli 
belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun gös
tereceği yerlere başvurarak ellerindeki cihaz
larını kayıt ettirirler. 

Belgesi olmayan her bir kayıt dışı cihazın 
kayıt edilmesi için beş YTL miktanndaki kayıt 
ücreti cihaz kullanıcısından Kurumun gös
tereceği yerler tarafından tahsil edilir. Kayıt üc
reti her türlü vergi, resim, harç ve Hazine 
payından muaftır. Kurumun göstereceği yerler 
tarafından her bir cihaz için tahsil edilen kayıt 
ücretinden SMS gönderilmesi ve kopyalanmış 
cihazların IMEI numaralarının düzeltilmesi 
gibi masraflarından oluşan hizmet bedeli kar
şılığı olarak bir YTL düşülerek, kalan miktar 
CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payı olarak kul
lanılmak üzere, tahsilatı müteakip on gün 
içerisinde Kurum hesaplanna aktanlır. 

Başvuru süresi sonunda Kurum kayıtlann-
da yer almayan cihazlar bir daha kullanıma 
sokulmamak üzere elektronik haberleşme 
şebekesi bağlantılan kesilmek suretiyle devre 
dışı bırakılır. Ancak kullanıcılardan, Kurum 
tarafından yönetmelikle belirlenecek haklı bir 
mazereti olanlardan başvuru süresini geçiren
ler, yukanda belirtilen kayıt ücretini ödemeleri 
halinde elektronik haberleşme şebekesi bağlan
tılan kullanıma açılır. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş gün içinde 
CEIR ile bilgi ve ihbar merkezinin kurulması 
ve işletilmesine yönelik her türlü yazılım, 
donanım ve yardımcı gereçlerin temini Kurum 
tarafından sağlanır." 

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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