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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Uluslararası Hoşgörü Gününe, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, pancar üreticisinin sorunları ile pancar kotasına ve 

bu konuda yapılması gerekenlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, taşımalı eğitime, taşımalı eğitim kapsamında Manisa'nın 

Akhisar İlçesinde meydana gelen trafik kazası ile bu konudaki sorunlara ve alınması gereken ön
lemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik cevap verdi. 

İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in (6/1573) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık tez
keresi kabul edildi. 

Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin; akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan 
ve çevre sağlığına verdiği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu raporunun (10/238) (S. Sayısı: 978) görüşmeleri 
tamamlandı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfî yönetim, kamu kaynaklarının amaçdışı kullanımı ve 
kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
(10/251) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe Kayseri Milletvekili Adem Baştürk seçildi. 

17 Kasım 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
18.50'de son verildi. 

Ali Dinçer 
Başkanvekili 

Mehmet Daniş Yaşar Tüzün 
Çanakkale Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 29 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
17 Kasım 2005 Perşembe 

Rapor 
1. - Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak ve 4 Milletvekilinin; Gümrük Müsteşarlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/607) (S. Sayısı: 1018) (Dağıtma 
tarihi: 17.11.2005) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, TRT-Futbol Vizyon Programının bir katılımcısı hak

kındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10981) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.05 

17 Kasım 2005 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 
Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Türkiye'de imar sorunları ve çözüm önerileri hakkında söz isteyen Er

zurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özdoğan. 
Süreniz 5 dakika. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Türkiye'deki imar sorununa ve çözüm 

önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlayarak, Türkiye'de imar sorunları konusunda çözüm önerilerinde bulunmak istiyorum. 
Dünyada asrın afeti sayılan tsunami ve Pakistan depremleri ile ülkemizde yakın geçmişte 

yaşanan depremler ve yıkımlar, imar ve yerleşme sorunlarını yeniden masaya yatırmak ve tartışmak 
imkânını tekrar gündemimize getirmiş oldu. Maddî ve manevî büyük bedeller ödediğimiz, büyük
lüğü 7,4 olan bir depremdeki çok büyük ölçekli can ve ekonomik kayıplarımız sınırlı olabilirdi. Bu 
depremin kayıplarının sebepleri kısaca şunlardır diye düşünüyoruz: 

Yaklaşık son elli yıl, merkezî yönetimler, ülke ölçeğinde, bölge ölçeğinde ve kent ölçeğinde 
bilimsel esaslarda yürütülmesi gereken makro ve mikro planlamayı bilimsel esaslarda geliştirmek 
yerine her geçen yıl biraz daha ortadan kaldırmışlardır. Bunun sonucu olarak, diğer sosyoekonomik 
ve demografik sebeplerle birlikte, kamusal yatırımlarla kent arsaları üzerinde oluşan çok büyük 
rantlar hem ekonomimizi güçsüzleştirmiş hem de yağmacı rant düzeni kentlerde yapı üretiminde 
denetimsizliği teşvik etmiş ve gerçekleştirmiştir. İmar aflarıyla, aşağı yukarı tüm önemli kent
lerimizde, denetimsiz, projesi olmayan, sorumlusu bulunmayan, deprem ve doğal afetlere dayanık
sız kaçak yapılaşma teşvik edilmiştir. Bu yapılarda deprem riski nedir? Cevap verebilmek, neredey
se imkânsızdır. 

Yerel yönetimler, genelde, bilgiden ve denetimden yoksun ellerde, imar kararlarıyla modern bir 
kent, denetimli, güvenli, depreme dayanıklı ve konforlu konut üretimi yerine arsa rantiyeciliğini teş
vik eden, kaçak yapılaşmaya göz yuman yönetim anlayışında olmuştur. Yer seçimi, zeminin özel
likleri dikkate alınmadan, Adapazarı, Yalova, Gölcük ve birçok örneği gibi, fay hattı etkili olan 
kentler oluşmuştur. 

Hem merkezî yönetimler hem yerel yönetimler, modern çağdaş kent yönetimi ve depreme 
dayanıklı yapı üretimi için bütünsel bir ulusal yapı denetim sistemini geliştirecek yasal düzen
lemelerden sürekli kaçınmışlardır. Avrupa Topluluğu ülkelerindeki malzeme, meslek adamı, proje 
ve yapım süreçlerindeki bütünsel ve bilimsel denetim sistemlerini sürekli gözardı etmişlerdir. 
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Bilim ve meslek etiğine sahip, ilgili ve sorumlu inşaat mühendisleri ve diğer yetkin meslek 
adamları, şehir plancı, jeolog, jeofizikçi, jeoteknikçi, denetimsizlik nedeniyle, kötü iyiyi kovar 
kuralıyla, konut üretim süreçlerinin dışına itilmiştir. 

Kentlerin mevcut kapasitesi mevcut sakinlerinin sorunlarını çözmede yetersiz kaldığı gibi, hız
lı bir şekilde bünyesine dahil olan yeni sakinlerinin birlikte getirdiği ilave sorunlar sebebiyle de iş
lemez hale gelmektedir. 

Şu ana kadar seviyesiz bir ticaret alışverişi gibi yürütülen ve en ucuz fiyata yapanlara verilen 
şehir planlarının veya en ilkel bir arazi spekülasyonuna vasıta haline gelen imarlaştırma, planlama, 
plan değiştirme gibi işlerin yepyeni bir karakter kazanması gerekmektedir. 

Kentlerin fonksiyonel düzenlemesini, bölgeyle ilişkilerini, kentin sosyoekonomik ve fizikî 
yapısını, gelecek sosyal, iktisadî gelişmelerin oluşturacağı ihtiyaçları hesaba katmadan yapılan ve 
esasında yalnızca arazi ve yapı spekülasyonuna basit bir vasıta durumunda olan kent planlamasına 
son verilmelidir. 

Kent planlamasının, iktisadî gelişmeyi mümkün kılacak, sanayileşme ve şehirleşme hareket
lerini düzenleyecek, mesken ihtiyacını en düzenli ve adil bir şekilde çözecek ve insan hayatına 
değer ve mana kazandıracak, mevcut kıymetleri koruyacak şekilde yönetilmesi ilk önemli hedef 
olarak kabul edilmelidir. 

Kentlerimizi yönetilebilir kılmak için günümüz belediyeciliğinde imar, altyapı, ulaşım, afet 
koordinasyon ve vatandaş ilişkileri gibi temel hizmetler ile kaynaklann etkin yönetimi için konuma 
dayalı bilgilerin ve mobil iletişimin kullanılması gerekmektedir. 

Belediyenin sınırlan içerisindeki tüm bilgilerin belirli bir standartta toplanması ve konumsal 
olarak ilişkilendirilmesiyle oluşturulan konumsal veri tabanı içerisinde topolojik akıllı haritalar, 
kadastral bilgiler, mülkiyet bilgileri, imar planlan, ulaşım ve altyapı bilgileri yer almalıdır. 

Türkiye'de, yasal düzenlemelerde, imar konusu ile yapı konusu iç içe girmiş, birbirine kanşmış 
bulunmaktadır. Bu iki konunun ayn yasalarda düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, süreniz doldu, tamamlarsanız memnun olurum. 
Toparlayın lütfen. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim, teşekkür ederim. 
İmar hukuku, sadece teknik ve yönetsel çevrelerin değil, tüm toplumun en genel olarak 

hayatını ve geleceğini güvenceye alma hakkıdır. Bu sebeple, uygarca bir geleceği özleyen herkes 
artık bu konuyu öncelikli gündemine almalıdır. 

Modern kentler oluşturmak ve depreme dayanıklı kaliteli konutlar üretmek için meslek adanı
lan, meslek odalan tarafından denetlenmelidir. İnşaat yapım süreci ve yapı malzemeleri yeterli öl
çüde denetlenmelidir. 

İmar konusundaki davalara bakacak ihtisas mahkemelerinin kurulması acilen gerekmektedir. 
Her önüne gelen müteahhitlik yapmamalıdır. Müteahhitlikte teknik donanım ve teknik eğitim 

önplana alınmalıdır. 
İhale Yasası, İmar Yasası ve Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa, günün şartlanna uygun 

olarak çağdaş bir anlayışla değiştirilmelidir. 
Kentleşme, makro ve mikro planlama düzeyinde ele alınarak bölge planlan yapılmalı, 

sanayileşme politikası bölge ve kentler ölçeğinde yeniden düzenlenmelidir. 
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Ülkemizin bütün tarım alanlarından gelen nüfusun bir tek kentte yığılmasının bunalım oluş
turacağı ortadadır. Yığılmanın, öncelikle bir tek nokta üstünde yoğunlaşmasını önleyecek genel 
politikaların oluşturulması gereklidir. İmar hukuku, sadece teknik ve yönetici çevrelerin değil, 
bütün toplumun en genel olarak hayatını ve geleceğini güvenceye alma hakkıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sürenizi epey aştınız; toparlayın. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Yarım dakikada hemen tamamlıyorum. 
Bu sebeple, uygarca bir geleceği özleyen herkes, artık bu konuyu öncelikli gündemi olarak gör

melidir; çünkü, uygarlığın en temel göstergesi, bilimsel ve modern kentleşmedir. Geleceğimiz 
adına, millî ve bilimsel imar politikalarına derhal hayatiyet kazandırmamız gerekmektedir. 
Hükümet, rantiyecilere açtığı fırsatlar nedeniyle, bu konuda da sınıfta kalmıştır. Bahsettiğim çer
çevede imar sorunlarını Anavatan Partisi İktidarı çözecektir. 

Büyük medeniyetler kuran büyük Türk Milleti her şeyin en iyisine layıktır. 
Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, İsparta ve Isparta'daki elma üreticilerinin sorunları hakkın

da söz isteyen İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'e aittir. 
Buyurun Sayın Coşkuner. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşhuner'in, İsparta elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin gün

demdışı konuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsparta bölgesinde el

ma üreticilerinin durumuna ilişkin gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli üyeler, bu kürsüden iki yıldan bugüne sık sık dile getirdiğim İsparta ve Türkiye'deki 
elma sorunu, maalesef, cevap bulmamıştır. Bu sene, bölgemde yaptığım gezi ve araştırmalara göre, 
elmaların durumu, üreticinin durumu geçen yıllardan daha kötüye gitmektedir. Bu sene, Eğirdir İl
çemizde 160 000 ton, Gelendost İlçemizde 158 000 ton, Senirkent İlçemizde 65 000 ton, Yalvaç İl
çemizde 40 000 ton olmak üzere -ayrıca, Aksu ve Gönen İlçelerimizi de kattığımız zaman- 550 000 
ton elma üretilmiştir İsparta'da. 

Elma hasat mevsimi başladığı zaman, maalesef, elmalar, ağaçta 150 000 - 200 000 liraya satıl
dı; yani, üretici perişan ve üretici zor durumda. 

Ne acıdır ki, İsparta'da bunca elma olmasına rağmen, özellikle elmacılığın geçim kaynağı ol
duğu Gelendost, Eğirdir, Senirkent, Yalvaç İlçelerimizde -bütün ilçelerimizde- çiftçi çok zor durum
da ve isyan etmektedir. 

Özellikle vurgulamak istiyorum, İsparta'da, üç sene önce, Arap ülkelerine elma ihraç edilirdi. 
Maalesef, o ihraç da ortadan kalkmıştır. 

Geçen sene yaptığım konuşmada yeterince teknik konulara değinmiştim ve elma üreticisinin 
de dikkat etmesi, yapması gereken işleri anlatmıştım; ama, bu sene bunları anlatmayacağım. 

Biz, geçen sene, elmamızın para etmesi ve üreticimizin bilinçlenmesi için canla, başla çalıştık. 
Vatandaş diyor ki, yurt dışından Türkiye'ye elma giriyormuş. Ben de, bölgemde dedim ki, olmaz 
böyle şey! Gördük ki, İran'dan ve Çin'den elma girdiğini... Bizim elmalarımızın suyu mu çıktı da 
buradan elma getiriliyor?! 

Bugün, ağacında, 150 000 - 200 000 liraya satılan elmanın dışında, soğukhava deposuna el
masını bırakanlar da, 450 000 - 500 000 liraya elma satmaktadır. 
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Geçen sene üretici öyle şaşkındı ve vaziyeti öyle kötüydü ki, sayın milletvekilleri, traktörünü 
soğukhava deposunda unutanları biliyoruz; çünkü, depoya gittiği zaman, parasını alma düşüncesiy
le gidiyor; ama, bakıyor ki, depo parasını ödeyemiyor, evine dönüyor. 

Bunun yanında, sadece elma değil bölgemde, Türkiye'de olduğu gibi, pancarda, buğdayda, 
soğanda, pamukta, tütünde de durum aynı. Örneğin, pancardan örnek verecek olursak, kota koy
duğunuz için, bu kotanın dışına çıkanlar, bugün pancannı satamamaktadırlar, ya hayvanlara yem et
mektedir veyahut da birileri gelip, o pancarı 20 000 liraya alıp, 120 000 liraya satmaktadır. Bizim 
elmanın suyu mu çıktı ki, dışarıdan elma getirme gereği duyuyoruz ya da bu elma kaçak girdiyse, 
Sayın AKP'li Bakanlarımızın ve Hükümetimizin haberi mi yoktur; Türkiye'yi görme yeteneğimizi 
mi kaybettik, kendimizi mi unuttuk, bunu düşünmek ve düşündürmek istiyorum. 

Yine, geçen sene bir ihracat teşviki uyguladınız; patatese tonda 19 lira ve elmaya da 40 lira. Ne 
yazık ki, bu, 23 Mayıs ve 30 Mayıs arasında, Bakanlar Kurulumuz tarafından bu karar alındı; ama, 
geriye dönük, 1 Marttan itibaren geçerli olmak üzere. Ne elma üreticisinin haberi var ne böl
gelerimizin haberi var. Bunun adı, birilerine, yandaşlarınıza, siz elma ihracatı yapınız, biz böyle bir 
teşvik çıkaracağız ve bu teşviki de sizin cebinize koyacağız dediniz. Ben de şöyle düşünüyorum: 
Dün, bu ülkede hortumlar vardı; ama, şimdi, hortumların yönü, yöntemi değişti; aynı hamam, aynı 
tas sürmektedir; ne çiftçi mutludur ne esnaf mutludur ne memur mutludur. 

Ben de şunu sormak istiyorum Sayın Bakana ayrıca: Bu sene de teşvik uygulaması, geçen 
seneki gibi mi olacaktır ya da nasıl bir uygulama yapmayı düşünüyorsunuz? Buradan elma 
üreticilerimize bir müjde verin de, onlar, soğukhava depolarının başında beklemesinler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Coşkuner, tamamlayın lütfen; süreniz doldu. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Geçen seneyi şöylece kısa hatırlattıktan sonra gelelim bu 

seneye. Geçen sene yaşadıklarımızdan sonra, çiftçi ve üreticimiz bu seneki fiyatları duyunca âdeta 
beyninden vurulmuşa döndü. Sofralık elma, başında söylediğim gibi, 200-250 bin lira idi ve bunu 
duyan çiftçimiz ve çiftçi kesimimiz bahçesinde elmayı toplamamaya, hatta, geçen yıl elmalarını 
söken çiftçilerimize bu yıl elma bahçelerini sökme gibi bir zorluk gösterdik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olay sadece bu değildir. Geçen sene traktörünü soğuk
hava deposunda borcu karşılığı rehin bırakıp giden çiftçimiz bu sene ise elma kasası alacak parayı 
bulamıyor. Yine, geçen sene malını elinden kaptıran tokatçıya elmasını veren insan, elma parası 
ödenmediği halde aynı tokatçıya, aynı dolandırıcıya elmasını vermek durumunda kalıyor; çıkış 
yolunu orada arıyor. Oysaki, sizin hükümetiniz bunu görüyor; ama, maalesef, bu ülkede, dürüst in
sanların, alınteriyle geçinen insanların, emeğiyle geçinen insanların emeğine saygı bir tarafa, nerede 
tokatçı varsa ona saygı duyar gibi bir görünüm sergiliyoruz. 

Satılık elma bahçeleri çoğaldı. Ayrıca, şu anda nefes vermeyen çiftçi sizden serum bekliyor, 
serum. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, "köylü, çiftçinin efendisi" dedi o güzel insan; ama, 
sizler, o güzel insanın efendi ettiği insanları perişan bıraktınız, aç bıraktınız; yani, efendi perişan, 
efendi aç, efendi güvensiz, efendi ne yapacağını şaşırmış durumdadır. 

Kısacası, başka bir konuya da değinmek istiyorum; çünkü, elmayı üç boyutta işlememiz 
gerekiyor; elmanın ıskartası, dalında satılan elma, depoya konulan elma. 

Bakın, bir de neler yaptınız ve bazı bölgelerimizde bizim de Eğirdirimizde yaşadığımız gibi, 
Köylere Hizmet Götürme Birliği kurdunuz; ama, Köylere Hizmet Birliği nereye çalışıyor? O 
yörenin kaymakamı ve muhtarlarla; çiftçiler onun içinde yok ve Eğirdir'de elma ıskartası 40 lira, 
48 liraya satılıyor. 
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Birlikten yanayız; ama, Birlikten yana olurken de şunu bilmeniz gerekir diye düşünüyorum: 
Birliği işletmek devletin görevidir, sosyal devletin görevidir; değilse, çiftçinin kendi malıyla ken
dine hizmet götürmeye çalışırsanız, sözünü ettiğiniz serbest ekonomi piyasasını da ortadan kaldırır
sanız ve alıma gelen o insanlara da tonaj fazlalığı var diye soğuk savaş açar iseniz, trafik polislerini 
gönderirseniz, öyle zannediyorum ki, çiftçi, ıskartasını da satamaz duruma gelmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Coşkuner, lütfen, toparlayalım. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Toparlayacağım efendim. 
Şu anda baktığımızda, maalesef, 40 000 liraya elma satılmaktadır. Şunu anlamak mümkün 

değildir: Eğirdir'de Asya Meyvesuyu Fabrikası var. Eğirdir'den o fabrikaya elma gitti mi 48 lira, 
Çivril'den geldiği zaman 85 000-90 000 lira; çünkü, niye, elma tüccarları öyle anlaştı, fabrikalar öy
le anlaştı, Köye Hizmet Götürme Birliğiniz de o şekilde anlaştı. 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi söyleyin Mevlüt Bey; 4 dakikaya yakın aştınız. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Neredeyse, bir başka konuşma süresi olacak. Lütfen tamamlayın. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Toparlıyorum. 
Eğer ki, siz hizmet götürecekseniz, buraları kaymakamlara ve muhtarlara bırakma yerine, çift

çinin içinde bulunduğu birlikleri oluşturun diye söylüyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son söz olarak da şöyle toparlıyorum: Akaryakıt bor

cunu, işçiye olan borcunu, depo kirasını ödedikten sonra, eve gidemeyen çiftçimize artık sahip 
çıkınız ve size şöyle sesleniyorum: Evet "sattım" diyor bizim elmacı arkadaş, elmaları satıyor, evine 
gidiyor, hanımı "yemek yok, sen elma satmadın mı" diyor "sen alışveriş yapacaktın ve erzak 
getirecektin, ben de yemek yapacaktım; bende yemek yok, o zaman peynir ekmek yersin" diyor. 
Siz, bu yıl elmaya teşvik verecek misiniz, ayrıca, kalıcı bir çözüm bulacak mısınız, elmayı devlet 
politikası haline getirecek misiniz diyorum, umarım, önümüzdeki sene, bu kürsüden, artık, kal
mayan elmayı konuşma durumuna AKP Hükümeti beni zorlamaz ya da hukuk tanımayarak; yani, 
hesap soruyorum diye birilerine, iki rakibine, siyasî rakiplerine, fabrikalanna el koyarak değil ya da 
hukuk tanımayarak değil, insanları işlemedikleri suçlardan hücreye koyup... 

BAŞKAN - Mevlüt Bey, lütfen, toparlayın. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Bağlıyorum... Bağlıyorum efendim... 
BAŞKAN - 6 dakikayı geçtiniz yani... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hayır efendim, 11 dakikayı geçti. 
BAŞKAN - Fazlası 6 dakika. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Bağlıyorum... Bağlıyorum... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Memleket meselesi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anladım, anladım da, belli süresi var. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - ... suçluları hücrelere koyup, sonra intihar etmelerine 

seyirci kalmak değildir. Memleketin gerçek gündemi iştir, aştır. Memur, çiftçi, köylü sizden şunu 
beklemektedir: Sorunlarımızı çözün. Eğer sorunlannı çözemez iseniz, bu ülkede bunun hesabı da 
sorulur diyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker, Sayın Mevlüt Coşkuner'in konuş

ması üzerine, Hükümet adına söz istedi. 
Buyurun Sayın Eker. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İsparta Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Coşkuner'in gündemdışı yaptığı 
konuşmayla ilgili cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz dünya elma üretiminde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Fransa'dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. 2004 yılında elma üretimimiz 2,1 milyon ton iken, 
bu sene, hava şartlarının iyi seyretmesi ve üründeki periyodisite nedeniyle, toplam üretimimizin 2,5 
milyon ton olması beklenmektedir; yani, önemli bir, yüzde 25'e varan bir üretim artışımız söz 
konusudur. 

Yine, ülkemiz elma üretiminde dünyada ilk sıralarda bulunmasına rağmen, ihracatımız çeşitli 
sebeplerle, başta, yetiştirdiğimiz elma çeşitleri olmak üzere, bu sebeple, üretimimizin ancak yüzde 
l'ini ihraç edebiliyoruz ve yine, dünya ülkeleri ihracat sıralamasında, 20 000 tonla ancak bu 
sıralamada 10 uncu sırada yer alabiliyoruz. 

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde elma yetiştirilmekte; ancak, ilk sırayı İsparta ilimiz al
maktadır üretimde. 

MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Sayın Bakan, bunu biliyoruz; çözüm bekliyoruz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bunu sırasıyla 

Karaman, Niğde, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Çanakkale, İçel ve Bursa İlleri izlemektedir. 
İsparta İlinde 176 000 dekar alanda yaklaşık 3 000 000 elma ağacında üretim yapılmakta. 2004 

yılında İsparta'da 527 000 ton olan elma üretimi, Türkiye'nin toplam elma üretiminin yaklaşık yüz
de 20'sine tekabül etmiş. Bu sene üretim daha da artıyor İsparta İlimizde, 20 000 tonluk bir üretim 
artışı var ve 550 000 ton olması bekleniyor 2005 yılında. 

Tabiî, üretim artışının beraberinde getirdiği sorunlar olacak. Bunu bir miktar doğal karşılamak 
ve buna da uygun çözümler geliştirmek gerekiyor. Tabiî, bunlardan, bu sorunlardan bir tanesi, İs
parta İlindeki elma üretimimizle ilgili. İlimizdeki elma ağaçlarının yaklaşık yüzde 41'i verimi düşük 
ve yaşlanmış Amasya çeşidinden oluşmakta. Ancak, üretilen elmanın yüzde 85'i golden delicious 
ve red delicious çeşitlerinden oluşmakta. Hükümetimiz ve Bakanlığımız, tarımda bir strateji ortaya 
koymuş ve destekleme politikalarını buna göre oluşturmaya başlamıştır. Bu stratejinin en önemli 
ayağını da üretimde verimlilik, kalite ve pazar, pazarlama konulan oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 
Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerince, kaliteli, yüksek standartta ve piyasada talep duyulan elma 
üretiminin artırılmasına, il özel idare kaynaklan da kullanılmak suretiyle modern ve büyük ölçekli 
elma bahçelerinin tesisine yardımcı olunmaktadır, bunlar desteklenmektedir. 

Yine AK Parti İktidan döneminde, meyvecilikte bodur ve yan bodur çeşitlerin yaygınlaştınl-
ması için yoğun çaba harcanmakta, bu sayede verimde yüzde 30 ilâ yüzde 50 oranında artış yapan 
çeşitlerin desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu gayretlerimiz sonucunda, İsparta İlimizde de, son 
zamanlarda, red chief, gala grubu, fuji, summer red, granny smith gibi yurtdışı ve turizm pazannda 
hemen kolay pazarlanabilen çeşitlerin üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır. 

Üründeki dönemsel artışlar ve ihracatta istenilen düzeylere gelememiş olmamız, elma fıyat-
lannın dalgalı bir seyir izlemesine yol açmaktadır. İsparta İlimiz, çeşit ve kalite yönünden diğer 
üretim bölgelerinden daha avantajlı durumdadır. Diğer bölgelerdeki fiyatlara nispetle bu bölgedeki 
fiyatlar daha yüksek seyretmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, Bakanlığımız, üretimi verimli olan çeşitlere kaydırmak için çeşitli ted
birler almaktadır. Bu bağlamda, dekar başına, sertifikalı klasik elma fidanına 30 YTL, sertifikalı 
yan bodur elma fidanına 100 YTL, sertifikalı bodur fidana 160 YTL destek vermektedir. 

Bunun yanında, İsparta İlinde Eğirdir, Şarkikaraağaç ve merkez Çukurca Köyünde 3 800 adet 
yan bodur, 17 000 adet tam bodur meyve fidanından oluşan elma bahçeleri tesis edilmiştir. Bu bah
çelerin tesisinde, aynca 33 000 YTL özel idare katkısı da sağlanmıştır. 
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Ürünün depolanmasına gelince: İlimizde, yaklaşık 227 000 ton kapasiteli soğukhava deposu 
bulunmaktadır, ki, bu, meyve pazarlanmasmda, değerinin artırılmasında son derece önemli bir 
kapasitedir. Hükümetimiz döneminde ise, 12 adet soğukhava deposuna 5,6 trilyon TL kaynak ay
rılarak, elma üreticimiz desteklenmiştir. 

MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Sayın Bakanım, biz bunları çok iyi biliyoruz, bütün Ispar-
talı biliyor; depolardaki elma ne olacak?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Tarımsal ürünlerin 
pazarlanmasmda, üretimin... Pazarlama, üretimin vazgeçilmez bir aşamasıdır. Bu nedenle, ürün
lerin piyasaya arzından önce, sınıflama, boylama ve ambalajlama işlemlerinin yanı sıra, dayanık
lılığın artırılabilmesi ve kalitenin korunması için sarartma, ilaçlama, kurutma, mumlama ve soğuk 
muhafaza gibi işlemlerden geçirilmesi önemlidir. 

2006 yılında, tüm ülke çapında uygulanacak olan Köy Bazlı Yatırım Programıyla, bu hizmet
ler, hibe projeleri olarak üreticimizin emrine sunulacaktır, hizmetine girecektir. 

İthalat ve ihracatla ilgili olarak, tabiî birtakım çalışmalarımız var. 
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Onu söyleyin... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ama, Sayın 

Vekilim, onları özel olarak konuşalım. 
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Tamam... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Yani, bu kür

süde... Her şey, her zaman, her yerde konuşulmaz; onları özel olarak konuşuruz. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Ama, köylü bir şey bekliyor Sayın Bakan, bir şey bekliyor... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Köylümüze o bil

gi gider, siz merak etmeyin. Biz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Ondan endişeniz olmasın. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Niye konuşuyorsun o zaman?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli arkadaş

larım, Bakanlığımız tarafından, soruna köklü çözüm bulabilmek için, hükümet programında kısa 
vadede yapılması gereken yasal düzenlemeler içerisinde yer alan üretici birlikleri çıkarılmış ve bunun
la ilgili uygulama yönetmeliği de yayımlanmıştır. Böylece, üreticilerin üretimden pazarlamaya kadar et
kin görev yapacakları şekilde örgütlenmelerinin önü açılmış olacaktır. Yani, artık, üretici, kendi 
sorununu, örgütlenmek suretiyle pazarlama sorununu da aşacak bir duruma gelmiştir, gelecektir. Bunun 
dışında başka bir yol, eski modellerde olduğu gibi, yani, devlet bütün ürünleri alıp, bunları bizzat ken
disi, devletin sırtından pazarlama fonksiyonuna kavuşması mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde 
de artık bu sistem işlememekte, çalışmamaktadır, herkes o sistemi terk etmiştir. Biz de, yeni bir dönem
de, üreticilerimizin bu sorunlarını aşabilmeleri için gerekli mevzuatı oluşturduk, kendilerine bu konuda 
malî destekler de sağlıyoruz. Her türlü yardımı yapıyoruz ki, bu pazarlama sorununu kendileri aşsınlar. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitüleri tarafından, yine, bu konularda, 
ıslah, adaptasyon, iç ve dış pazar isteklerine yönelik yeni çeşit geliştirme ve ziraî mücadele 
konularında yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bunların hepsi, Hükümet tarafından, Bakanlık 
tarafından sağlanan hizmetler ve desteklerdir. 

Elma konusunda 22 adet çalışma yapılmaktadır şu anda. Bunun 18 adedi İsparta Eğirdir Bah
çe Bitkileri Araştırma Enstitülerinde yapılmaktadır. Yine, genel olarak Isparta'daki üreticilerimizi, 
Isparta'daki çiftçilerimizi desteklemek bakımından, 2005 yılı içerisinde 11 trilyon TL DGD ödemesi 
yapılmış, 2,5 trilyon TL mazot desteklemesi yapılmış, 1,6 trilyon TL gübre desteği ödemesi yapıl
mış ve hayvancılık desteklemeleri için de 1 trilyon lira para ödenmiştir. Bunlar, Isparta'daki 
ürecilerimizin, çiftçilerimizin daha iyi bir üretim yapmalannı temin etmek gayesiyle yapılan çalış
maların bir kısmıdır. Bundan sonra da bizim destekleme çalışmalarımız devam edecektir. 

Ben, bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

- 5 2 0 -



TBMM B:20 17.11.2005 0 : 1 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumu 
ve hukuk hakkında söz isteyen, Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'a aittir. 

Buyurun Sayın Tomanbay. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünün tutuk

lanması olayının adlî olmayan boyutuna ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 

MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milletvekilleri olarak 
sahip olduğumuz sosyal konum ve bu konuma bağlı olarak yüklendiğimiz sorumluluk, herkese 
nasip olmayan, onurlu, korunması ve iyi değerlendirilmesi çok gerekli ulusal bir görevdir. Millet
vekillerinin arasından başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanları çıkar; ama, halkın gözü milletvekil-
lerindedir; sorunları karşısında çözümleri, oy verdiği vekillerinden bekler. 

Peki, bizler ne yapıyoruz; ne oluyor dahi diyemeden, günübirlik siyasî söylemlerin arkasında 
savrulup duruyoruz. 

Dünyada ve ülkemizde, kaygı verici boyutlarda olaylar oluyor; Fransa kaynıyor, Ortadoğu kan 
revan içinde. Ülkemiz de, ne yazık ki, bu kargaşadan payını hızla almaya başladı. Güneydoğu, uzun 
yıllardan sonra ilk defa, sonra, çok ciddî ve acı olaylara sahne olmaya başlıyor; ülkemiz, kan ve 
gözyaşıyla tekrar karşılaştı; Şemdinli Yüksekova bir bilmece; işsizlik hâlâ ciddî bir sorun; yoksul
luk, açlık ve hastalıklar yurttaşlarımızı çökertmiş; eğitim-öğretim ise, simsar pazarında. Sorun
larımızın listesi çok uzun. 

Ben, Yüce Meclisimizde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünün tutuklanmasıyla ilgili konunun 
adlî olmayan boyutunu dile getirmek için söz aldım. 

Sayın milletvekilleri, her birimizin içinde doğru ile yanlışı ayıran insanî bir seçim mekanizması 
var. Geliniz, hep birlikte, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olayını, siyasî kanaatlerimizi bir tarafa 
koyarak, içimizdeki bu insanî mekanizmanın yardımıyla irdeleyelim, olaylara farklı bir boyuttan 
bakmaya çalışalım. 

Van'da ne olmuş; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü tutuklanmış. Sonra ne olmuş; üniver
site rektörleri ve YÖK Başkanı, ciddî bir sorumluluk üstlenerek, Sayın Adalet Bakanına gitmişler, 
adalet aramak için gitmişler. Ne görüşmüşler, ne konuşmuşlar bilemiyoruz; ancak, bundan sonraki 
sahneler ilginç. Ziyaret sonrası Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in demeci; bakın ne diyor: "Rek
törler Bakanlığı bastılar." "Kaç kişiydiler?" "70 rektörden fazla." Herhangi bir saldırganlıkları oldu 
mu? "Yok." 

MEHMET KARTAL (Van) - Çeteye girer o zaman! 
MEHMET TOMANBAY (Devamla) - Bu nasıl baskın o zaman?! Cevap yok, sessizlik var. 
Bu arada, ne yazık ki, son olarak bir intihar... Çıkar çetesi kurmakla suçlanan, 125 gündür 

hâkim karşısına çıkarılmayan Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı intihar ediyor. 
Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek'ten yeni açıklamalar: "Enver Arpalı, intihar edeceği yolunda, 
hapishane müdürüne ya da infaz savcısına başvurmamıştır." Hazırlık soruşturması, değil dört ay, 
dört yıl, on yıl sürebilirmiş! Bunlar davanın esenliği için olurmuş! 

Değerli milletvekilleri, bu demeçleri dinledikten sonra, Adalet Bakanına "Sayın Bakanım, siz 
iyi misiniz acaba" diye hep beraber sormamız gerekmez mi? Çünkü, bakın, Sayın Bakanın bu akıl 
almaz açıklamalarından iki gün sonra dava açıldı. Enver Arpalı'nın ölümü bekleniyormuş sanki. 

Sayın milletvekilleri, Van olayındaki iddia doğrudur ya da değildir, bilmiyoruz; yüce yargımız 
kendisine yakışır bir biçimde bunu çözecektir. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Kesinlikle. 
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MEHMET TOMANBAY (Devamla) - Ancak, Sayın Adalet Bakanının Van olayında göster
diği duyarlılığı Konya'daki, Yozgat'taki, başka illerimizdeki İslamî holdinglerden yankılanan ve 
samimî inançlı vatandaşlarımızın canını yakan pis iddialara karşı göstermesini beklemek hakkımız 
değil mi? Öte yandan, İstanbul'un efesi kim, hangi bakanın oğlu? Ankara'nın efesi, bakan oğlu değil 
de başkan oğlu mu? Bunların yarattığı korkulardan ne haber? 

Sayın Adalet Bakanı, bir gazetemiz, ilk soruşturmayı açan savcı beyi, taltifen Maraş İli Başsav
cılığına atadığınızı yazmaktadır. Bu olay, siyasetin yargıya müdahalesi anlamına gelmiyor mu? Yani, 
siyaset sahnemiz toz duman. Neler var? neler yok ki... Üniversite, türban, Şemdinli, Yüksekova, satir
li bıçaklı kavgalar, ölümler ve böyle bir ortamda en önemlisi Meclis Başkanımızın ense tokatlaması. 
Bir gazetecinin sorusu üzerine bakın ne diyor Meclis Başkanı: "Evet, Cumhurbaşkanıyla aramızda 
soğukluk, havaların soğukluğundandır. Her gün birbirimizin ensesine tokat atacak halimiz yok ya!" 

Değerli arkadaşlarım, yasamanın başkanı yürütmenin işlerine karışırken, adabımıza yakış
mayan sözler söylüyor. Ne zamandan beri Meclis Başkanları Cumhurbaşkanının ensesine tokat 
atıyor? Ankara'da sergilenen bu tablo yurttaşlarımıza nasıl yansıyor? Adap ve edep bu mudur? 

ENVER YILMAZ (Ordu) - Meclis Başkanı "atacak değiliz" diye söylüyor. 
MEHMET TOMANBAY (Devamla) - Öte yandan, Sayın Başbakan da, kendisini ve partinizi 

iktidara taşıyan demokrasi işleyişini çökertecek davranışlar sergiliyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın Sayın Tomanbay, süreniz doldu. 
MEHMET TOMANBAY (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Büyük gayretlerle girmek istenilen Avrupa Birliğine uymayan bir tavırla, Avrupa İnsan Hak

lan Mahkemesinin kararına karşı çıkıyor. Bu mahkemeye, kendi yardımcısı, Dışişleri Bakanı Sayın 
Gül, eşi için gitmemiş miydi? Bu mahkeme o zaman adildi de şimdi mi değil? Bunlar unutuldu mu? 
Bu davada, bir tarafta kişi varsa, diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. "Bu karar 
kişiseldir" denilirken ve iş ne yazık ki ulemaya devredilirken, anayasal demokratik düzenimizin 
reddedildiği düşünülmemekte midir? 

Yine, ayrıca, Sayın Başbakandan, İçtüzük kurallarına uygun şekilde sorduğumuz sorularımıza 
süresi içinde yanıt verilmesini beklemek de hakkımızdır elbette; ama, ne yazık ki, kendisine Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi olaylarının altında ne yattığını 26 Temmuz 2005 tarihinde sorduğum soru 
önergeme, İçtüzüğün tanıdığı 15 günlük yanıt süresine rağmen, bakınız, 3 aya yakın bir süredir hâlâ 
yanıt alamadım. Sayın Züheyir Amber de aynı doğrultuda sorusuna süresinde yanıt alamamış. Par
lamentoya, milletvekillerinin denetim haklarına gösterilen saygı bu mudur?! Ülkemizin üç erkinden 
biri olan Parlamentoya ve milletvekillerinin denetim haklarına saygı göstermeyen bir Başbakan, 
acaba, gerçekten, bir diğer erk olan yargı erkine ve kişi haklarına saygı gösterebilir mi?! Acaba bu 
yaklaşımı nedeniyle mi uzunca bir süreden beri ülkemizin üniversitelerinin değerli rektörlerini, 
bilim adamlarını, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlanmızı ayaklar altına alırken 
işi ulemaya devretmektedir?! 

Sayın Başbakanımız, Şemdinli ve Yüksekova'daki yurttaşlarımızdan teenni bekliyor. Ne 
demektir teenni? Türkçe sözlükteki anlamı şu: İlerisinin düşünülerek davranılması. Sayın Baş
bakan, yeni açıklamalarla, işi ulemaya işi devretmediğini söylüyor bugünkü haberlerde. 

BAŞKAN- Toparlayın lütfen. 
MEHMET TOMANBAY (Devamla)- Toparlıyorum, bitiyor efendim. 
Başbakana düşünmeden konuşmak, yani, teennisiz konuşmak uygun düşse bile, Türkiye Cum

huriyetine uygun düşmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletini 
yönetenler, kendilerini hukuk kurallan ve yasalarla bağlı sayarlar. Bu açıdan, Sayın Başbakan, 
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danışacağınız tek kurul, büyük milletimizin oylarıyla seçilen milletvekillerinden oluşan Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir; aksi halde, hiç kimsenin teennisiz konuşarak, ulemadan yetki alıp Türkiye 
Cumhuriyetini yönetme hakkı yoktur. 

BAŞKAN- Toparlayın lütfen. 
MEHMET TOMANBAY (Devamla)- Anadolu toprağının her insanı, dengesiz söylemlerden 

ve şu andaki iç kargaşadan çok rahatsızdır. Dilerim, sağduyu egemen olur, barış, iş, üretim, adil pay
laşım ve adalet isteyen halkımızın istekleri hükümetimizin gerçek gündemini oluşturmaya başlar. 

Büyük ulusumuzun değerli milletvekilleri, sizleri bu konularda düşünmeye davet ediyorum. 
Saygılarımla. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın gündemdışı konuşması üzerine Hükümet 

adına söz isteyen Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Tomanbay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde meydana gelen 
olaylar ve bugünlerde Türkiye'de gündemde olan bazı olaylarla ilgili görüşlerini içeren gündemdışı 
konuşması üzerine, Hükümet adına cevap vermek üzere, huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın Tomanbay, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde meydana gelen, özellikle, Sayın Rektörün 
tutuklanması sonucunu doğuran ve halihazırda devam eden olayların adlî olmayan boyutuna 
değineceğini ifade etti. Değerli arkadaşlarım, Van Milletvekili olarak, Van Yüzüncü Yıl Üniver
sitesinin eski bir öğretim üyesi olarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 25 000 000 dolarlık dış 
kredi ihalesiyle ilgili ne yapmak istendiğini, hangi araçların, hangi alet ve edevatın alındığını, alın
mak istendiğini, bunların safhasını bilen bir arkadaşınız olarak, şunu çok net bir şekilde ifade etmek 
istiyorum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde meydana gelen olayların adlî olmayan bir boyutu söz 
konusu değildir. Adlî olmayan bir boyut söz konusu değildir derken, bunu delilli, ispatlı olarak ifade 
edebilirim. Huzurlarınızda bunu sizlerle paylaşacağım. Şu anda mesele yargıda olduğu için, şu an
da Sayın Rektör hastanede olduğu için, ben düşmüş insanı itmemek adına, bu ahlakî zaafa düş
memek adına... (CHP sıralarından "Ne demek 'düşmüş'!" sesleri, gürültüler) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Ne demek "düşmüş"!.. Türkçeyi kullanırken lütfen, dikkat edin 
Sayın Bakan! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Efendim, şu anda hasta... (CHP ve 
Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Hasta diyebilirsiniz... 
ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Olur mu canım; "düşmüş" değil, düşürmüşsünüz! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır "düşmüş"ü... (CHP ve 

Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlar... Bakın, arkadaşlar, müsaade edin... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan... Sayın Bakan... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir insan tökezleyebilir, yere 

düşebilir. Müsaade edin; ben, ne demek istediğini bilen bir insanım ve bunu izah edeyim. Şu anda 
Sayın Rektör hastanede. Onunla ilgili konu şu anda yargıda olduğu için... 

Bakın, bugün gazetelere yansıdı. Önceki gün burada yaptığım bazı açıklamalarda da ifade et
tim. Meseleyi Sayın Başbakan da siz de biz de sorumluluk konumunda olan bütün insanlar, elbette 
konuşmalannda teenniye başvuracaklar, elbette itidalden vazgeçmeyecekler. Herkes bunu yapmak 
zorundadır. Bu konuyla ilgili olarak, bakın, başlangıçta konuşmalar yapıldı. Sayın YÖK Başkanı, rek
törlerle birlikte Sayın Adalet Bakanına gitti ve Sayın Tomanbay diyor ki: "Adalet aramaya gittiler." 
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Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı, adalet mekanizmasının lojistik ihtiyacını karşılar. 
Hepiniz söylemiyor musunuz ki, Adalet Bakanı siyasî bir kişiliktir, Adalet Bakanı icranın oradaki 
bir temsilcisidir. Neticede, adaletin aranacağı yer Adalet Bakanının makamı değil, adalet aranacak 
yer mahkemelerdir. 

MEHMET IŞIK (Giresun) - İddianame niye hazırlanıyor?! 
NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Savcıyı kim atıyor? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bir şey daha söylüyorum: 

Sayın Adalet Bakanı "burayı bastılar" falan demedi. Sayın Adalet Bakanı dedi ki, bir manada: "Bir 
gövde gösterisi, bir güç gösterisi gibi, 60 kişinin benim makamıma gelerek bunu bana iletmesi 
gerekmez, birkaç temsilci de gelip aynı şeyi söyleyebilirdi." Sayın Adalet Bakanının söylediği 
budur. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Şartlı kabul yani... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Öte yandan.. (CHP ve Anavatan 

Partisi sıralarından gürültüler) 
Bakın arkadaşlar, lütfen ama... 
Yargıyla ilgili olarak, soruşturmayla ilgili olarak, gerek basın mensupları tarafından birçok şey 

yazılıp çiziliyor gerekse muhalefet partileri tarafından birçok şey söyleniyor. Savcılar... Bakın dün 
bir arkadaşımız burada dile getirdi. Savcı kalkıp bir basın toplantısı yaptığı zaman, bütün yüklen
melere cevap verdiği zaman bu suç teşkil ediyor savcı açısından ve savcı için bir inceleme, soruş
turma konusu oluyor; ama, Adalet Bakanı, bir siyasî kişilik olarak, en azından prosedürle ilgili 
olarak ne olup bitiyor, bunu kamuoyuyla paylaşmak zorundadır. Bakın, bunu yaptığı zaman, bu yar
gıya müdahale gibi oluyor, yapmadığı zaman bir başka şey oluyor. Dolayısıyla, adalet aranacak 
merci mahkemelerdir, hukuktur. Bunun altını çizmemiz lazım. 

Ben, daha önce, sayın rektörlerin Van'a gitmesiyle ilgili olarak şunu söyledim: Bugün herhan
gi bir bakan, diyelim ki, kendi bir elemanının yargılanmasıyla ilgili olarak Yargıtayın önüne, Danış-
tayın önüne gider, bütün teşkilatını toplar orada basın toplantısı düzenlerse, bu yargıya müdahale 
olur mu olmaz mı? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Olmaz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın, Türk Ceza 

Kanununun 288 inci maddesi çok nettir değerli arkadaşlarım. Türk Ceza Kanununun 288 inci mad
desini okursak, bunun ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliriz. 

Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, Türkiye'de, şu anda, bir taraftan terör örgütü tarafından bir 
kargaşa çıkarılmak isteniyor. Herkes şunu çok iyi biliyor değerli milletvekili arkadaşlarım: 
Muhalefet de olsanız, iktidar da olsak, bizim millete karşı bir sorumluluğumuz var. Yerli yabancı 
herkes şunu kabul ediyor; diyorlar ki: "Bugün Türkiye'de özelleştirme, gerçekten, tarih boyunca ol
mamış şekilde, başarılı bir şekilde yürütülüyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Nasıl başarılı?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Enflasyon, bakın, yüzde 5'e doğru 

gidiyor. Faizler yüzde 14'e düştü arkadaşlar. Dövizde istikrar var, borsada istikrar var. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Vatandaş sokakta kapkaççılardan gezemiyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bütün bunlar olurken, bakın, 

inşaat sektöründe patlama var, inşaat sektöründe büyük bir gayret, büyük bir hareketlilik var. Tür
kiye bütün dünyanın âdeta cazibe merkezi haline geldi, dünya Türkiye'yi konuşuyor. 
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Şimdi, bütün bunlar meydana gelirken, hep, bakın, Türkiye ne zaman take off noktasına gelse, 
ne zaman uçak başını kaldırsa, havalansa, birisi tutup çekmeye çalışır. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Rektör kendisini mi tutuklattı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, Şemdinli olayları, 

Yüksekova olayları, Van'da patlayan mayınlar; bunlar tesadüfi şeyler değildir, bunun farkında 
olalım. Biz, bunu hükümete karşı bir muhalefet unsuru olarak kullanacağız diye özellikle bu kar
gaşayı, bu kaos ortamını yaratmaya çalışan insanların ekmeğine yağ sürmüş olmayalım. Bunu el
bette yapalım. 

Bakın, Sayın Meclis Başkanımız bir basın toplantısı düzenledi. Ben kendisini dikkatle din
ledim. Birçok televizyon kanalı canlı olarak verdi. Saym Meclis Başkanına soruldu; dendi ki: "Sizin 
Sayın Cumhurbaşkanıyla aranızda bir soğukluk mu var?" Sayın Meclis Başkanının söylediğini ben 
şöyle anlıyorum; başkası başka türlü anlayabilir: "Biz devlet adamıyız, ne zaman, nerede, bir
birimize nasıl muhatap olacağımızı bilen insanlarız. Sayın Cumhurbaşkanıyla karşılaşınca, elbette, 
bir Meclis Başkanının yapacağı şey el sıkışmaktır. Bakın, ensesine değil, birbirimizin sırtına her gün 
tokat atamayız manasında. Yani, biz, sevdiğimiz arkadaşımızın, elimizi sırtına da vururuz, onunla 
şakalaşınz. Sayın Meclis Başkam, devlet adamı ciddiyeti bunu gerektirir anlamında bir benzetmede 
bulunmuştur. Şimdi, bunu buraya getirip taşımanın ne anlamı var allahaşkma?! Bunu, Sayın Mec
lis Başkanının aleyhinde kullanmanın ne anlamı var?! Sayın Meclis Başkanı, Sayın Cumhurbaş
kanının ensesine tokat atmadan söz etmeyecek kadar siyasî terbiyeye, nezakete sahip bir insandır. 
Lütfen... (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Tomanbay dedi ki: "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde meydana gelen bir olayla 
ilgili olarak, Sayın Başbakana yazılı soru önergesi verdik ve buna cevap gelmedi." 

Değerli arkadaşlarım, bir milletvekilinin, yani, denetim hakkını elinde bulunduran milletvekil
lerinin, milletvekili arkadaşlarımızın yazılı soru sorma, sözlü soru sorma ve bunlara cevap isteme 
hakkı, şüphesiz ki, en önemli haklardan birisidir. Yasama Meclisinin en önemli görevlerinden birisi 
de denetimdir; ama, takdir edersiniz ki, şu anda, Sayın Başbakan size bir cevap yazsa Sayın Toman
bay, dese ki "Sayın Tomanbay, bu mesele şu anda yargıdadır. Şu anda, bununla ilgili gerekli tahkikat, 
soruşturma, ve sair devam ediyor. Bu sonuçlandığı zaman, biz bunun sonucunu aldığımız zaman size 
bildireceğiz" diye bir cevap yazsa, bu sefer çıkıp diyeceksiniz ki "bu benim cevabım değildi." Şu an
da tahkikatı devam eden, mahkemede olan bir meseleyle ilgili ve siyasî boyutu olmayan bir meseley
le ilgili, adlî boyutu olan bir meseleyle ilgili, siz, Sayın Başbakana soru soruyorsunuz. Sayın Baş
bakan, şüphesiz ki, belli yerlerden bunun cevabım bekliyor ve size cevap verecektir. Bugüne kadar... 

MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Bekliyorum ben... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Efendim, tabiî, bekleme hakkınız

dır ve bu cevap da gelecektir; onun için endişe etmenize gerek yok. 
Şimdi, şunu da söyleyeyim arkadaşlar: Sayın Başbakan... Bakın, sözümün başında söyledim. 

Elbette, sorumluluk makamında olan Sayın Cumhurbaşkanından başlamak üzere, Sayın Başbakan, 
bakanlar, milletvekilleri, Anamuhalefet, herkes teenniyle konuşmak zorundadır. Ancak, birbirimizi 
itham ederken, lütfen, Parlamentonun mehabetine, milletvekillerinin milletvekilliğinin sorum
luluğuna yakışmayan ifadeler kullanmayalım. Şimdi, Başbakanı teennisiz hareket etmekle itham 
eden, efendim Başbakanı... 

HASAN AYDIN (İstanbul) - Teenni mi uygulamak zorunda?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, bakın, teennisiz 

konuşuyor... 
Bakın, daha başka çeşitli sözcü arkadaşlarımız yaptıkları bazı basın toplantılarında farklı 

ifadeler kullanıyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye, soğuk savaş döneminde... Dünyada soğuk savaş dönemi devam 
ederken, Türkiye'de de bunların çok ciddî iç yansımaları oldu, çok ciddî iç yansımaları oldu, Tür
kiye'de kardeş kavgası oldu; bu, siyasete de yansıdı. Ondan önceki dönemlerde, hatırlayacaksınız, 
sayın anamuhalefet partisi lideri, başbakandan söz ederken "hükümetin başı" diye söz ederdi; o, onun 
ismini zikretmeden söylerdi. Bunlar geride kaldı ve Türk Halkı bunları onaylamadı. Bakın, bu tavır 
içerisinde olan insanları elinin tersiyle tarihin karanlıklarına gömdü. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sıra sizde! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, biz, 

birbirimize karşı, tarihe karşı sorumlu olan insanlarız. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Demirel tarihte mi kaldı?! Yapmayın! 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Bunlar geride kaldı; barış zamanı, kardeşlik zamanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 
Bakın, Kıbrıs davası, Avrupa Birliği davamız, bizim yurt dışıyla olan, dış dünyayla olan bütün 

ilişkilerimiz, bizim ihracatımız, bizim ithalatımız, sadece AK Partiyi ilgilendiren bir mesele değil; 
Avrupa Birliği meselesini partilerüstü düşünmek zorundayız, Türkiye'nin ihracatının artmasını par-
tilerüstü düşünmek zorundayız, ekonomik olarak Türkiye'nin saygın, daha saygın bir konumda ol
masını partilerüstü olarak düşünmek zorundayız. Elbette, hükümetin politikalarını eleştirme hakkı 
muhalefet için her zaman söz konusudur. Bunun gibi, terör meselesini, özellikle istirham ediyorum 
-bakın, ben, bölgenin bir milletvekiliyim, Van Milletvekiliyim; o bölgeyi avucunun içi gibi bilen bir 
insanım, oranın çocuğuyum ben- bu terör meselesini, lütfen, günlük siyasetin konusu yaparak... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Ne günlük siyaseti?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...terörden medet uman insanlara 

kesinlikle prim vermeyelim, prim vermeyelim arkadaşlar. (CHP sıralarından gürültüler) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yapmayın canım allahaşkına! Yapmayın! Ayıptır! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne demek terörden medet ummak?! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ne demek terörden medet uman?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Terör... Bakın, size bir şey söy

lüyorum; müsaade edin arkadaşlar... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Böyle konuşmayın burada! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, Sayın Tomanbay... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Kendinize dönün, bu konuda hükümet olarak ne yaptığınıza bir bakın! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben, onu söyleyeceğim, müsaade 

eder misiniz... Müsaade eder misiniz... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne demek terörden medet ummak?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben, bakın, terörden medet uman 

insanlara prim vermeyelim diyorum; sizi, böyle bir ithamla itham etmedim ben. Lütfen... Söyleneni 
iyi dinlerseniz... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Aç tutanakları, öyle konuş!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, 

Şemdinli'de bir olay meydana geldi. Başta Başbakanımız olmak üzere, Adalet Bakanımız, İçişleri 
Bakanımız, bakın, sorumluluk makamında olan, asker, sivil, herkes şunu söyledi; dedi ki: "Şemdin
li'de meydana gelen olay esnasında, bu meselede dahli olan, bu meselede, bu olayların meydana gel
mesinde, patlamanın olmasında, sonraki olaylarda, işin içinde olan, kim olursa olsun, kime 
dokunursa dokunsun, nereye kadar giderse gitsin, biz, kararlılıkla -Başbakanımız bunu defalarca 
söyledi- biz, bunu kararlılıkla, sonuna kadar götüreceğiz ve bunun takipçisiyiz." 
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Şimdi, bakın, Yüksekova'da, dün, bazı olaylar meydana geldi, Hakkâri'de bazı olaylar meydana 
geldi, Van'da -biliyorsunuz- mayına çarpmaları sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Şimdi, bunlarla ilgili 
olarak, bir hükümetin ne yapması gerekiyorsa, icra gücü, ne yapması gerekiyorsa bunlar yapılıyor 
arkadaşlar. Ne yapmamızı istiyorsunuz şimdi?.. Bunlarla ilgili, sizin bildiğiniz eğer bir formül var
sa, siz, bu ülkenin saygıdeğer milletvekillerisiniz, muhalefet olarak sizin de millete karşı sorum
luluğunuz var; eğer, sizin elinizde iksir gibi bir çözüm varsa... 

İZZET ÇETÎN (Kocaeli) - Terörle ilgili araştırma önergesini niye reddettiniz?!. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, içinizde, İçişleri 

Bakanlığı yapmış insanlar var... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Değerlendirelim dedik gelmediniz Sayın Bakanım... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yani, yapmayın, etmeyin!... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Terörle ilgili Meclis araştırması istediğimizde niye reddettiniz?!. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yine aynı noktaya geldik... 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, terör konusunda, hiç

birimizin hassasiyeti diğerininkinden farklı olamaz. Bakın, bu ateş geldiği zaman, biriyle kalmaz, 
herkesin canını yakar. Bütün halkımız, bütün memleketimiz, bütün insanımız, bütün kurumlanmız 
bundan olumsuz olarak etkilenir. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Günaydın!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Onun için... 
O "günaydını" kendinize söyleyin beyefendi!.. Çok... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yeni farkına vardınız... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Niye reddettiniz o araştırma önergemizi?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Lütfen, yerinizden konuşmayın arkadaşlar... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Biz, bakın, ben, Van meselesine 

tekrar gelerek sözlerimi bağlamak istiyorum arkadaşlar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde... Bakın, 
bugün gazetelere yansıdı; ben, bir bayramda Van'a gitmişim. Bakın, ben, bunu bundan önce söy
lemedim, böyle bir şey... Bakın, ben gazetelerden bunu öğreniyorum. Ben Van'a gidiyorum ve 
Van'da... Bakın, Sayın Rektörün kasadaki evrakları arasında çıkıyor; Millî Eğitim Bakanı Van'a gel
di, Ş. Ş'nin evine gitti, Ş. A'nın evinde kahvaltı yaptı, sununla buluştu, şuraya gitti... 

Bakın, bilim yuvalarına düşen... İçimizde birçok üniversite mensubu arkadaşımız var. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Herkesi fişliyor!.. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Gestapo!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Tomanbay saygıdeğer bir 

akademisyendir aynı zamanda... Arkadaşlar, üniversitenin görevi, jurnal sistemi kurmak, hafiye 
sistemi kurmak değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Netice itibariyle, bakın, üniversite, bilimsel araştırmanın yapıldığı yerdir ve orada, daha... 
Bakın, dediğim gibi, bu, mahkemede olduğu için, şahsımla ilgilendiği için ve basına yansıdığı için 
bunları söylüyorum. Bu konuda söylenecek çok şey var, ileride bunları konuşuruz. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - İçtüzük 69 uncu maddeye göre söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-

vekili Sayın Haluk Koç'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Efendim, bana da... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Neyle ilgili?.. 
BAŞKAN - Sizin sözlerinizle ilgili. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Benim söylediğimde Sayın Grup Baş-

kanvekilini ilgilendiren ne var Sayın Başkan? 
BAŞKAN - CHP'lilere hitaben söylediğiniz sözlerin bir kısmı... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hiç CHP ismi geçmedi ki... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - CHP'li değerli milletvekilimiz gündem-

dışı konuşma yaptı, ben de gündemdışı konuşma yaptım... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika dinleyin. Burada, Divanla birlikte tespit ettiğimiz cümle... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Divan katılmıyor efendim... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, Meclisi keyfî olarak idare 

ediyorsunuz... 
BAŞKAN - Sizin konuşmalarınızı izledim... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Keyfî olarak idare ediyorsunuz... 
BAŞKAN - Keyfî olarak idare edecek olsak, izlemezdik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Ben umarım ki, eğer yeni bir sataşmaya 

yol verirse ve sizde... 
NAİL KAMACI (Antalya) - Siz mi idare ediyorsunuz toplantıyı?! Sayın Başkan orada... 
BAŞKAN - Kim sataşmaya neden olursa, sataşılan kimseye söz hakkı vermek bizim 

görevimizdir. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Ortada bir şey yok ki... 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Koç'a sözü verdik, Sayın Koç açıklayacak durumu. 
Buyurun Sayın Koç. 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLÎŞKtN KONUŞMALAR 
/.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, konuşmasında, 

Partisine sataşması nedeniyle konuşması 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ortada çok şey olduğuna inandığım için ve doğrudan Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubuna dönerek,terörden medet uman bir siyasetin peşinde koşmakla itham edildik. 
Bundan daha doğal bir şey olamaz cevap hakkı kullanmak kadar. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ben doktorun nöbetçi olanını biliyorum, itfaiye erinin nöbetçi olanını biliyorum, 
siyasette grup başkanvekilinin de nöbetçi olanını biliyorum; ama, hiç bakanın nöbetçi olduğunu bil
miyorum. Terör konuşuluyor, terörle ilgili birtakım değerlendirmeler yapılıyor, İçişleri Bakanı burada yok. 
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SELAMİ UZUN (Sivas) - Konu terör değil ki... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İçişleri Bakanı karşında, karşında. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Buyurun, gelsin. 
Adalet Bakanıyla ilgili, yargıyla ilgili değişik suçlamalar, değişik değerlendirmeler yapılıyor; 

Adalet Bakanı ortada yok. Fakat, Millî Eğitim Bakanı mı, yoksa Van'dan sorumlu Millî Eğitim 
Bakanı mı, Sayın Hüseyin Çelik, burada, her konuda ve o kadar -kendisinden özür diliyorum; ama, 
bunu söylemek zorundayım- sığ değerlendirmeler yapıyor ki. 

Bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakın, şimdi, terör yükseliyor son 
günlerde. Sayın Millî Eğitim Bakanının bunu nedene bağlaması şu: Türkiye'de ekonomi -birtakım 
parametreler söyledi- son derece iyi gidiyor, Türkiye yükseliyor -kendi deyimiyle, zaman zaman 
Arapça, Farsça, şimdi İngilizce de kullanmaya başladı, take off pozisyonundaki uçak benzetmesi yap
tı- terör o yüzden çıkarılıyor! Değerli arkadaşlarım, bu kadar sığ bir terör değerlendirmesi olabilir mi?! 

Türkiye'nin 1983'lü, 1984'lü yıllardan beri maruz olduğu bölücü terör örgütünün arkasındaki siyasî 
hesabı hiç gündeme almayan bir hükümet yetkilisi, terörü "Türkiye ekonomik olarak iyi gidiyor, o yüz
den Türkiye'ye çelme takmak için terör provoke ediliyor" diye değerlendirebilir mi bu kürsüden?! 

BAŞKAN-Sayın Koç... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yapmayın, insaf edin!.. Ve ondan sonra, 19 

Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisini, yükselen terör 
konusunda... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Senin değerlendirmelerini alalım. 
HALUK KOÇ (Devamla) - ... olağanüstü görüşme yapmak üzere, bir genel görüşme çer

çevesinde toplantıya davet ettiğinde...Madem bilgi vermek istiyordunuz Sayın Bakan, o gün siz de 
koridordaydınız, siz de yoktunuz, siz de girmediniz buraya. 

BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen sataşma konusuna gelin. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Efendim, Parlamento iki hafta sonra açılacak. 3 Ekim müzakere 

tarihi başlamadan önce Avrupa Birliği ne der bahanesiyle, böyle bir olaydan kaçmak yakıştı mı 
değerli arkadaşlar?! Yapmayın; özeleştiri de yapın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, bunların hangisi sataşma? 
BAŞKAN-Bir dakika... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Millî Eğitim Bakanı burada herkesi savunuyor. Ben, size çok 

açık söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyla ilgili değerlendirmeleri. Gözünüzü 
seveyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bütün siyasî partilerin, burada temsilcisi bulunan, 
herkesin başkanıdır, bu Parlamentonun başkanıdır. 

Bakın, İçtüzük madde 14, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevleri var, hepsini 
okumayacağım, açın okuyun; ama, burada, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren casus belli 
konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının açıklama yapma görevi yok değerli arkadaş
lar. Türkiye'nin temel siyasî konularında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, bir siyasî taraf 
olarak açıklama yapma görevi yok burada değerli arkadaşlarım. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın Koç... 
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HALUK KOÇ (Devamla) - Bunlar eleştirilerdir. Bu eleştirileri, Saym Millî Eğitim Bakanı, 
çeviriyor, çeviriyor; terörden medet ummakla Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu suçluyor. 

Lütfen, terörü iyi değerlendirin. Eğer bu kafada terör değerlendirmesine devam ederseniz, çok 
yanılırsınız. Çok yanılırsınız!.. Çok yanılırsınız!.. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Yanlış anlaşıldı, öyle değil. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Hep söylüyorsunuz, sonra yanlış anlaşıldı! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Açın, tutanakları okuyun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Yani, efendim, din ulemasından bahsediyorsunuz; yanlış anlaşıldı. 

Terör değerlendirmesini bu şekilde bağlıyorsunuz; yanlış anlaşıldı. Allahaşkına yapmayın, bir yan
lış anlaşılır, iki yanlış anlaşılır; sonuçta tümü külliyen yanlış olur. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, sonra, Sayın Millî Eğitim Bakanı, karşısındaki siyasî muhataplarını böy
le taciz konusunda da son derece usta bir kişi, bunu da teslim etmek gerekir; ama, şunu unutmasın; 
aynı şekilde... 

SELAMİ UZUN (Sivas) - Sataşmayla ilgili konuş. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Ben görevimi yapıyorum... Ben görevimi yapıyorum... Siz de keş

ke yapsanız o görevinizi, millete karşı görevinizi yapsanız. 
SELAMİ UZUN (Sivas) - Efendim, iyi yapıyoruz biz de görevimizi. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bakın "düşmüş bir kişi hakkında konuşmak istemem." Bu tabir hoş 

mu? Bu tabir hoş mu? Uyanlınca... hastaneye gitmek, düşmek midir? Düşmek midir? O dava fark
lı bir şekilde sonuçlanırsa ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hiçbir şey yapmayacağız. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Hiçbir şey yapmayacaksınız, sadece mahcup olacaksınız, milletin 

önünde mahcup olacaksınız. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Olmayız. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Göreceksiniz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bize ne ya! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Onun için, Millî Eğitim Bakanının, terör konusundaki, terör bağ

lantıları konusundaki açıklamalanm bir gaf olarak değerlendiriyorum ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin, yürütme göreviyle yükümlü bir bakanının, terör sorununa bu bağlamda yaklaş
masını... Söyleyecek sıfat bulamıyorum; sadece kamuoyunun takdirine bırakıyorum! 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Yazık, Türk Milletine yazık, bu kafayla!.. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Sayın Başkan, ismimi kullanarak terörle bağdaştırdı. Lütfen, 

birkaç cümleyle açıklamak istiyorum. (AK Parti sıralarından "Grup Başkanvekili cevap verdi" sesleri) 
BAŞKAN-Bir dakika... 
Değerli arkadaşlarım, bir defa, konulan açık ortaya koyalım. Ben, burada, Divanı yöneten Baş

kan olarak, Sayın Bakanın konuşmasında, şu yaklaşımı gördüm: Eğer Sayın Bakan, genel olarak 
"teröre alet ve teröre destek olmamak gerekir" deseydi... (AK Parti sıralanndan "Öyle dedi" sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Öyle dedim. 
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BAŞKAN-Bir dakika... 

Sizin söylediğinizi, tutanakları getirtir görürüz. Teröre alet olmayın, demeye getirdiniz. Ol
mamanızı dileriz dedik... Böyle olunca, sataşma niteliğinde gördüğüm için söz verdim Sayın Koç'a. 

Onun dışında, sizinle ilgili böyle bir sözü olmadı Sayın Bakanın. 

MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Sayın Başkan, ismimi kullandı. Genel bir açıklama 
yapacağım, uzun konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Hayır efendim, bir dakika... Bir dakika Sayın Tomanbay. 

Sayın Bakanın bu sözü, muhalefette, CHP sıralarına yönelikti; şahsınıza yönelik değildi. CHP 
Grubu adına da Sayın Haluk Koç, gerekli açıklamayı yaptı sataşma konusunda. Onun için size söz 
veremiyorum; kusura bakmayın. 

MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi için buradan söy
lememe izin verin. 

Konuşmamda tek bir kelime "terör" lafı geçmemiştir, hiçbir şekilde ağzıma o kelimeyi al
madım. Demek ki o kelimeyi Sayın Bakan, kendileri medet ummak için kullanmaya başladılar. 
Dolayısıyla, böyle haksız bir konuşmayı yapmasınlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Tutanakları da inceleriz, bakarız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, Sayın Haluk Koç yapmış 
olduğu konuşmada, benim söylemediğim bir şeyi bana izafe etti; beni sığ olmakla, gaf yapmakla it
ham etti. Ben kürsüden cevap vermek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan. 

Yalnız anlaşalım, birbirimizi tam anlayalım. 

Sayın Koç özür dileyerek o tabiri kullanmak zorunda kaldığını söyledi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Özür dileyerek küfretseniz olur mu?! 

BAŞKAN-Hayır, hayır... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Yapmayın... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, Millî Eğitim Bakanı olarak... Tamam, doğru; yıllarca akademisyenlik 
yaptınız, hep ders anlattınız; ama, bazen öğrenciler de dinlenir, insanlar da dinlenir. Benim de söz
lerimi bitirmeme müsaade edin, ondan sonra cevap verin. O bile, böyle söylerken, özür dileyerek, 
konuşurken, o "sığ" kelimesinin uygun bir sıfat olmadığını düşünerek konuşmuş. Ben de, bu kelimeyi, 
bu sıfatı kendinize yakıştıramamanızı doğal karşılıyorum ve bu nedenle size söz veriyorum. 

Dinleyince anlaşıyoruz değil mi?! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Tamam... 
BAŞKAN - Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Mümkünse kürsüden konuşayım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Yerinizden istediğiniz için, yerinizden verdik. 

Kısaca, kürsüden; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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2.- Millî Eğitim Bakam Hüseyin Çelik'in, Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, konuşmasında, 
ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Değerli Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; ben, öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu terörden medet ummakla itham et
medim, böyle bir ifade asla kullanmadım. Dedim ki, bu tür hareketlerle, bu tür davranışlarla, söy
lemlerle, terörden medet uman insanların ekmeğine yağ sürmeyelim manasında, bir genel ifade kul
landım. Bakın, genel bir ifade... 

Şimdi, benim bu sözümden hareketle, Sayın Koç, beni sığ bir değerlendirme yapmakla ve gaf 
yapmakla itham etti. Bu üslubu kendisine yakıştınyorsa, kendisine mübarek olsun, ona iade ediyorum. 

Başka bir şey... Değerli arkadaşlar, bakın, biraz önce, Sayın Koç dedi ki "Meclis Başkanı, 
sadece AK Partililerin Meclis Başkanı değil, hepimizin Meclis Başkanıdır." Söylediği, yaptığı 
konuşmadaki en doğru söz buydu. Meclis Başkanı benim de Meclis Başkanım olduğu için, ben de 
milletvekili olduğum için, Meclis Başkanımızla ilgili olarak yapılmış olan, bana göre haksız olan 
bir değerlendirmeye cevap verdim. 

Ben, üç gündür, üst üste, değerli muhalefet mensubu milletvekili arkadaşlan önemsediğim 
için... Ben buraya gelmeyerek... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Meclisi gerginleştirmek için... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır... Onların konuşmalarına 

cevap vermeyebilirim; ancak, bakın, Sayın Koç, yapılan konuşmalar, doğrudan, ilgili Bakan olarak 
benimle ilgilidir. Benimle ilgili olmayan bir konuşmaya, ben bugüne kadar çıkıp cevap vermedim 
ve ben, Hükümet adına cevap veriyorum, Millî Eğitim Bakanlığı adına, Millî Eğitim Bakanı olarak 
cevap vermiyorum. Evet, Millî Eğitim Bakanıyım; ama, ben, Hükümet adına cevap vermek üzere 
buradayım; ama, benim arkadaşlarım Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki olaylar üzerine konuştuktan 
sonra, sözü, Şemdinli'deki olaylara, sözü, efendim, Yüksekova'daki, Hakkâri'deki olaylara, Tür
kiye'deki yaşanan ortama getirdiği zaman, onlar bunu söylediği zaman bu meşru oluyor da, ben on
lara, Hükümet adına cevap verdiğim zaman bu niçin gayri meşru olsun?! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Gayri meşru demedim. İlgili bakanın cevap vermesi daha uygun 
olur dedim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Tekrar altını çiziyorum; benim 
bütün arkadaşlarım, kendileriyle ilgili olarak yapılmış olan ithamlara cevap verecek cesarete, bil
giye, beceriye, donanıma sahip olan insanlardır. Benim gelip, kendileri orada otururken benim on
lar adına bu cevaplan vermeme hiç gerek yok. Ama, ben tekrar altını çiziyorum. Bakın, üç günden 
beri gündemdışı cevap veriyorum. Sayın Meclis başkanvekili tarafından da bize yazı yazılıyor: "Şu 
şu milletvekili şu konuyla ilgili olarak bir konuşma yapacaktır..." İlgili bakan olarak da bize bu 
iletiliyor. Yoksa, durup dururken buraya gelip "efendim, ben nöbetçi doktor gördüm de, nöbetçi şu 
gördüm de nöbetçi bakan görmedim..." Bu yakıştırmalar, bu tabirler, Sayın Koç, hiç şık olmuyor. 
Sonra, bakın, kimin sığ, kimin derin olduğunu kamuoyu çok iyi biliyor. "Millet bunun hesabını 
sorar" diyorsunuz. Bakın, her seçimde millet sizden hesabını soruyor; ama, bıkmıyorsunuz. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 

tezkeresi vardır; okutup oylannıza sunacağım. Sonra, yerinden söz talep eden arkadaşların talep
lerini karşılayacağız. 

Kâtip üyenin, okumaya başlamadan önce, yerinde okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

/.- (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, daha önce Genel 
Kurulca kabul edilen istemi doğrultusunda, yurtdışı ziyaretleriyle ilgili talebi üzerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilen üyelere, inceleme yapılacak ülkelere ve ziyaret 
sürelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/931) 

17 Kasım 2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahip
lerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlan ile bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/16,262) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin 
önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görüşülmüş, olumlu karşılanmış ve 
Genel Kurulun 8 Kasım 2005 tarihindeki 15 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Söz konusu Komisyonun yurtdışı ziyaretleriyle ilgili talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca tespit edilen üyeler, inceleme yapılacak ülkeler ve ziyaret süreleri Genel Kurulun 
onayına sunulur. 

îsmail Alptekin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

l.Grup 

Adı Soyadı Seçim İli 

Telat Karapınar (Ankara) 

Hasan Aydın (Giresun) 

Orhan Yıldız (Artvin) 

Nezir Büyükcengiz (Konya) 

İnceleme yapılacak ülkeler: Almanya ve Avusturya 

Ziyaret tarihleri: 27 Kasım-5 Aralık 2005 

2. Grup 

Adı Soyadı Seçim İli 

Kerim Özkul (Konya) 

Mehmet Ceylan (Karabük) 

Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 

Mustafa Tuna (Ankara) 

İnceleme yapılacak ülke: Almanya 

Ziyaret tarihleri: 27 Kasım-2 Aralık 2005 
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3. Grup 
Adı Soyadı Seçim İli 
Abdullah Erdem Cantimur (Kütahya) 
Oğuz Oyan (İzmir) 
Özkan Öksüz (Konya) 
Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
İnceleme yapılacak ülkeler: Belçika ve Hollanda 
Ziyaret tarihleri: 27 Kasım-2 Aralık 2005 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Karar yetarsayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı aranılacaktır. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma Saati: 15.20 
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ÎKtNCt OTURUM 
Açılma Saati: 15.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
/.- (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, daha önce Genel 

Kurulca kabul edilen istemi doğrultusunda, yurtdışı ziyaretleriyle ilgili talebi üzerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilen üyelere, inceleme yapılacak ülkelere ve ziyaret 
sürelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/931) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter
sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yok Başkanım, nerede?! 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Nerede 143 kişi?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Nerede var?! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, saymada sağlıklı bir sonucu elde edebilmemiz için elek

tronik oylama yapıyoruz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Çok önemli, zaten elektroniksiz olmaz! 
BAŞKAN - Size 5 dakika süre veriyoruz. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkanım, pusulaları kontrol edeceksiniz değil mi?! 
BAŞKAN - Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, elektronik cihazla yapılan oylamaya göre, karar yetersayısı 

vardır ve tezkere kabul edilmiştir. 
Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt, İçtüzüğün 60 mcı maddesine göre yerinden bir söz 

talebinde bulundu; buyurun Sayın Ensar Öğüt. 
Mümkün olduğu kadar kısa; çünkü, bu İçtüzük maddesi, kısa konuşma için veriliyor, söz hak

kı tanıyor. 
Buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; şu anda, yani bir ay içerisin

de, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, çiftçilerin evlerine icra ve haciz işlemi başlatmıştır ve bu 
belgeler de bende vardır, şimdi açıklayacağım. Ben, hükümetten istirham ediyorum, sayın bakanlar 
da beni dinlesin ve bu icra işlemleri dursun. 
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Bakın, şimdi, Amasya Suluova'dan; anaparası 29 milyar lira, kalan borç, bugünkü borcu 146 
milyar lira olmuş arkadaşlar. Ardahan Hanak'tan; yine, aynı şekilde, icrayla insanların hayvanları 
satılmış. Onun dışında, Eskişehir 2. İcra Dairesinden; bir arkadaşımızın 8 adet alaca ineği, 2 adet de 
alaca dişi inek satılmış ve bugün icra işlemleri yapıldı. Onun dışında, Ankara Beypazan'nda, yine, 
icra satışları başladı ve Ankara Beypazan'nda, çiftçilerin tarlalan satılıyor. Onun dışında, Kars 2. 
İcradan, 4 milyar lira olan anapara 62 milyar lira olmuş ve buna yüzde 26 faiz uygulanmaktadır. 
Demin Sayın Bakan söyledi "faiz oranlarını yüzde 14'e düşürdük" dedi; ama -bendeki icra evrakları 
burada- çiftçiye şu andaki uygulanan faiz yüzde 26, yüzde 33'tür değerli arkadaşlar. 

MEHMET KILIÇ (Konya) - Temerrüt o, faiz değil. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Şimdi "çiftçinin borçlarını hallettik, herkes rahat, çiftçi huzurlu" 

diyorsunuz. Kesinlikle çiftçi huzurlu değil, çiftçinin hayvanları icra kanalıyla ahırdan çıkarılıp satıl
maktadır, Beypazan'nda tarlalan satılmaktadır, Suluova'da, Amasya'da satılmaktadır, Konya'daki 
çiftçilerin ahırlarına icra giderek satılmaktadır. 

Ben, şimdi hükümetten rica ediyorum, derhal bu işe el koysun ve çiftçilerin bu icra işlemleri 
durdurulsun ve de çiftçilerin, söz verildiği gibi, faizleri silinerek anaparaları taksite bağlansın ve bu 
borçlara kolaylık sağlansın. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
VI.- 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, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlannın görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Değerli arkadaşlanm, yine, bu arada, kendince önemli gördüğü bir konuda kısa bir söz isteyen 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza Gülçiçek'e söz veriyoruz. 
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İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Gündemdışı konuşma şeysi yok Sayın Başkanım. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - 60 inci madde de suiistimal edilmeye başlandı... 
BAŞKAN - Hayır, ayrı bir konu. Kendince önemli gördüğü bir konuyu kısaca Genel Kurula 

duyurmak istediğini belirtti. 60 inci maddeye göre biz de söz veriyoruz kendisine. 
Buyurun Sayın Gülçiçek. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Yeni usul icat ediyorsunuz! 
BAŞKAN - Arkadaşımızı bir dinleyin de ondan sonra... 
Buyurun. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkürler. 
BAŞKAN - Lütfen, çok kısa olsun. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız

la ilgili mayıs ayında bir karar almıştık. Özellikle emeklilik konusunda; 2 dolar yerine 5 dolara yük
seltilmiştir. Gerçekten bunun borçlanarak, çok yararlı olmadığını, yurttaşlarımızın çok mağdur ol
duğunu, bunu belirtmek istedim. 

Bir başka konu, Paris'te yaşanan olaylara ilişkin. Gerçekten üzücü olaylar orada sergilenmek
tedir. Bu konuda hükümetin biraz daha duyarlı olmasını vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başbakanımızın açıklaması "bunun arkasında türban vardır" açıklaması doğru değildir. 
Bunun, sosyal dışlanmışlık, işsizlik, yoksulluk etken olduğunu altını çizmek istiyorum ve 
hükümetimizin bu konuda çok daha duyarlı olmasını ifade etmek istiyorum. 

Son iki gün önce, Sayın Çalışma Bakanımızın aldığı bir karar vardı; kararnamenin olduğunu 
söyledi. Bakanlar Kuruluna bunun sunulduğunu, S dolardan 3,5 dolara indiğini duydum. Bundan 
mutluluk duyarım. 

Teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Şimdi, 4 üncü sırada yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
4.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.Hükümet?.. Burada. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 4982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "16 ve 17 nci 

maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak" ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasın
da geçen "uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise 
(2000)" ibaresi "(3000)" olarak değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hak
kı ödenmez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Mil
letvekili Feridun Ayvazoğlu. Gruplar adına başka söz talebi yok. 

Şahıslan adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, 
Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu. 

(x) 914 S. Sayılı Basmayazı 10.11.2005 tarihli 17 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
Süreniz 10 dakika. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, şahsım adına da söz talebim vardı... 
BAŞKAN - Şahsınız adına üçüncü sıradasınız. Ancak iki kişiye söz verilebiliyor; o yüzden, 

birleştirmek mümkün değil. Birinci veya ikinci sırada olsaydınız, o hakkı kullanabilir, 15 dakika 
konuşabilirdiniz; ama, şimdi sadece 10 dakika söz hakkınız var. 

Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan 914 sıra sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve bu husustaki Adalet Komisyonu raporuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 9.10.2003 tarihinde Mecliste kabul 
edilmiş ve daha sonra yasalaşmış bulunmaktadır. Biz, o gün yapmış olduğumuz Meclis konuş
mamızda da, bu tasarının özünün, gerçekten, demokratik ülkelerde, hukuk devleti ülkelerinde ol
ması gereken demokratik haklardan, temel haklardan birisi olan bilgi edinmenin de, bu doğrultuda, 
yasa altına alınması gerekir düşüncesiyle olumlu görüşlerimizi belirtmiştik. Ancak, görüşmekte ol
duğumuz bu maddeyle ilgili, özellikle 14 üncü maddeyle ilgili olmak üzere, itiraz kurulunun 
oluşum şekli hususunda eleştirilerde bulunmuştuk; çünkü, gerçekten, itiraz kurulunun oluşumunda, 
Bakanlar Kurulunun atayacağı 9 kişiden, yine Bakanlar Kurulunun tespit edeceği ve atayacağı 1 
kişinin başkan olmasının, gerçekten, siyasî yönden sakıncalarını dile getirmiştik ve bu noktada eleş
tiride bulunmuştuk. Ancak, maalesef, bu şekildeki eleştirilerimiz, Meclis tarafından, iktidar tarafın
dan olumlu görülmedi. 

Şu anda, görüşülmekte olan ve bu kanundaki değişikliğe gerekçe olarak gösterilen değişiklik 
taşanları, bizce de, bilgi edinmenin çerçevesini genişletmesi açısından kabul edilirlik yönünün ağır 
bastığını bizler de sizlere ifade etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bilgi edinmeyle ilgili gerek Anayasamızda gerekse ulus
lararası hukukta kabul edilen ve bu hakkın temel haklar sınıfından olan haklar niteliğinde olduğunu 
da, bizler, burada, sizlere ifade etmek istiyoruz. Ancak, bu bilgi edinmenin, özellikle, tabiî ki, bu 
bilgi edinmenin vatandaşlar tarafından, insanlarımız tarafından, kamu yönetiminden, kamu görev
lilerinden elde edilecek bilgiler şeklinde olduğunu gerek bu yasanın kapsamından gerekse bizler o 
uygulamalardan görmekteyiz. 

Ancak, bugüne kadar, bu yasanın uygulanmasında, iki yıla yakındır uygulanmasında, gerçek
ten, bu amaca ulaşıldı mı ulaşılmadı mı; bütün sorun buradadır. Yani, bu bilgi edinme hakkı, vatan
daşlara, arzu edilen, vatandaşlann istediği şekildeki bilgiler kamu yönetimi ve kamu görevlileri 
tarafından, gerçekten, verilebildi mi verilemedi mi; sorun burada yatmaktadır 

Bu konuda, bugüne kadar yapılan çeşitli sivil toplum örgütlerinin araştırmaları da burada tartışıl
dığında, gerçekten, bu konunun, özellikle, olumlu yönlerinin ağır bastığını ifade etmek istiyorum. 

Bu konuda, yine, Türkiye Ekonomik Sosyal Etütler Vakfının yapmış olduğu araştırmalarda, bu 
yasanın olumlu yönlerini ifade etmeye çalıştığını ve bu yönde tespitler olduğunu belirtmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim ülkemiz şu anda AB yolunda, Avrupa Birliği yolunda çırpman bir 
ülke durumunda. Ancak, bu çırpınmanın doğrultusunda, gerçekten, bizler ülke olarak acaba hak et
tiğimiz bir şekilde bu çırpınmada onurlu bir duruş mu sergiliyoruz, yoksa, bizi, AB yolunda, kontrol 
memurları gibi, her geçen gün yeni yeni memurlar geldiğinde, bizleri ve Meclisimizi kontrol eder 
şekilde, bizlere talimat verir bir durumda bizlerin onurunu incitir bir duruma mı sokuyorlar? 
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Hepimiz biliyoruz ki, 9.11.2005 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı 
Rene van der Linden buraya, Yüce Meclise konuk olarak geldiler ve burada bizlere, Avrupa Bir
liğiyle ilgili bilgi vermenin gereğinden olsa ve nezaketten olsa, bize bir konuşma sunuşu yaptılar. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın bu doğrultuda vermiş olduğu talimatı hiçbirimizin içine sin
dirmesi mümkün değildir. Bizler, Türkiye'de yürütmenin adalete müdahalesi şeklindeki konularda 
hep rahatsızlığımızı dile getirdik; ama, gördük ki, o gün Sayın Başkanın konuşmalarında bizlere bil
gi vermesini bir tarafa bırakalım, talimat verme gereğini duymaya başlamıştır ve bu konuda da ik
tidarın hiçbir şekilde olumlu veya olumsuz bir tepkisi olmamıştır. Açıkça şunu söylüyor Sayın Baş
kan: "Görülmekte olan bir davanız var yazarınız Orhan Pamuk'la ilgili. Dileriz ki, böyle bir dava or
tadan kaldırılsın, bu dava görülmesin, buna benzer davalar görülmesin" diyebiliyor. Maalesef, bu, 
bizleri gerçekten üzmüştür, bizlerin hepsini düşündürmesi gereken, adalete müdahaleyi bir kez daha 
uluslararası alana taşıması noktasında da düşündürmesi gereken bir konu olması gerekir diye ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi örneklerle, gerçekten, ülkemizin bağımsız, onurlu bir üye olmayı 
bizlere hedef gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihî uyanlarında ne kadar haklı çık
tığını her geçen gün görmeye devam ediyoruz. Son günlerdeki olaylarda, elbette, bizler milletvekili 
olarak Yüce Meclisin huzurunda ve ulusumuza karşı vermek zorunda olduğumuz bilgileri de sun
mak zorunda olduğumuzu da bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Van, Şemdinli ve Yüksekova'daki olayların, bizleri gerçekten derin bir şekilde düşünmeye sevk 
etmesi gerekir. Burada meydana gelen vahim olayları hiçbirimiz, özellikle de, iktidar ve iktidarı 
temsil eden yetkililerin, canım sen de, sıradan bir olaymış gibi değerlendirmesi ve bunun başında 
Sayın Başbakanın, Sayın Adalet Bakanının ve Sayın İçişleri Bakanının acil bir şekilde tedbir alma 
yönündeki eksikliklerini de burada Yüce Meclisin huzurunda ulusumuza söylemek ve şikâyet et
mek zorundayız. Bu konuda en kısa zamanda Sayın Başbakandan, Sayın Adalet Bakanından ve 
Sayın İçişleri Bakanından, oradaki olayların gerçekten bilimsel tespitlerinden tutunuz, nedir, ne 
değildir; bu konudaki somut tespitleri yaptıktan sonra da bunun olabilecek çözüm yollarını Meclisin 
huzurunda bulmamız gerekir. 

Biz bunları hep söyleyegeldik. Muhalefet olarak söylediğimizde sanki yanlış söylüyormuşuz 
gibi, sanki sadece muhalefet olmak için bunlan söylüyormuşuz gibi, davranışlarımızı hep bugüne 
kadar kulak ardı ettiniz. 19 Eylülde terörle ilgili yapmış olduğumuz çağrıya vermiş olduğunuz ret 
karannı, şimdi, yüce ulusumuz acaba ne şekilde değerlendirecektir ve sizler nasıl değerlendirecek
siniz; elbette bunlan sormak ve sizleri düşünceye davet etmek ve üzülmenizi de istemek bizlerin 
hakkıdır ve hukukudur. 

Değerli arkadaşlanm, böyle bir olayın daha da vahim hale gelmemesi için bizlere düşen 
görevin, elbette muhalefet olarak sizleri uyarmak olduğunu sizler de biliyorsunuz; ama, iş olsun 
kabilinden olmadığını, lütfen, oturunuz ve aklıselim bir şekilde düşünmeye biz sizleri davet 
ediyoruz ve bu konuda sizleri sağduyuya çağınyoruz. 

Burada yapılan konuşmaların, eleştirilerin, elbette muhalefet olarak üzerimize düşen görevlerin 
birinci derecede olduğunu biz biliyoruz; fakat, gelip gördüğümüzde ne hükümetin ne Sayın Baş
bakanın ve en önemli konumdaki bakanlann ciddî bir şekilde tedbir almadıklannı da görüyoruz. Bu 
olaylarla ilgili, en son Adalet Teşkilatını üzen, Adalet Teşkilatındaki yargı mensuplannı... 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) -.. . Adalet mensuplannı üzmesi gereken konulan, Van 

Üniversitesinde, Şemdinli'de, Yüksekova'da, her yerde yaşar hale geldik. Eğer, bu tür konular, bu 
şekilde gittikçe adalet mensuplannı gittikçe daha da rencide eder şekilde kamuoyuna yansıtmaya 
devam edeceksek, korkanz ki, bu ülkenin bağımsızlığından da, artık, yarın bir gün kendimizi yar
gılar hale geleceğiz. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözünün her zaman kulaklanmızda olması gerekir: 
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Adalet Teşkilatının, adaletin bağımsız olmadığı bir bağımsız devlet düşünülemez değerli arkadaş
larım. O noktada, Adalet Teşkilatındaki müdahaleleri, bizler, burada kürsüde onlarca kez söyledik, 
bağırdık. Bu konularda şu andaki Bakanın veya yetkililerin müdahalesi olmayabilir; ama "müdahale 
oldu" şeklindeki izlenimleri, şu andaki Anayasamızın 159 uncu maddesi ve diğer maddelerinde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşum şekli devam ettiği sürece bunun bu şekilde kabul 
edileceğini mutlaka ve mutlaka bilmenizde fayda var. Başka şekilde bunun çözüm yolu yoktur. O 
nedenle, sevgili milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; hepimize düşen bir görevin, doğu ve güney
doğuda meydana gelen olaylardaki terörün gerçek, bilimsel yönlerini tespit etmek için, yine, en kısa 
bir zamanda Yüce Meclisi toplamak suretiyle bu konuda araştırma yapıp ne olması gerektiğini ulus
la paylaşmamızın birinci derecede görevimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Yoksa, bu ülkede 
rüya tabirleriyle çözüm arayan bir başbakanın çözebileceği sorunların ciddî bir şekilde olmadığını 
ve olamayacağını belirtmek istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 2003 yılında çıkardığımız Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununda Değişiklik yapan 914 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde görüşlerimi 
ifade etmek üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının 1 inci maddesiyle mevcut kanunun 13 üncü 
maddesi değiştirilerek, hangi sebepten reddedilmiş olursa olsun, bütün başvurular için Bilgi Edin
me, Değerlendirme Kuruluna itiraz hakkı getirilmektedir. 2 nci maddede, Bilgi Edinme Değerlen
dirme Kurulunu düzenleyen yasanın 14 üncü maddesinde bir önceki düzenlemeye paralel bir 
değişiklik yapılmakta ve yine tasarının 2 nci maddesiyle yasanın 14 üncü maddesinin yedinci fık
rasında düzenlenen, kurul üyelerine huzur hakkı ödenmesi yeniden değerlendirilmekte, uhdesinde 
kamu görevi bulunanlar ve bulunmayanlar arasındaki ayırım ortadan kaldırılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 2004 
yılıyla ilgili raporundan bazı bilgiler sizlere sunmak istiyorum: Bilgi edinme başvuru sayısı 395 
557; olumlu cevaplanarak bilgi veya belgeye erişim sağlanan başvurular 347 959; kısmen olumlu 
cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvuralar 13 648; red
dedilen başvurular 20 474; gizli ya da sır niteliğinde bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve bel
gelere erişim sağlanan başvurular 3 571; diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvurular 9 
695; ücret yatırılmadığı için talebinden vazgeçmiş sayılan başvurular da sadece 210 adettir. 

Bu hususları bilginize sunuyorum ve hükümetimizi, bu kanunu daha, iktidarının birinci yılın
da huzurunuza getirip, Parlamentomuzun bu kanunu çıkarmasına vesile olduğu için tebrik 
ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu tasarıyla da bu tasarıyla da, vatandaşlarımızın hak ve menfaat-
lannın korunması doğrultusunda, onların müracaatlarının en iyi şekilde cevaplandırılması yolunun 
daha da açılmakta olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum ve Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen Erzurum Milletvekili Sayın Mücahit Daloğlu; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 914 sıra sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi hakkın
da görüşlerimi ifade etmek için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Bilgi Edinme Hakkı Yasasında... Vatandaşımız, devletin herhangi bir 
kurumuna başvurduğunda, bir vatandaşlık hakkı olarak, ikincisi de, yanlış bilgilendirme gibi bir 
durumdan meri olabilmesi için, bir hakkı olarak kabul ediyoruz. Bunun için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Bilgi Edinme Hakkı Yasasını bu şekilde çalışarak Genel Kurulun huzuruna getirmiştir. 

Burada, devletin istihbarat bilgileri, özel hayatın gizliliği ve Silahlı Kuvvetler ve emniyetle il
gili bazı, bilgi verilmesinde sakınca olan durumlar hariç, onun dışındaki bütün konularda ve 
zamanında bilgi verilmesini arzu ediyoruz. 

1 inci maddede amaç "demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık 
ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzen
lemektedir" diye vazedilmektedir. 

Yine, bu cümleden, kanunun tümü üzerinde de, vatandaşın... Anılan kanunun gerekçesinde de 
ifade edildiği üzere, bireylere daha yakın bir yönetimi, yönetimin halkın denetimine açıklığını ve 
şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanında, halkın devlete karşı duyduğu güveni daha yüksek seviyeye 
çıkarmak adına bu kanun kabul edilmektedir. 

"Bilgi edinme hakkında, bilgi edinme hakkının kullanılmasında kamusal ve kişisel gizlilik de 
gözardı edilemez" diye de ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan, kanun, kurul üyelerinin de özlük haklarını güvence altına almaktadır. 
Biz, AK Parti Grubu olarak, bu kanunun Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; say

gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -10 dakika süreyle soru-cevap işlemini başlatıyorum. 
Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Adalet Komisyonundan gelen rapor üzerine hükümet sıralarında Sayın İçişleri Bakanını gör

mekten mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum soruma. 
Sayın Başkan, Biliyorsunuz Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı görüşülüyor. Ben, bunun genel gerekçesinde yer alan bir maddeyi okuyarak sorumu 
yönelteceğim: "...Bilgi edinme hakkı, demokratik ülkelerde vazgeçilmez temel haklardan biri 
olarak kabul edilmektedir." Ve ben, ne yazık ki, bir parlamenter olarak, şimdi, Türkiye'yi sarsan, 
Türkiye'yi bunaltan ve biraz önce hükümet adına konuşan Millî Eğitim Bakanının "borsa yük
seliyor, enflasyon düşüyor, o yüzden terör de boyutlanıyor" gibi yüzeyel -"sığ" demeyeyim, 
almıyor; aynı anlama geliyor sözlük olarak- bir terör tahliline, değerlendirmesine tanık olduk. 

Ben, bir parlamenter olarak, bu konuda bilgi edinme hakkımı kullanmak istiyorum Sayın 
Bakan, sorumu o şekilde yöneltiyorum: Ne oluyor Türkiye'de Sayın Bakan? Lütfen, gelin şu kür
süye, bir cevap verin, bir aydınlatın bizi; parlamenter olarak, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları 
yetkili bir bakanın ağzından dinleyelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin; buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan sorumlu olan Sayın Bakan, çocuk yurt

larında yaşanan olumsuzluklardan haberdar olabilmek için ve bu olumsuzlukları kendisine ihbar et
meleri için çocuk yurtlannda bir muhbir ordusu kurduğunu söyledi. Şimdi, çocuklann muhbir 
olarak kullanılması, hele o yaştaki çocuklann muhbir olarak kullanılması, kuşkusuz, ayıplanacak 
bir durum. 
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Ben, Sayın Bakana sormak istiyorum: Çocukların muhbir olarak kullanılmasını nasıl kar
şılıyorsunuz? Kaldı ki, muhbirlik, kamuoyunda hoş karşılanmayan bir davranış biçimidir. Çocuk 
yurtlanndaki çocuklan -ki, bunların önemli bir kısmı 0-6 yaş grubu çocuklar- bu çocukları muhbir 
olarak kullanmak yerine, bu çocuk yurtlannı, bakımevlerini bilgisayar ve internetle donatarak, in
ternet aracılığıyla bu çocuklann bilgi alma, bilgi vermesi yönteminin getirilmesi, bu yönde eğitil
mesi daha iyi değil mi; daha olumlu olmaz mı? 

Teşekkür ederim. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İnternet aracılığıyla muhbirlik olmaz mı o zaman? 
BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık; buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de, Sayın Bakanıma, vasıtanızla şu soruyu yöneltmek istiyorum: Malum, bu tasanyla, ön-

görülemeyen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ek tasarıyla, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun daha 
fonksiyonel olarak çalışacağına inanıyor musunuz ve burada, amaçlanan hedef nedir? Ek tasarıdan 
önce, müracaatlarda, vatandaş, bilgi edinme hakkını kullanırken, geri dönümlerde sıkıntı yaşanmak
taydı; ama, burada, bir genişletme söz konusu. Bu noktada, arzulanan, öngörülebilen sonuç elde 
edilecek midir? Kurul, çok daha fonksiyonel çalışacak mıdır? 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar-

kadaşlanm; birinci ve ikinci sorular, bu, görüşülmekte olan kanunla ilgili olmamakla beraber, ben, 
Sayın Koç'a şunu ifade ediyorum: Bildiğiniz gibi, bu son yaşanan üzücü olaylar, hepimizin üzül
düğü, başta Şemdinli, sonra Yüksekova, Hakkâri olaylanyla ilgili, Mecliste bulunan üç siyasî parti 
grubumuzun da birer araştırma önergesi, geçtiğimiz günlerde Meclise verildi ve önümüzdeki hafta, 
tahminim salı günü de, burada görüşülecek. Müsaade ederseniz, o araştırma önergeleri burada 
görüşülürken, daha kapsamlı, daha geniş bir şekilde, ben, bu konuda bilgi vereyim; hem de konuy
la ilgili... Zaten, araştırmanın konusu da... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Estağfurullah, benim müsaademe tabiî değil sizin bilgi vermeniz... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Hayır, o şekilde ben bilgi vereyim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bilgi vermek istediğiniz zaman verebilirsiniz... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Evet... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Çünkü, ilgili İçtüzük maddesi, 69 uncu madde açık, kürsü orada... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Koç. Dinleyin lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - İkinci sayın milletvekilimizin 

sorusunun da, yine, bu kanunla, bu konuyla ilgisi yok; ama, ben, ona da, müsaade ederseniz Sayın 
Başkanım, yazılı cevap vermek istiyorum. 

Son soru: Evet, bu değişiklikle daha fonksiyonel olacak bu kurul, şeffaflık sağlanacak ve tüm itiraz
lar da cevaplandınlmış olacaktır. Belki iş yoğunluğu artınlmış olacak; ama, yerine getirilmiş olacak. 

Teşekkür ederim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, bir sorum vardı, onu atladınız. Millî Eğitim Bakanının 

"terör niye Türkiye'de boyutlanıyor" değerlendirmesi; "ekonomide iyiye gidiyoruz, o yüzden terör 
artıyor" dedi. Hükümet adına yaptı bu değerlendirmeyi. Katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? 

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Koç, bu usul yok... 
2 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz alanlar: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yusuf Ziya Yer-

gök, Adana Milletvekili... 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Yusuf değil efendim, Mehmet Ziya Yergök. 
BAŞKAN - Pardon, Mehmet Ziya Yergök. 
"Ziya" ile "Yusuf sık sık bir arada olur da, ondan karıştırdık. Yusuf Ziya Ortaç'la çağrışım ol

du, onu da anmış olduk. 
Sayın Ziya Yergök Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alıyor. 
Buyurun Sayın Yergök. (CHP sıralarından alkışlar) 
10 dakikalık süreniz var. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; görüşülmekte olan 914 sıra sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının yürürlük maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüş ve 
düşüncelerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisimizi ve yüce milletimizi say
gıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 9 Ekim 2003 tarihinde Yüce Meclisimizce kabul edilerek, 24 
Ekim 2003 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış, yayımından altı ay sonra, 24 Nisan 2004 
tarihinde de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 22 nci Dönem Parlamentosunun çıkarmış olduğu en önemli 
yasalardan biri, hatta birincisidir. İktidar ve muhalefetin tam desteğiyle ve oylamaya katılan millet
vekillerinin tümünün kabul oylarıyla yasalaşmış bulunmaktadır. 

Yasanın kabul edildiği birleşimde konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
Şahin, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada "bu yasanın özeti şudur: Türkiye'de artık açıklık ve şef
faflık esas, sır ve gizlilik istisna haline geliyor" demiştir. Yine aynı birleşimde söz alan Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen ise "bu yasanın kabulüyle ar
tık devletin takdiri dönemi bitmiştir. Devlet öyle takdir ediyor, istediğimizi yaparız, istediğimizi yapmayız, 
kimseye de hesap vermek zorunda değiliz dönemi kesinlikle bitmektedir" demiştir. 

Bu yasanın kabulü ve yürürlüğe girmesiyle ilgili gazete başlıklarına baktığımız zaman ise şun
ları görüyoruz: "Şeffaf devlete açılan yol", "Türkiye şeffaf, hesap sorulabilir devlete doğru kapsam
lı bir adım attı" Görüldüğü üzere, hem Genel Kurulda hem kamuoyunda yasa, büyük umutlarla ve 
coşkuyla kabul edilmiş ve karşılanmıştır. Gerçekten de ülkemizde hukuku üstün ve egemen kılmak, 
demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirmek, özgür insan, örgütlü toplum ve demokratik 
devlet amacına varmak için bilgi edinme hakkını düzenleyen bir yasanın kabulünden daha doğru ve 
daha yerinde bir adım olamazdı. Bu yasa, demokrasi açısından da, bireysel hakların kullanılması 
açısından da önemli bir aşama olmuştur; çünkü, halk bilsin ki, toplumsal sistem daha etkin ve daha 
üretken olarak çalışabilsin. Halk bilsin ki, iyi yönetebilsin. Halk bilsin ki, hesap sorabilsin; hesap 
sorabilmesi için de mutlaka bilgiye ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, bir yönetimin saydam olduğuna, şeffaf olduğuna, bir yönetimin kamu yaranna 
işlediğine yurttaşları inandırmanın en geçerli yolu, yönetsel bilgi ve belgeleri ilgililere açmaktır. Bu 
yapılmadığı sürece haklı kuşkular doğar. Yönetimin şeffaflığına da, kamu yaranna işlediğine de 
kimseyi inandıramazsınız. 

Bilgi Edinme Hakkı Yasasının 9 Ekim 2003 tarihinde Genel Kurul görüşmelerinde söz alan, iç
lerinde benim de bulunduğum birçok sayın milletvekili, bu yasanın uygulanmasına yönelik, daha doğ
rusu uygulanmamasına yönelik haklı kaygılar ifade ettiler; çünkü, hepimiz bilmekteyiz ki, sadece 
yasaların değişmesi yetmemekte, kafalann da değişmesi gerekmekte, yasalardaki olumlu değişikliklere 
paralel bir zihniyet değişiminin de yaşanması gerekmektedir; ancak, bu, henüz gerçekleşmemiştir. 
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Yine, o gün yapılan görüşmelerde, Bilgi Edinme Hakkı Yasasının yaşama geçmesi için, bürok
raside, kamu kurum ve kuruluşlarında bir dirençle karşılaşmadan, özüne ve sözüne uygun şekilde 
uygulanabilmesi için, siyasî iradenin çok ciddî bir kararlılık ortaya koyması gerektiğine dikkat çek
miş, aksi halde, daha önce çıkarılmış pek çok iyi yasa gibi bu yasanın da kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûm olacağını ve yazık olacağını belirtmiştik. 

Yasanın birbuçuk yıllık uygulamasına baktığımızda, bu yasa kâğıt üzerinde kalmamıştır; an
cak, uygulamada ciddî sıkıntılar ve aksaklıklar bulunmaktadır; bunların da süratle aşılması için, 
başta siyasî iktidar olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara büyük görev düşmektedir. 

Daha önce konuşan arkadaşlarımın da değindiği, Türkiye Ekonomik Sosyal Etüdler Vakfının 
(TESEV), 22 Ekim 2004 tarihinde, Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Projesi kapsamında, yürürlük
te bulunan yasanın kamu yönetim kurumlarınca ne derece hayata geçirildiğini ölçmek için 13 ilde 
yaptığı saha araştırmasının sonuçlan bizim tespitlerimizi doğrulamaktadır. Bu araştırmaya göre de 
uygulamada sıkıntılar bulunmaktadır. Bununla birlikte uygulamanın gelecek için umut verici ol
duğu tespiti de yapılmakta, vatandaşın talebinin yoğunlaşması ve kamu kurumlarının duyarlılığının 
artmasıyla daha iyi bir noktaya gelineceğine işaret olunmaktadır. 

Yine, TESEV'in, bilgi edinme hakkı saha araştırmasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, 
vatandaşın sorusuna zamanında ve tatminkâr cevap verme başarımı ölçütünde bazı illerimiz daha 
iyi durumda bulunurken, üzülerek ifade ediyorum ki, benim ilim Adana da, 13 il arasında alt sıralar
da yer almaktadır. Bu konu, Adana kamuoyunun da gündemine girmiş ve seksenyedi yıldır yayın 
hayatını sürdüren, Ulusal Kurtuluş Savaşımızda da bir Kuvayı Milliye karargâhı olarak görev yap
mış olan etkin ve saygın bir yerel gazetemiz olan Yeni Adana Gazetesi, konuyu "Adanalı bil
gilenemiyor" şeklinde manşetine taşımıştır. Ancak, olumlu olan şu olmuştur: Adana Valiliği, 
Adana'yı da içine alan bu araştırma sonuçlan üzerine konuya daha bir duyarlılıkla yaklaşmış, 25 
Ekim 2005 tarihli bir genelgesiyle, tüm birimler ve kamu görevlileri, bu yasanın daha etkin bir 
şekilde uygulanması için uyarılmıştır. 

Umut ediyorum ki, bu gelişmelerden sonra, tüm yurttaşlarımızla birlikte Adanalı hem-
şerilerimizin de bilgiye zamanında ulaşma ve tatminkâr yanıt alma konusundaki sıkıntılan son 
bulacaktır. Biz de, bu uygulamalara! takipçisi olacağız. 

Değerli milletvekilleri, bir konunun altını tekrar çiziyorum: Çağdaş yasalar, çağdaş kafalarca, 
çağdaş bir anlayışla uygulanırsa iyi sonuç verir, aksi halde çok fazla şey değişmez. Bu bağlamda, 
yine Adana'da ve Çukurova'da yayımlanan değerli bir yerel gazetemiz olan bölge gazetesinin dün
kü manşetine konu olan bir habere değinmek istiyorum. Bu haberde, Adana Anafartalar İlköğretim 
Okulunda bir öğretmen, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, AKP amblemli test kağıdıyla ödev yap-
tınyor. Haberin dayanağı olan test kâğıdı da elimde. Yasa ne kadar iyi olursa olsun, böyle bir zih
niyetle nereye varabiliriz?! Soruyorum; yoksa AKP, arka bahçe planını genişleterek, ilköğretim 
okullannı da mı kapsamına aldı? 

Ama, bütün bu gelişmeler bence şaşırtıcı değil; çünkü "türban konusunda söz söyleme hakkı 
mahkemelerin değil din ulemasınındır, mahkemenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur; bu dinin 
mensubuna sorarsın" diyen, sonradan da, bunu "ulemadan bilirkişi mütalaası almayı kast ettim" şek
linde, tevil yoluyla düzeltmeye çalışan birisinin Başbakan olduğu "cumhuriyetin, yerini daha din
dar bir yapıya bırakması gerekir" diyen birinin 

Başbakan Müsteşarı olduğu bir ülkede, bütün bunlar ibret verici, üzüntü verici, ancak, şaşırtıcı 
değildir. Açıkçası, Türkiye Cumhuriyetinin bir yurttaşı olarak, bu zihniyette birisinin Türkiye Cum
huriyeti Başbakanı olmasından, ben utanç duyuyorum. Ne acıdır ve yazıktır ki... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, bu nasıl bir konuşma?! "Başbakan
dan utanç duyuyorum" ne demek?! 
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MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Kardeşim, ben... 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Biz de senden utanç duyuyoruz! 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Sonra cevap verirsin. 
Başkanım, ben sözümü bitireyim... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Grup Başkanvekiliniz takip ediyor... 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Ne acıdır ve yazıktır ki... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Beyefendi, yüreğinizi konuşturun. Önünüze konulanları 

niye okuyorsunuz?! 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Biraz, siz, kendi yüreğinizi konuşturun. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin lütfen. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Global konuşun, akıllı konuşun. 
BAŞKAN - Kendisi açıklama getirir. 
Buyurun. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Dinleyin. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Notlarınıza bakmadan konuşun. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Ne acıdır ve yazıktır ki, toplumsal yaşamı terörün ve 

sokak çetelerinin egemenliğine bırakarak iç bansın ve huzurun bozulmasından sorumlu olanlar, oy 
uğruna, halkın temiz din duygulannı istismar ederek, laik devlet anlayışından ve çağdaşlıktan ödün 
verenler, ülkemizde, siyaseti de, demokrasiyi de yozlaştırmışlardır; ancak, sekseniki yıllık cum
huriyetin tüm kazammlannı ortadan kaldırma çabası içerisinde olanlar, laik hukuk düzenini bozarak 
şeriat kurallannı egemen kılmak isteyenler, boşuna umutlanmasınlar. Ülkemizin yeniden teokratik 
bir devlet haline dönüştürülmesine asla izin verilmeyecektir; ülkemizi, teokrasinin karanlığına 
gömmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Ciddî ol, ciddî! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sadece istismar, sadece istismar... 
BAŞKAN - Sayın Yergök, süreniz doldu. Tamamlamanız için kısa bir süre veriyorum; 

buyurun. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan siyaset adamlığının bir ciddiyeti vardır.. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Ülkemizi teokrasinin karanlığına gömmeye kimsenin 

gücü yetmeyecektir. Sorunlanmızı demokrasiye sahip çıkarak ve demokrasi içinde çözerek, laik 
cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan gürültüler) 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sadece laf, sadece laf!.. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Tabiî, işinize gelmiyor. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gündüz. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Gelin, bir açıklayın. 
Önce talebinizi alalım, ondan sonra söz verelim. 
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İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sataşmaya cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Anlaşıldı, peki. 
Buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3.- istanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök'ün, konuş

masında, Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle konuşması 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir defa, bu ülkenin, ger

çekten, 70 000 000'un ortak kazanımları vardır. Bu ülkede hiç kimsenin ne cumhuriyetle ne laiklik
le ne sosyal devlet anlayışıyla -hele dün bir arkadaşımız burada, siz, iki tane Mustafa var, bir tane 
Mustafanız eksik gibi- ne de devletimizin kurucusu Mustafa Kemal'le hiçbir kavgamız, hiçbir sıkın
tımız da yoktur. Ama, sırf ucuz siyaset yapmak için, gelip, burada, teokrasiyi getirmek isteyenler, 
laikliği sulandırmak isteyenler gibi böyle sığ laflar, aslında, önce bu kürsüye layık değil. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bana göre, herkes konuşurken seviyeli konuşmalı. Yanlışlarımız 
varsa -olabilir- yanlışımız mertçe ve dürüstçe dile getirilmeli, biz bunu seve seve kabullenir ve yan
lışımızdan da vazgeçeriz. Çünkü, inancımız şu: İktidarlar doğru yapmalı, doğru adım atmalılar, doğ
ru şeyler söylemeliler; muhalefet de yanlışa mâni olmalı; ama, bu yanlışa mâni olma üslubu çok 
önemlidir. Bunları söylerken ne kamuoyu önünde bu Meclisin itibarını zedeleyici bir üslup ne de 
kendi itibanmızı zedeleyici bir üslup yerine... Hele hele, birbirimizin yüzüne bakılamayacak hale 
getirecek bir üsluba asla girmemeliyiz. Hem karşılıklı kişisel saygı hem de siyaset nezaketi ve 
nezaheti bunu gerektirir diye düşünüyorum. Aksi halde, bir defa, partilerin bu kürsüden ya da bu 
Meclisteki görüntüde birbirlerinin gırtlağına yapışık görüntüsü, aslında, toplumda da kargaşaya 
sebep olmaktadır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Kim kimin gırtlağına yapışık?! 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - O yüzden, bu sorumluluğun farkında olarak, efendim, bu 

vakarın sorumluluğu içerisinde sözlerimizi dikkatlice kullanmanın, ağzımızdan çıkanı da 
kulağımızın duyarak konuşmaları o şekilde yapmanın gerekliliğini vurguluyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Sayın Gündüz'ün dediği gibi, siyaseti, siyasetçiyi, onun 
saygınlığını, o kavramların saygınlığını önce biz korumak durumundayız. O nedenle, zaman zaman 
"ucuz siyaset" gibi, "sığ siyaset" gibi tanımlamaları, siyasetle ilgili, yapmamak gerekir. Bunu da, 
Sayın Gündüz'e uyan olarak söyledim. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, ucuz siyaseti yapanlara söylemek 
gerekir. 

BAŞKAN - Nasıl "sığ" kelimesinden "sığ" sıfatından Sayın Millî Eğitim Bakanının alındığını 
gördünüz; haklıydı; genel olarak hepimizin de siyaset yapıyor olmamızdan dolayı "ucuz siyaset" 
denmesinden "sığ siyaset" denmesinden alınmamız gerekir. 

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

4.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, şahsı adına söz isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğiz. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır... (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Kaçır değil mi, Kaçır?.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Kayıtlarda var efendim, okursanız... 
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BAŞKAN - Yanlış telaffuz etmiyorum inşallah. 
Sayın Ünal Kaçır... Doğru olsun istiyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Üç yıldır aynı Parlamentoda birlikte çalışıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ola ki, yanlış yaparız; yanlış yapıp sizi üzmek istemediğimiz için sordum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum efendim. Noktasız, "c" var soyadımda. 
AHMET ERSİN (İzmir) - "ç" mi, "c" mi?.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Noktası yok... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, yürürlük maddesinde 

ne söylenir, bilmem; ama, burada, yürürlük maddesinde muhalefetin söz alıp canının istediği gibi 
her şeyi konuşabildiği ortamda vakti iyi değerlendirme adına söz almış bulunuyorum. 

Evet, bir parti düşünün, iktidara geldiğinin ilk yılında vatandaşlara diyor ki: İşte, biz iktidara 
geldik; ama, bizim yönetimimiz şeffaf yönetim olacak, gizli yönetim olmayacak. Ey vatandaşlarım, 
ey milletim; istediğin şeyi istediğin şekilde sor, onbeş gün içerisinde cevap alacaksın. Engel olan 
var mı; işte, yasada koymuşuz... 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Biz alamıyoruz... 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Akmıyorsanız, buyurun efendim... 
ATİLLA KART (Konya) - TÜPRAŞ'ı ne yapacağız?!. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Madde 29: "Bu kanunun uygulamasında ihmali, kusuru veya kas

tı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çer
çevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi olduklan mevzuatta 
yer alan disiplin cezalan uygulanır." Cezasını da koymuşuz kanunda ve şimdi bir yıllık uy
gulamadan sonra görülmüş ki, sadece iki maddeden dolayı dilekçeleri geri çevrilen vatandaşların 
itiraz hakkı var; ama, diğer hususlar da memurlar tarafından suiistimal edilebiliyor, yanlış değerlen-
dirilebiliyor, dar kapsamlı tutulabiliyor, vatandaşların soruları cevaplandırılmıyor olabilir 
Hükümetimiz. Öyleyse, şeffaf hükümete bu yaraşır, biz, diğer hususlardan da geri çevrilen talep
lerin cevaplandınlabilmesi için, Bilgi Edinme Kuruluna itiraz hakkını genişletelim; vatandaşlarımız 
itirazlannı yapsınlar demiş. 

Evet, üç yıldır birlikte çalışmalarımız neticesinde, çalışmalanndan kıvanç duyduğumuz, takdir 
ettiğimiz Değerli Başbakanımızın talimatlan çerçevesinde hazırlanan bu demokratik yasalarla, ül
kemiz daha demokratik günlere ulaştı. İnşallah, bu çalışmalanmız devam edecek. 

Daha demokratik günlerde, daha güzel günlerde yaşayacağız diyorum; Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu; buyurun. (AK Par
ti sıralanndan alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 914 sıra sayılı Bil

gi Edinme Hakkı Kanununun çeşitli maddeleri hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere huzur
larınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, geçen günlerde veya geçen hafta olabilir, muhalefetten bir arkadaşımız da 
-ben de dikkatle dinledim ve çok da haklı buldum- mesela ben bir bakanıma soru sordum, tahminen 
iki yıla yakın bir zaman geçti, bilgi alamadım dedi. Mutlaka doğrudur; yani, bu arkadaşım bunu der
ken bir tarihe dayanarak söylüyor. 
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AHMET ERSİN (İzmir) - Ben iki seneden beri cevap alamıyorum. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Gerçi, Değerli Bakanımız, daha sonra, onun cevaplarının 

şu tarihlerde verildiğini ve sekreteryadan teyidini istediler. 
Benim burada üzerinde durmak istediğim; yani, her şeyi bir özeleştiri çerçevesinde de yap

mamız lazım. Mecliste bile, bu yasayı yapan ve bu yüce çatının altında uğraşan biz milletvekilleri 
bile, zaman zaman, ama bu çatı altında, zaman zaman biz de bir birey olarak başka kurumlardan bu 
bilgi edinmede sıkıntılar çekiyoruz. Bu, aşikâr bir şeydir. Dolayısıyla, bu dönemde, iktidarıyla 
muhalefetiyle böyle, güzel ve halkın yaranna olan bir kanuna verilen destekten dolayı da, ben, her 
iki partiyi ve grubu da kutluyorum ve bu yasanın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyor; saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Madde üzerinde soru-yanıt bölümüne geldik. 
Süre 10 dakika. 
Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç, buyurun. 
Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakana soru yönelteceğim; ama, bunların bir kısmını cevaplamayacağını biliyorum. 

Onun için, tek kelimeyle yanıt verebileceği bir soru sormak istiyorum. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı, Türkiye'de boyutlanan terör olaylarının nedenini, Türkiye'de enf

lasyonun düşme eğilimine girmesi, faizlerin yüzde 14'e düşmesi, borsanın coşmasına, özelleştir
melerin görülmemiş düzeye çıkmasına ve bunları içine sindiremeyenlerin terör olaylarını provoke 
ettiği konusunda bir değerlendirmede bulundu. Ben de bu kadar sığ mı dedim, Türkiye'yi bu kadar 
uğraştıran terör olaylarının nedenini bu kadar sığ mı değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan dedim. 
"Sığ" sözünü de özür dileyerek söyledim, Sayın Gündüz gibi doğrudan ifade etmedim; yüzeyel an
lamında. 

Şimdi, Sayın Bakanım, siz, tek kelimeyle, katılıyor musunuz hükümet olarak? 
O, çünkü, hükümet adına konuştu. Bu, çok önemli değerli arkadaşlarım. Siz, İçişleri Bakanı 

olarak, hükümetin, terörü, Türkiye'de yaşanan terörü ve arkasındaki siyasî projeyi, hesabı buna mı 
dayandırıyorsunuz; katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yazılı vermenize gerek yok. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Mustafa Gazalcı... 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Sayın Bakan öyle demedi ki. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan öyle dedi; tutanak burada. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Detayı da var. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Hepsi burada. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Detayları okuyun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Hepsi burada. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakandan şu sorulan yanıtlamasını diliyorum: 
Bu, TESEV'in 13 ilde yaptığı bir araştırmayı burada konu ettik; öteki arkadaşlar da söyledi. 

Bakanlık olarak siz, bütün Türkiye'de bu bilgi edinme nasıl uygulanıyor konulu bir araştırma yap
tırdınız mı? Sonuçları nedir? Yani, yıldan yıla bunun karşılaştırması nedir? 
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İki: Bir yönetmelik yaptınız Sayın Bakanım. Bu yönetmelikte 10 sayfayı geçen yanıtlardan 
para alma, internet de dahil; yani, araştırma, bilgi toplama bedeli olarak bir para istiyorsunuz soru 
sorandan ve onbeş gün içinde ilgili hesaba yatırmazsa hakkından vazgeçmiş oluyor. Bu, caydırıcı 
bir öğe. 

Bir bilgi verme bir kamu hizmetiyse, biz bunu yasal bir ortama getirmişsek; bu 10 sayfadan 
fazla yanıttan para almayı kaldıracak mısınız? 

Üç ve son soru: Bilgi edinme yollarından, bu yapılan araştırmaya göre en büyük yöntem inter
net yöntemi; ama, interneti kullanma... Türk Telekom birden fiyatları artırıyordu; 14'ü itibariyle geri 
aldı, kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine. Bunun fiyatını daha çok düşürmek gerekir; yani, bilgi 
edinmesi için bir insanın, hani, parasız hat gibi, internet ortamı, başka ortamlar yaratmak gerekir. 
Yani, kolaylaştırıcı neler yapıyorsunuz Bakanlık olarak? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Atilla Kart, buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Şöyle bir tesadüf oldu, soracağım soru da tam Sayın İçişleri Bakanının alanıyla ilgili olduğu 

için somutlaştırarak soruyorum: 
Bilindiği gibi, bu tasan toplumun bilgi edinmesini idarî aşamada düzenliyor. Bir de toplumun 

bilgi edinmesini yasama aşamasında düzenleyen kurallar var. Bunlar Anayasada ve İçtüzükte çok 
somut bir şekilde belirtiliyor. Bunun da en etkin yolu soru önergeleri. Yine, bu aşamada, soru öner
geleri yoluyla, şartlan oluştuğu takdirde soruşturma izni verilmesi gereğini hükümete ve ilgili 
bakanlara sık sık hatırlatıyoruz, uyanyoruz. 

İki basit örnek vermek istiyorum Sayın Bakanım. Hurda yolsuzluğuyla ilgili Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanına yönelttiğim soru önergeleri, Danıştay tarafından soruşturma izni verilmesi 
gerekirken şeklinde çok açık bir şekilde, Danıştay tarafından bu konu dile getirilmesine rağmen, ıs
rarla niye soruşturma izni vermiyorsunuz? 

Konya'da 92 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan Zümrüt Apartmanı olayında, ilgili idarenin 
ağır hizmet kusuru idare mahkemesi karanyla 10 sayfayla belirtilmiş olduğu halde, neden soruştur
ma izni vermiyorsunuz? 

Bu soruşturma izinlerinin verilmemesinin, bir taraftan, yolsuzlukla ve hukuksuzlukla 
mücadeleyi nasıl engellediğinin farkında değil misiniz? Yolsuzlukla mücadele kavramıyla bağdaşır 
mı böyle bir idarî işlem? 

Bir diğer husus, bu şekilde soruşturma izni vermemiş olmak suretiyle yargılama yolunu engel
lediğiniz için, burada toplumun bilgi edinme hakkını, bu hakkı denetleyen yasama denetimini kay
nağında engellemiş olmuyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Tabiî, Bilgi Edinme Yasasının 22 nci Dönemde hayata geçirilmiş olması, bir parlamenter 

olarak bizi de ziyadesiyle onore etmiştir ve ek tasannın da hayata geçirilecek olması, gerçekten, 
amaca uygunluk açısından da çok takdire şayan bir çalışmadır; ama, burada sormak istediğim şey 
şu Sayın Bakanım: 914 sıra sayılı bu tasan hayata geçirildikten sonra, daha önce retle cevaplan-
dınlan, yani, bilgi verilmeyen konularda tekrar makable şamil olacak mı bu yasa tasansı? Bugüne 
kadarki retler noktasında, bu yasa tasansı hayata geçirildikten sonra onlara bir cevap verilecek mi? 
Geçmişe matuf bir uygulama gerçekleşecek mi? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Koç, biraz önce de aynı soruyu sormuştu ve ben burada ifade etmiştim; tabiî ki, bu kürsüde 
Hükümet adına konuşan bakan arkadaşlarımız Hükümet adına konuşuyor. Ama, ben, terörle ilgili 
değerlendirmeleri, bu son günlük olayları, Sayın Başkan, size, müsaade ederseniz, önümüzdeki haf
ta salı günü bu konu görüşülecek, orada daha geniş, daha kapsamlı bir şekilde izah ederim demiş
tim. Ben, yine aynı şeyi söylüyorum; bu konuyu, terörle ilgili bütün bu son olayları ve terörün bütün 
geçmişini ve geleceğini, ben bu kürsüden, araştırma önergesiyle ilgili konuşmamı yaparken 
cevabını vereceğim. 

Sayın Gazalcı, "TESEV araştırma yaptı; Bakanlık olarak düşünüyor musunuz" dediniz. Bilgi 
edinme kurulları, her yıl bu konuda bir rapor hazırlayıp kamuoyuna açıklıyorlar. Yine, ikinci bir 
soru; "yönetmelikte 10 kelime" demişsiniz. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - 10 sayfa efendim... 22 nci madde... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yönetmeliğin 22 nci maddesinde bu 

çok açık bir şekilde yazılmış: "Kurum ve kuruluşlar her yıl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere 
göre bilgiye erişim ücreti tarifesi belirler." 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Değiştirecek misiniz, kaldıracak mısınız? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yok, öyle bir şeyimiz yok. 
Üçüncü de... 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - İnternet efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Onu da, müsaade ederseniz yazılı 

vereceğim. 
Sayın Atilla Kart... Tabiî, bu sorular daha evvel de, birkaç kez sorulmuştu. 
ATİLLA KART (Konya) - Tatminkâr cevaplar değil Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Bakanlığa da, bana da soruldu, cevap 

verdim; ama, bir daha yazılı cevap vereceğim, gerekçeleriyle beraber vereceğim; ama, tatmin ol
mazsanız, diyeceğim bir şey yok. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, son günlerde, bakanların çocuklarıyla ilgili 
haberler basında yer almaya başladı. 

BAŞKAN - Yerimizden konuşmayalım arkadaşlar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Ben, gerekçeleriyle beraber, size 

yazılı cevap vereceğim. 
Sayın Ahmet Işık, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli, makable şamil değil yani, 

eski müracaatlara cevap, yeniden inceleme gibi bir durum yok. 
Teşekkürler Sayın Başkan. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, son günlerde, bakanların çocuklarıyla ilgili 

haberler basında yer almaya başladı. 
BAŞKAN - Böyle bir usul yok... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - 3-4 bakan oldu... 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, böyle bir usul yok. 
Değerli milletvekilleri, 3 üncü maddeyi oylarınıza... 

III.- Y O K L A M A 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısının aranılmasını talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Onun gereğini yerine getirelim. 
Tek tek isimlerinizi yazalım. 
Sayın Haluk Koç, Akif Hamzaçebi, Mevlüt Aslanoğlu, Ahmet Ersin, Tuncay Ercenk, Sedat 

Pekel, Ramazan Kerim Özkan, Osman Özcan, Mustafa Gazalcı, Hakkı Ülkü, Yakup Kepenek, 
Feridun Ayvazoğlu, İzzet Çetin, Mehmet Ziya Yergök, Nejat Gencan, Yüksel Çorbacıoğlu, Atilla 
Kart, Hasan Güyüldar, Yavuz Altınorak, Ali Oksal, Gökhan Durgun. 

20 kişiyi tespit ettik; elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Adlarını okuttuğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica 

ediyorum. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Pusula gönderen arkadaşları okuyacağız, burada olup olmadıklarını göreceğiz. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
Beşir Atalay?.. 
DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) - Ben vekâleten kullandım. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Yoklamada vekâlet olmaz. 
BAŞKAN - Burada vekâlet olmuyor Ali Bey. 
Süleyman Turgut?.. Yok. 
Afif Demirkıran?.. Burada. 
Faruk Bayrak?.. Yok. 
Temel Yılmaz?.. Yok. 
Gürsoy Erol?.. Burada. 
Nevzat Yalçmtaş?.. Burada. 
Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 
Cengiz Kaptanoğlu?.. Yok. 
Nimet Çubukçu?.. Burada. 
Fazlı Erdoğan?.. Yok. 
İlhan Albayrak?.. Yok. 
Gülseren Topuz?.. Yok. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
Ahmet Ertürk?.. Yok. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, kaç kişi yakaladınız suçüstü? 
BAŞKAN - Zafer Hıdıroğlu?.. Burada. 
İsmail Katmerci?.. Yok. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, kaç kişinin olmadığını zapta geçirir 

misiniz; açıklar mısınız bize de; öğrenelim! 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı yok. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.53 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.05 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Tasarının 3 üncü maddesi oylanmadan önce yapılan yoklamada toplantı yetersayısı 

bulunamamıştı; bu nedenle, yeniden yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, elektronik oylamayla ulaşılan rakam 176, elektronik oy

lamaya katılamayıp pusula gönderenlerin isimlerini okuyacağım, burada olup olmadıklarını tespit 
edeceğim. 

Mehmet Yılmazcan?.. Burada. 
Mehmet Ali Suçin?.. Burada. 
Gürsoy Erol?.. Burada. 
Süleyman Gündüz?.. Burada. 
Abdülkadir Aksu?.. Burada. 
Nevzat Yalçıntaş?.. Burada. 
Nihat Eri?.. Yok. 
Mehmet Özyol?.. Burada. 
Maliki Ajder Arvas?.. Burada. 
Ali Yüksel Kavuştu?.. Burada. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

4.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, CHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek; 

buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Gerekirse kişisel hakkımı kullanabilir miyim? 
BAŞKAN - Kişisel haklar dolu. O yüzden kişisel söz almanız mümkün olmamış. Sadece Cum

huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşacaksınız; 10 dakika konuşabileceksiniz. 
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CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, ben, görüşmekte olduğumuz Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısının 

değiştirilmek istenen maddelerinin yürürlüğü konusunda Grubum adına söz aldım; hepinizi saygıy
la, sevgiyle selamlıyorum. 

Konuşmam esas olarak üniversitelerin bilgi edinme süreci üzerinde olacak. Üniversiteler 
konusunun gündemde olduğunu, değişik açılardan tartışılmakta olduğunu ve sonuçta o ortamın, bil
gi üretimi ortamının sıkıntılarının burada şu veya bu şekilde paylaşıldığını biliyoruz ve hep birlik
te yaşıyoruz. 

Sözlerime başlarken şu noktanın altını çizmek istiyorum: Bilgi bilimsel araştırmayla elde edilir 
ve bilimsel araştırmanın yapıldığı yer de üniversitedir; onun dışında bilgi kaynağı aramak yanlıştır 
ve toplum olarak da yönetim olarak da birey olarak da o yanlışa düşülmemesi gerekir. 

Bilgi üretimi önemlidir; hele çağımızda, bilgi toplumuna geçiş çağı olan çağımızda, bilgi 
üretimi çok daha önemlidir ve bilgiyi kullanım yeterliliği kadar bilgi üretiminin güçlendirilmesi de 
büyük önem taşımaktadır. Bu noktada üniversiteler gündeme gelmektedir; çünkü, bilimsel bilgi esas 
olarak üniversitelerde üretilir. 

Değerli arkadaşlar, üniversitelerin bilgi üretimi deposu kendi kütüphanesidir öncelikle ve 
üniversite olmanın ilk koşulu, en önemli koşulu iyi bir kütüphaneye sahip olmaktır; çünkü, bilim
sel yayınlara ulaşım üniversiteler için, araştırma için, yeni veriler elde etmek için olmazsa olmaz bir 
önkoşuldur ve hangi bilgi kaynaklarının üniversiteler için yararlı olduğu, araştırmacılar tarafından 
saptanabilir, bilim insanları tarafından saptanabilir. Bu konuda, yeni arayışlara, başka arayışlara 
neden yoktur. Bu bağlamda, önemli bir noktanın, bir gelişmenin altını çizmek istiyorum. Ülkemiz
de, üniversitelerin bilgiye erişimi 12 Eylül faşizan karanlığında tek elde toplanmak istendi ve bir 
YÖK Kütüphanesi oluşturuldu; ancak, daha sonraki yıllarda, YÖK Kütüphanesinin işe yaramadığı 
ortaya çıktı ve bu yetki üniversitelere verildi. O kadar ki, o dönemde şu oldu: 10 000 dolayında olan 
toplam dergi sayısı, uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle 2-3 bine düştü ve YÖK'ün uygulaması 
sırasında başka bir şey daha oldu; yalnız sosyal bilimlerde değil, matematik gibi temel bilimlerde 
de kimi dergiler "solcu" sayılarak, abone olunmaktan vazgeçildi, bir kenara bırakıldı. 

Şimdi, daha sonraki gelişmelerde şunu görüyoruz: YÖK Kütüphanesi, elektronik ortama geçil
mesiyle birlikte "ULAKBÎM" adı altında örgütlenmek istendi. Bunun çalışmadaki son aylara kadar 
-beş altı aya kadar- yetersiz kalması üzerine, üniversiteler, bir konsorsiyum kurdular ve bunun adını 
"ANKOS" (Anadolu Üniversiteleri Kütüphaneleri Konsorsiyumu) olarak, son beş yıl boyunca et
kin, verimli, elektronik ortamda bilgi erişimi yönünde çok önemli, çok büyük adımlar attılar. Eşgüdüm 
içinde çalışan ANKOS, şu anda, 53 devlet üniversitesinin 51 ini, 24 vakıf üniversitesinin 8'ini doğ
rudan doğruya bilimsel üretimin -dış kaynaklı bir veri kaynağı bu- üyesi olmasını sağlamış bulunuyor. 
Geri kalan 2 devlet üniversitesi de önümüzdeki yıldan itibaren ANKOS'a üye olacaklardır. 

Benzer şekilde, ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan Instute for Scientifıc Information"ın 
Citation Index" dediğimiz -kusura bakmayın bu İngilizce terimler için, kayıtlara geçsin, resmî adıy
la kayıtlara geçsin diye söylüyorum- bu veritabanına da 59 devlet üniversitesi ve 6 vakıf üniversitesi 
abone edilmiş bulunuyor ve bu yolla, çok daha ucuza, çok daha verimli, çok daha etkin bilgi erişimi 
olanağı sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu çerçeve, bu işler böyle giderken, son günlerde ULAKBİM'in TÜBİTAK'a bağlı olarak 
yeniden faaliyete geçirilmek istendiği ve ULAKBİM ile ANKOS'un aralannda bir uyuşmazlık 
olabileceği yönünde, bilim çevrelerinde, bilimsel çevrelerde bir kaygı oluşmaktadır. 

En baştan şunu söylemekte yarar var değerli arkadaşlar: Merkezî kurumların, TÜBİTAK gibi, 
DPT gibi, Devlet İstatistik gibi kendileri de bilgi üreten merkezî kurumların, üniversitelerin bilgi 
edinme sürecine, işine karışmamaları gerekir. Üniversitenin hangi kaynaktan, nasıl bilgi alacağına 
karar vermesi, yine, üniversitenin işi olmalıdır, o bilim insanlarının işi olmalıdır. 
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Dolayısıyla, tıpkı, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, tıpkı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinin "National Science Foundation" dediğimiz, Ulusal Bilim 
Vakfı bu konuda kütüphanelere yardım eder, ancak onların işini üstlenmez. Yani, bilgi derleme, veri 
elde etme işini üstlenmez. Bu bağlamda, bir nokta daha çok önemlidir. Elektronik dergi aboneliği, 
lisans anlaşması gibi konular uzmanlık işidir ve bu uzmanlık, son beş yılın uygulamalarının da kanıt
ladığı gibi, üniversitelerde bir konsorsiyum olarak oluşmuştur ve vardır. Dolayısıyla, yapılması 
gereken, ANKOS'un çalışması ile ULAKBİM'in çalışmasının eşgüdüm içinde, dayanışma içinde, bir
birini destekler biçimde olması ve birbirleriyle yabancılar karşısında yarışmadan, tam tersine işbirliği 
ederek veri elde etme, veri satın alma işini gerçekleştirmeleri, hem toplumumuz için hem bilgi 
üretimiyle uğraşanlar için çok büyük bir önem taşımaktadır ve işin doğrusu da budur. 

Üniversitelerimizin üç işlevi vardır biliyorsunuz, üniversitenin üç işlevi vardır doğrusunu ister
seniz: Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmetler. Üniversitenin bu üç işlevini de yapabil
mesinin kilidi, anahtarı, temeli, araştırmadır. Doğru dürüst araştırma yoksa, en son ve doğru bilgiye 
zamanında erişim yoksa, üniversite yoktur, eksiklidir. O nedenle, üniversitelerimizin bu çerçevede 
etkin, düzgün ve doğru bilgi edinmelerinin yollarını sağlamak gerekmektedir. 

İkinci önemli nokta şudur: Günümüzde bilgi çok pahalıdır; üretilen bilgi, hele ilk aşamada 
üreticisi tekel olduğu için çok pahalıdır; zaman içinde ucuzlar ve kullanmakla eskimez, doğru bilgi 
devam eder. Şimdi, bu çerçevede baktığımız zaman, bizim bilgi satın alan kurumlarımızın -bu dev
letin diğer kurumlan da olabilir, ULAKBİM de olabilir, ANKOS da olabilir- yabancı satıcılar kar
şısında eşgüdüm içinde ve birlikte satın alma süreci yaratmaları, tekrar edeyim, çok büyük bir önem 
taşımaktadır; çünkü, ikinci bir nokta daha var: Bilgi, sürekli yenilenir, sürekli değişir, sürekli artar. 
Bilgi kaynaklarındaki bu değişimin, bu akımın zamanında özümsenmesi ve buradaki bilgi üretiminin 
o bağlamda güçlendirilmesi ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumlarımız, birbirlerinin 
işine karışmamalı, birbirlerinin ayağına çelme takmamalı, uzmanlıklarını birleştirmeli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayalım. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - . . .işbirliği yapmalı ve bilgi satın alma, bilgi aktarımı işlerini, yer

li bilgi üretimini güçlendirecek doğrultuda yapmalıdır. İşin özü, işin aslı budur. Bunun sağlanması da 
üniversitelere bırakılmalıdır -bu satın alma işinin, üniversitenin olanının- ve bununla da yetinilmemeli, 
üniversitelerin ve diğer bilgi kullanım merkezlerinin kütüphanelerinin sayılan hızla artırılmalıdır. 

Burada çok ciddî, çok önemli bir sorun daha var. Ben, kütüphanelerin -üniversite kütüphaneleri 
dahil- çalışanlarının, emekçilerinin, çok büyük bir özveriyle, hizmet aşkıyla, bilgi üretenlere katkı aş
kıyla çalıştıklarına tanık olan arkadaşlarınızdan biriyim. O çalışanların uzmanlıklarını güçlendirmeleri, 
kendi kendilerini yenilemeleri, eğitilmeleri ve onca, yüzlerce işsiz kütüphanecinin işe alınması, 
hükümetin, ciddî, önemli bir politikası olmalıdır; çünkü, yarının Türkiye'si bilgi üzerine yükselecektir. 

Ek olarak, üzülerek, şu noktanın da altını çizeyim sözlerimin sonunda. Değerli arkadaşlar, bilgi 
üretiminin önemini vurguluyoruz. Bilgi edinme hakkını tanıyan yasayı geçiren bu Meclisin üyesi ol
maktan, haklı olarak, bu sıraların her tarafında bulunanlar, hepimiz, gurur duyuyoruz. O zaman, şu nok
tada, hükümetimiz, hepimiz, aynı anlayışı paylaşmalıyız. Hükümet, Başbakan, kimi konularda, bilim
sel bilgi dışında arayışlara yöneldiği izlenimini vermemelidir. Bu toplum, ancak, doğru, açık, yeterli bil
gi üretimiyle güçlenecektir. Onun dışında çözüm aramak, bilginin dışında çözüm aramak, bilginin 
dışında arayışlara girmek, başka kaynaklara yönelmek, hepimiz için, bu toplum için hiç de iyi olmaz. 

Önerim, hükümetimizin, son üç yıl boyunca -üzülerek tekrar belirteyim- izlediği üniversitelere karşı 
tutumunu, üniversitelerle kavgalı tutumunu bir yana bırakması ve hemen bir yana bırakması -örneklerine 
girmeyeceğim, bunun sayısız örneği var ve bir arkadaşınız olarak burada çok kez dile getirdim- üniver
siteyle kavgalı olmaktan bir an evvel kurtulması ve bilgiye saygıyı esas alan bir anlayışı sürdürmesidir. 

Bu dileklerle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen Ünal Kaçır, İstanbul Milletvekili; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 914 sıra sayılı kanun 

tasarısının yürürlük maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Tabiî, konu Bilgi Edinme Hakkı Yasasının genişletilmesi; ancak, Değerli Hocam, benden önce 
konuşan Hocamız, vatandaşın bilgi edinmesinden ziyade öğrencinin bilgi edinmesi şeklinde 
konuyu ele aldı ve o açıdan baktı; ama, konuya açıklık getirmek gerekir ki, idarenin iş ve işlem
lerinden vatandaşın bilgi edinmesi hakkını konuşuyoruz ve biz burada, vatandaşın bilgi edinmesi 
hakkının genişletilmesi doğrultusunda bir tasarıyı yasalaştırma gayreti içerisindeyiz. 

Bazı arkadaşlarımız, bilgiye ulaşımda ücret konusunu gündeme getirdiler. Bir önceki konuş
mamda da bilgi olarak sunmuştum. Alman raporumuza göre, yaklaşık 400 000, yani 395 000 baş
vurunun 347 000'ine cevap verilmiştir. Ücret yatırılmadığı için talebinden vazgeçen, bu kadar sayı 
içerisinde, sadece 210'dur. Şimdi, vatandaşlarımız da, bizi dinlerken, acaba bu bilgilere ulaşmak 
için çok büyük ücrete mi ihtiyaç var gibi bir şekilde düşünebilir. Ben, yasanın 10 uncu maddesini 
burada vatandaşlarımızın bilgisine arz etmek istiyorum. 

"Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. 
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya 

çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin; 
a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, 
b) Ses kaydı şeklindeki bilgi ve belgelerde bunları dinleyebilmesini, 
c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, 
Sağlarlar. 
Bilgi veya belgenin, yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, bel

geye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır. 
Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için 

başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutan kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek 
üzere tahsil edebilir" denilmektedir. Yani, bu ücretler çok cüzi ücretlerdir. 

Sayın Başkan, bunlan söyledikten sonra, bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyor
sunuz, bu tasan 4 madde; 2 ana maddesi, 2 de yürütme yürürlük maddeleri var. Geçen hafta cuma 
günü bunun geneli üzerinde konuşmalanmızı yapmıştık. Bu hafta, şu ana kadar, ancak 4 üncü mad
desini görüşebilecek duruma geldik. Bir haftalık çalışmanın neticesinde tasarının 4 üncü maddesin-
deyiz. Bu çalışma hızının çok yavaş olduğunu zatıâlinize hatırlatmak isterim ve aynca, vatandaşın 
bilgi edinme hakkını genişleten böyle bir tasan görüşülürken, muhalefetin konuyu engelleme 
çabalannı anlayamadığımı da ifade etmek istiyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, muhalefete sataşma söz konusu, bundan 

dolayı söz istiyorum. Muhalefeti bir bütün olarak değerlendirerek, konuyu engelleme çabası 
içerisinde olduğumuzu belirtti. Açıklama yapma gereği hissediyorum. 

BAŞKAN - Meclis çalışmalannda, İçtüzük hükümleri doğrultusunda eylemlerde bulunmak, 
Meclis çalışmalarına katılmak milletvekillerinin hakkıdır, bunu engelleme olarak görmemek 
gerekir. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Ama suçlayıcı bir tavır içerisinde söyledi; bir sataşma 
olarak değerlendiriyoruz. 

- 5 5 5 -



TBMM B:20 17.11.2005 0 : 3 

BAŞKAN - Sataşma olarak görmek mümkün değil; ama, bunu engelleme olarak görmemek 
gerekir. Her milletvekili, İçtüzük hükümlerine göre, bu yasama organında ne yapması gerekiyorsa 
karar verir, yapar. Onları olumsuz olarak değerlendirmek, milletvekillerinin haklarını bir kenara 
koymak anlamına gelir. Öyle bir değerlendirmeyi kabul etmek mümkün değil. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Görevidir; ama, engelleme değildir bu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi, şahsı adına söz isteyen ikinci arkadaşımız, Erzurum Milletvekili Mücahit 

Daloğlu. 
Buyurun Sayın Daloğlu; süreniz 5 dakika. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bilgi Edinme 

Kanunuyla ilgili, buradaki görüşlerimizi, muhalefet ve iktidar olarak epey zamandır paylaşıyoruz. 
Biraz evvel muhalefetten bir arkadaşımızın ücretlerle ilgili bir konuda sorusu olmuştu, doğrusu 
benim de dikkatimi çekti ve sayesinde inceleme gereği bulduk. Zannedersem Mustafa Gazalcı'ydı. 
Teşekkür ediyorum, böyle bir fırsat verdiği için de. 

Şimdi, bu ücretler... Ben, burada, yönetmeliğin 22 nci maddesinden okumak istiyorum. Diyor 
ki: "Kurum ve kuruluşlar bilgi edinme amacıyla her yıl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre 
bilgiye erişme ücreti tarifesi belirler." Dolayısıyla bu, sembolik olarak, işte bir kâğıdın, bir 
fotokopinin, gerekirse bir pulun en asgariden fiyatı neyse... Burada da, rasgele -yani herkes "ben 
bilgi edinmek istiyorum, haydi başvurdum gibi- bir kayıtdışı olmaması adına, kayda girmesi, üç 
kuruş da -miktar çok semboliktir- ödenmesi adına... Bu, hiçbir zaman, bilgi edinmek isteyen in
sanın malî gücünü aşabilecek... Kurul bunu zaten kendisi belirliyor. Aşağıda detayları uzun; ama, 
iki satınnı okuyayım size: "Kurum ve kuruluşlar, erişimini sağlayacakları bilgi ve belgelerin erişim 
maliyet tutan ve ödemenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren 
15 gün içinde bilgilendirir." 

Bunlar, tamamen, hem, dilekçenin, bilgi edinmenin kayıt altına alınması, işe bir resmî hüviyet 
ve bir ciddiyet kazandırılması... Ama, kesinlikle yüksek bir maliyet tutmayan ve kurul tarafından 
da bunun prensip olarak benimsendiği bir durumdur. 

Dolayısıyla... 
BAŞKAN - Sayın Daloğlu, madde yürürlükle ilgili. O konuya gelin; yoksa, iktidar mensubu 

olarak Meclis çalışmalarını engellemekle itham edilebilirsiniz. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Efendim, bu konuyu aydınlattıktan sonra, yürürlük maddesinde de... Biz, Meclis Genel 

Kurulunun verimli çalışması adına zamandan da tasarruf etmek istiyoruz. 
Ben, bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Şimdi, soru - yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bir konuya açıklık getirmek istiyorum müsaade ederseniz. 
Sayın Bakan, eğer bir araştırma komisyonu kurulursa, daha önce sorulan soruları, bilgi edinme 

yasa tasarısı çerçevesinde, bir parlamenterin bilgi edinme hakkını salı günü yanıtlayacağını söyledi. 
Ben, Sayın Kacır'a ufak bir ek yapmak istiyorum. Bakın, 355 kişilik bir İktidar Grubu 134 

kişiyi bulundurmuyor ve AK Parti grup adına konuşma yapmıyor; sadece, şahıs adına, muhalefet 
milletvekilleri konuşmasın diye, şahıs sözlerini dile getiriyor. Yani, buna, olsa olsa, kendi kendini 
engelleme denir Sayın Kaçır. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Ahmet Işık, Konya Milletvekili... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Çok kısa bir soru yöneltmek istiyorum Sayın Bakana. Bilgi edinmede, masrafa matuf giderlerin 

talep sahibinden tahsili söz konusudur yasada. Bunların sembolik olduğu noktasında da bir ihtilaf 
yok; fakat, ses ve görüntü ve buna benzer taleplerin karşılanmasındaki öngörülemeyen yüksek 
maliyetler söz konusu olursa, ekonomik yetersizlik içerisinde olan talep sahibinin izleyeceği başka 
bir yol var mıdır? Bunu, ekonomik masrafı ortaya koymadan bu bilgiyi edinme şansı olabilecek 
midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Ahmet Işık'ın sorusuna şöyle yanıt 

vermek istiyorum: Bugüne kadar, böyle, yüksek masraftan dolayı cevaplanmamış hiçbir talep yok, 
hep makul. Zaten, Bilgi Edinme Kurulu da bu konuda, ilgili bakanlıklara, almış olduğu prensip 
karannda, bu hesaplamalarda masrafı geçmeyecek şekilde -yani, bir kâr amacı yok- sadece, maliyeti 
geçmeyecek şekilde ücret konulması talebi... Bugüne kadar, böyle bir sorun, böyle bir problem çık
mamıştır. 

Teşekkürler efendim. 
BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oya sunuyorum: Kabul edenler... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Karar yetersayısı istiyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Geç kaldın, geç kaldın. 
BAŞKAN-Doğru... 
Değerli arkadaşlarım, ayakta olduğunu fark ettim; ama, tahmin edemedim karar yetersayısı is

teyeceğini. Onun için, kusur benimdir; karar yetersayısı arıyoruz. 
Kabul edenler... Karar yetersayısı yoktur. Pardon... Kabul etmeyenler... 
Kabul etmeyenlerle birlikte de karar yetersayısı yoktur; 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.42 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.55 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde 
Tasarının 4 üncü maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, 4 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: 
4 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve yasalaşmıştır. 
5 inci sırada yer alan, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/1121) (S. Sayısı: 1014) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 1014 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde söz isteyen; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Millet

vekili Akif Hamzaçebi, Anavatan Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur. 

Şahısları adına söz isteyenler: Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Diyarbakır Milletvekili 
Muhsin Koçyiğit, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Samsun Milletvekili Haluk Koç. 

Buyurun Sayın Akif Hamzaçebi. 
Sürelerinizi birleştirerek mi kullanmak istersiniz? 

(x) 1014 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Peki. 

Buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde 
değişiklik yapmayı öngören tasan hakkında görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu malî yönetiminin çerçevesini çizen 5018 sayılı 
Kanun, 10 Aralık 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmişti. 
Bu kanunla, ta 1927 yılından bu yana yürürlükte olan, kamu malî yönetiminin çerçevesini çizen 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu yürürlükten kaldınlmış olmaktadır; yani, yaklaşık yet-
mişaltı yıllık bir uygulamadan sonra, artık, günümüz Türkiyesinin kamu malî yönetiminin ihtiyaç-
lanna, toplumun ihtiyaçlanna cevap vermeyen bir kanun haline dönüşmüş olan 1050 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldınlmış, yerine, yeni bir sistem getiren 5018 sayılı Kanun kabul edilmiştir. 

O zamanki görüşmeleri hatırlayan arkadaşlanmız olacaktır. 10 Aralık 2003 tarihinde Genel 
Kurul sıralan yine böyle tam dolu değildi. O gün Galatasaray-Juventus maçı vardı hatta, gayet iyi 
hatırlıyorum. O tasanyı, hükümetimiz, kamu malî yönetiminde bir reform olarak sunmuştu. Biz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda tasannın iyileşmesi için, hükümetin 
reform olarak sunduğu o kavrama uygun olması için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak çok 
büyük çaba sarf ettik, aynı çabayı Genel Kurulda da devam ettirdik. Arzu ettiğimiz seviyeye gel
memiş olmasına rağmen, yine de, kamu malî yönetiminde önemli değişiklikler yaptığı için, önem
li bazı yeni müesseseler getirmiş olduğu için, o kanuna o zaman için destek verdik. 

Kanun yürürlük tarihi olarak 1 Ocak 2005 tarihini öngörmüştü; ancak, hükümetin gerekli hazır
lıktan yapamamış olması nedeniyle ve bir yerde, belki kanunun uygulamasında çıkacak sorunlann 
test edilmesi amacıyla, kanunun yürürlük tarihi 1 Ocak 2006 tarihine ertelenmiştir. Şu an Plan ve 
Bütçe Komisyonunda 2006 yılı bütçesini görüşüyoruz; ancak, şunu ifade etmeliyim ki, görüş
tüğümüz 2006 yılı bütçe kanunu tasarısı, henüz yasalaşmamış olan, şimdi, biraz sonra maddelerine 
geçerek görüşülmesine başlanacak olan bu tasanya göre hazırlanmıştır; yani, henüz yürürlüğe gir
memiş olan bir tasanya göre hükümet 2006 yılı merkezî bütçe kanunu tasansını getirmiştir; bunun 
doğru bir uygulama olmadığını söylemek istiyorum. Bu tasannın 5018 sayılı Yasada yapmayı ön
gördüğü değişiklikleri sanki yürürlüğe girmiş gibi dikkate alarak bir bütçe kanunu tasansı hazır
lamasını önemli bir eksiklik olarak görüyorum. 

Yine, bu tasannın temel altyapısını oluşturan anayasa değişikliğinin de oldukça geç yapılmış 
olduğunu bu vesileyle bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. Toplam 97 maddeden oluşan 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun bu tasanyla toplam 20 maddesinde, daha doğrusu bu 
20 maddeden oluşan bu tasanyla, 97 maddelik ana yasada, yani, 5018 sayılı Yasada çeşitli değişik
likler yapılmakta veya ilaveler yapılmakta ve 5018 sayılı Yasa bu değişikliklerle birlikte son şeklini 
almış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5018 sayılı Yasanın Türk malî yönetimine yeni bir sis
tem getirdiğini söylemiştim; eksikliklerine karşın getirdiği olumlu düzenlemeler vardır. Nedir bun
lar; bir kere, Parlamentonun bütçe denetimini, Parlamentonun bütçe üzerindeki etkinliğini artırmayı 
amaçlamıştır. Bu yasaya kadar, Parlamentonun bütçe süreci içerisinde etkinliği azdı; bu, o yasanın 
gerekçesinde de ifade edilmektedir. 
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Yine, malî kontrol sistemimiz, harcamaların hazırlık aşamasından, yapılma, gerçekleştirme 
aşamasına kadar olan iç malî kontrol sistemi çok önemli ölçüde yetersizdi; birbirinden kopuk bir
çok kurum, birçok uygulama vardı, bir disiplinsizlik söz konusuydu. Burada bir disiplin getirmeyi 
amaçlıyordu. 

Yine, harcama öncesi çok katı kontrol uygulamaları vardı; bu, harcamacı kuruluşları âdeta har
camadan bezdiren, başka yollara sapmasına yol açan bir tutuma sevk ediyordu. Bütün bunlar, bizim 
kamu malî yönetim sistemimizdeki önemli eksikliklerdi. 

5018 sayılı Yasa ne yapmıştır; bu yasa, Parlamentonun bütçe sürecinde daha etkin olmasını 
sağlamak için gerçekten önemli değişiklikler yapmıştır. Ne yapmıştır; birincisi, Parlamentonun büt
çe hakkı dediğimiz bu hakkın kapsamını oldukça genişletmiştir. Yani, birçok kurum var ki, kamu 
kaynağı kullanmaktadır, kamu geliri kullanmaktadır, bütçeden transfer harcamasıyla yardım almak
tadır veya doğrudan vergi veya benzeri geliri toplamaktadır; ama, bu kurumun yaptığı harcamalar 
Parlamentonun bilgisi dışındadır, Parlamento adına denetim yapan Sayıştayın denetim kapsamı 
dışındadır. Bir kere, bunu son derece, gerçekten önemli bir uygulama olarak görüyoruz. Parlamen
tonun bütçe hakkının kapsamı geniş olmalıdır. Uluslararası kurallar der ki, eğer bir kamu kuruluşu 
kamu hizmeti görüyorsa veya bir kamu kaynağım kullanıyorsa, bu kuruluşun bütçesi parlamentoya 
mutlaka gelmelidir ve bu kuruluşun harcamaları da parlamento adına denetim yapan kurumlar 
tarafından denetlenmelidir. Demek ki, Parlamentonun bütçe üzerindeki etkinliğini artıran bir 
yasadır 5018 sayılı Yasa. Bunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Yine, stratejik planlama dediğimiz kavram Türk malî yönetimine girmiştir; stratejik planlama 
ve performansa dayalı bir bütçe sistemi. Bizim mevcut sistemimizde kamu harcamaları yapıldığı 
zaman, bu harcamaların denetimi hukuka uygunluk açısından yapılmaktadır; bu harcama hukuka 
uygun mudur değil midir. Bir belediyenin bir yol yapımı, bir kaldırım yapması veya Sağlık Bakan
lığının tedavi hizmetlerine yönelik harcamaları, hangi harcama olursa olsun, hukuka uygunsa sorun 
yoktur bizim sistemimizde; ama, hukuka uygun olarak yapılan bu harcamalardan vatandaş mutlu ol
muş mudur, vatandaşın memnuniyetini sağlamış mıyız; bunu ölçebilen bir denetim sistemimiz, büt
çe sistemimiz maalesef yoktur; yani, belediye iki yılda bir eğer kaldırımı yeniliyorsa, bunu mev
zuata uygun yapmışsa sorun yoktur; ama, belediyeye neden sen kaldırımı iki yılda bir yeniliyorsun 
sorusunu yöneltecek bir müessese bizim kamu malî yönetimimizde yoktur. Bu da çok önemli bir ek
sikliktir. 5018 sayılı Yasayla bu da bizim malî yönetimimize girmiştir. 

Yine, daha saydam bir bütçe sistemi hedeflenmiştir. Saydamlıkta bazı eksiklikleri vardır; ama, 
yine de atılan adımlan son derece önemsiyoruz. Tüm kamuda yine tek bir muhasebe sisteminin uy
gulanmasını öngörmüştür. Bunları anlatıyorum; biraz sonra tasarıya geldiğimizde, tasarının bazı 
düzenlemelerinin bu anlattıklarımla ne kadar ilgili olduğunu göreceksiniz. 

Sorunlar yok muydu; daha doğrusu, 5018 sayılı Yasanın çözmediği sorunlar yok muydu; var 
tabiî ki, biz onları çokça söyledik; ama, onlar, maalesef, çözülmemiş olarak bizim sistemimizde 
halen durmaktadır. O nedenle de kamu malî yönetiminde şu an geldiğimiz noktanın, 5018 sayılı 
Yasayla ulaştığımız noktanın bir reform olduğunu söylemek, doğrusu biraz fazla iddialı olur, fazla 
iyimser olur. Örneğin, ne vardır; Avrupa Birliği uygulamalarına aykın olarak, cari bütçe, yatırım 
bütçesi, transfer bütçesi olarak isimlendirebileceğimiz bütçenin bazı alt bölümlerindeki kurumlar 
arası ayırım, daha doğrusu kurumlararası bölüşüm, 5018 sayılı Yasayla çok daha keskin, çok daha 
sağlam bir hale getirilmiştir. Bu ayırımın ortadan kaldırılması, bütçenin sahibi olarak tek bir 
kurumun tanımlanması gerekirken, bunun tersi bir anlayışla, cari harcamalarda Maliye Bakanlığı, 
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yatırım harcamalarında Devlet Planlama Teşkilatı ve onun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, yine 
transfer harcamalarında azine Müsteşarlığı ve onun bağlı olduğu bakanın yetkili olması, gerçekte 
bütçe disiplinini azaltmaktadır. 

Yine, nakit yönetimi ve borçlanma yönetiminde bütünsellik sağlanmamıştır. Bu, Türkiye gibi 
borç stoku yüksek olan, her yıl, sürekli olarak çok önemli miktarda borçlanan ve bir kamu borç ser
visi idaresi olan ülkelerde böyle bir bütünselliğin olmaması, yine çok önemli bir eksikliktir. 

Yine, muhasebe hizmetleri, saymanlık hizmetlerinde ikili bir yapıyı çok keskin bir şekle getir
miştir 5018 sayılı Yasa. Bazı saymanlıkların yönetimi Hazine Müsteşarlığına ait olmuştur, bazı say
manlıkların, daha doğrusu diğer bütün saymanlıkların yönetimi ise Maliye Bakanlığına ait olmuş
tur. Bunlar, bu tasarının, daha doğrusu 5018 sayılı Yasanın çok önemli eksiklikleridir. 

Peki, görüşmekte olduğumuz bu tasan, biraz önce belirttiğim 5018 sayılı Yasanın eksik ol
duğunu ifade ettiğim konularda bir iyileşme getiriyor mu; hayır, değerli arkadaşlar. Görüşeceğimiz 
bu tasan, bu konularda hiçbir iyileşme, hiçbir düzeltme getirmemektedir. 

Peki, bu tasan ne yapmaktadır; bu tasan şunu yapmaktadır değerli arkadaşlar: Uygulamada or
taya çıkabilecek bazı sonınlann çözümüne yönelik olarak bazı düzenlemeleri yapıyor, bunlarda 
tereddüt yok; ama, biraz önce sözünü ettiğim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun hedef aldığı, Parlamentonun bütçe sürecindeki etkinliğini artıran, Parlamentonun bütçe 
hakkının kapsamını genişleten, yani, bir kurum eğer kamu kaynağı kullanıyorsa, bir vergi gelirini 
kullanıyorsa, bütçeden bir transfer harcamasıyla bir kaynak kullanıyorsa, o kurumun bütçesinin Par
lamentodan geçmesi, Parlamento denetimine tabi olması, harcamalannın Parlamento adına Sayış
tay tarafından denetlenmesi şeklindeki anlayıştan geriye gidiyor bu tasan. Ne yapıyor; bazı kurum
lan, çok önemli rakamlan, çok önemli bütçeleri olan bazı kurumlan Parlamento denetiminin dışına 
çıkarmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bunu, çok önemli bir geri adım olarak görüyoruz ve bütçe sisteminin say-
damlığıyla, milletin vergileriyle oluşan bütçelerin, kaynaklann kullanımının millete hesap veril
memesi olarak görüyorum ben bu anlayışı; bunu, son derece yanlış buluyorum değerli arkadaşlar. 
Örnek vereceğim ben size: Şimdi, tasannm ekine baktığımız zaman, birçok kurum bu listeden 
çıkanlmaktadır. Bunlann bir kısmı teknik gerekçelerledir, onlara ilişkin hiçbir itirazımız yok. Ör
neğin, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının bütçesi Meclise ayn mı gelsin, yoksa Adalet Bakanlığı büt
çesi içerisinde mi gelsin; hükümetimiz diyor ki "zaten Adalet Bakanlığı bütçesi içinde yer alıyor, o 
nedenle Adlî Tıp Kurumunu buraya yazmasak olur" hay hay, olur tabiî ki, "efendim, Türk Tarih 
Kurumunu, Türk Dil Kurumunu buraya yazmayalım" neden "zaten Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanlığının bütçesi var, o bütçe içerisinde bunlar yer alıyor, o nedenle, bunun, 
yasaya ekli listelerde aynca yer almasına, bütçesinin buraya, aynca gelmesine gerek yok bu kurum-
lann" doğru, buna katılıyoruz. Bütün bunlar teknik gerekçelerle yapılan düzeltmelerdir. Ancak, bazı 
düzenlemeler var ki, bunlann teknik gerekçelerle yapıldığına katılmak mümkün değildir. 

Örnek veriyorum: TRT... Değerli arkadaşlar, TRT, bir kamu kurumudur, kamu kaynağı kul
lanan bir kurumdur. Yaklaşık 452 000 000 YTL'lik bir kaynağı, bir geliri vardır. Dolayısıyla, 
mademki, biz, uluslararası standartlan getiriyoruz, mademki, Avrupa Birliği standartlarını 
getiriyoruz -ki, doğrusu budur bu standartlar neyi söylüyordu "eğer bir kurum kamu kaynağı kul
lanıyorsa, bu kurumun bütçesi Parlamentoya gelmelidir ve bu kurumun harcamalannı Parlamento 
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adına Sayıştay denetlemelidir. O halde, TRT bütçesi buraya gelmelidir; ama, hükümet tasarısı, TRT 
bütçesini bu kapsamın dışına çıkarmaktadır. 

İkinci örnek: Toplu Konut İdaresi değerli arkadaşlar. Toplu Konut İdaresi, kamu kaynağı kul
lanan bir kurumdur. Bu Meclis kabul etti. Neyi kabul etti; yurtdışına çıkan vatandaşlarımızdan 
alınan harçlar Toplu Konut İdaresine aktarılıyor. Ne için; hükümetin toplu konut politikasının 
finansmanı için. 

Bakın, bu yılın ilk dokuz ayında 59 000 000 YTL'lik bir harç geliri aktarılmış Toplu Konut 
İdaresine, daha doğrusu o miktar harç geliri tahsilatı var Kamu Hesaplan Bültenine göre. Bu 
rakamın aynen aktarıldığını kabul ediyorum, yıl sonunda bu rakamın 80 000 000 YTL olacağını tah
min ediyorum; yani, 80 trilyon TL demektir bu. Peki, Toplu Konut İdaresinin kullandığı kamu kay
naklan bu kadar mıdır; hayır. Arsa Ofisini kapattık, Arsa Ofisinin bütün varlıklarını, bütün taşın-
mazlannı Toplu Konut İdaresine devrettik. Bugün, Toplu Konut İdaresinin gazete ilanlarında gör
düğümüz muhtelif inşaat projelerine konu olan taşınmazları, ya bu şekilde Arsa Ofisinden gelmiş
tir ya eski Emlakbank kaynaklanndan ve onun da öncesinde Hazine kaynaklanndan gelmiştir; 
yani, Toplu Konut İdaresi, hem nakit olarak hem taşınmaz olarak çok büyük bir kamu varlığını 
kullanmaktadır. 

Toplu Konut İdaresi 132 000 konutluk projelere girmiştir. Bu 132 000 konut için, bendeki bil
gilere göre, 7,5 milyar YTL'lik bir büyüklük öngörmüştür, bu kadarlık bir harcamayı öngörüyor ve 
üç yıllık süre içerisinde 2,2 milyar YTL'lik bir ödemede bulunmuştur. Böylesi önemli bir kamu kay
nağını kullanan kurumun bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesinden daha doğal bir 
şey olamaz değerli arkadaşlar. Bir yanda, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan
lığının bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisine getiriyoruz, öte tarafta, Toplu Konut İdaresinin, 
biraz önce belirttiğim büyüklükleri kullanan, bu kadar büyük kamu kaynağını kullanan bir idarenin 
bütçesini Meclis denetiminin dışında bırakıyoruz. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Bu, 
kamu malî yönetiminde 2003 aralığında ulaşıldığı varsayılan hedeften çok büyük bir geri adımdır, 
kamu malî yönetiminin daha başlangıçta sakat doğmasına yol açan bir uygulamadır. 

Yine benzer bir uygulama, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu... Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
bugün kamuoyunda öne çıkmış olan fonksiyonlannı bir kenara bırakırsak, bunlar geçici uy
gulamalardır, birtakım satışlar yapıyor, buradan çok büyük kaynaklar elde ediyor, bunlar bu fonun 
aslî görevleri değildir, olağanüstü durumlarda ortaya çıkan bir görevdir, bu görev bir süre sonra sona 
erecek ve aslî görevi olan sigortacılığa dönecektir. Sigortacılıkta da, TMSF'nin temel gelir kaynağı, 
banka bilançolannın büyüklüğünden almış olduğu paylardır; bu da bir kamu kaynağıdır değerli ar
kadaşlar, bu da, TMSF'nin, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisine bütçesinin gelmesi için yeterli bir 
nedendir. 

Üç tane büyük kurumdan üç tane örnek verdim değerli arkadaşlar. Bu örnekler gösteriyor ki, 
bu görüştüğümüz tasan, kamu malî yönetim sistemini daha ileriye değil, bu belirttiğim uygulaması 
nedeniyle daha geriye götüren bir taşandır. Bunun, gerçekten kabul edilecek olmasından, bir eski 
Maliyeci olarak ben üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Tasanda yer alan başka hükümler de vardı; bunlardan bir tanesinden örnek vermek istiyorum. 
5018 sayılı Yasa yeni bir sistem öngörüyor, malî yönetimde çok yeni bir sistem öngörüyor. Tabiî ki, 
böyle yeni bir sisteme geçişte Maliye Bakanına tüm sistemin gözetim sorumluluğunu verirken, 
henüz test edilmemiş olan bir sistemin uygulamasında ortaya çıkacak sorunlann çözümü konusun
da Maliye Bakanının ihtiyaç duyacağı araçlar kendisine verilmemiştir. Bu, tasanda, 5018 sayılı 
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Yasada eksiktir. Bu tasarıda da bunu düzelten bir şey görmüyorum. Tam tersine, hükümet tasarısın
da, Maliye Bakanına olağanüstü durumlarda teftiş yetkisi veren maddesinde değişiklik öngören bir 
düzenleme söz konusuydu. Daha sonra, İktidar Partisi Grubu ile grup başkanvekillerimizin karşılık
lı varmış olduğu bir mutabakatla, bu maddeler Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkarıldı ve hükümet, 
bu çıkarılan bir iki maddeyi bir daha getirmeyeceği yönünde söz verdi. Umarım, Maliye Bakanının, 
çok kısıtlı da olsa, malî sistem üzerinde teftiş yetkisini kullanmak suretiyle elde ettiği bu güvenceyi 
hükümet ortadan kaldıracak bir tutum içerisinde olmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının bir önemli düzenlemesini daha sizlerin dik
katine sunmak istiyorum; o da şudur: Tasan, tüm kamuda 1980'li yıllardan bu yana var olan, araş
tırma, planlama ve koordinasyon kurulları veya daire başkanlıklarını kaldırmaktadır. Kaldırılma 
gerekçesi, yeni malî yönetim sistemi nedeniyle birtakım görevlerin yapılması ihtiyacının ortaya çık
mış olmasıdır. Daha doğrusu, hükümet bu gerekçeyi bize söylemektedir. Bu nedenle, araştırma, 
planlama ve koordinasyon kurulları kaldırılarak, yerine, strateji geliştirme ve malî hizmetler baş
kanlıktan kurulmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, yeni birtakım ihtiyaçlar ortaya çıkabilir, doğrudur; gerçekten, yeni bir sis
temde, yeni birtakım hizmetlerin, görevlerin yapılması gerekliliği vardır. 

Şunu öneriyoruz; bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda önerdik, burada tekrar sizlere bir öneri 
olarak sunmak istiyorum, ki, bu yöndeki önergemiz de, yine, tasan görüşülürken sizlerin takdirine 
sunulacaktır. Önerimiz şudur: Araştırma, planlama ve koordinasyon kurullan, birimleri, strateji 
geliştirme ve malî hizmetler başkanlığına dönüştürülmelidir değerli arkadaşlar. Kaldırmak demek, 
başkan olan bu kişileri -ki, bunlar genel müdür düzeyindedir bürokraside- bunları yasa gücüyle 
görevinden alıyorsunuz, yeni oluşturduğunuz birime de başka bir kişiyi, daha sonra, atama 
konumuna geliyorsunuz. Buna gerek yok; birimler var, APK birimleri var; APK birimini, bir mad
deyle, strateji geliştirme ve malî hizmetler başkanlığına dönüştürelim, bunlann başkanları, aynen, 
yeni birimin de başkanı olsun ve bunlar, bu tasanyla verilen görevleri yapsınlar. Bunu kabul ettir
memiz, maalesef, mümkün olmadı. 

Neden mümkün olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. Bu tasarının bu maddesi, kanaatimce, 
Maliye Bakanlığı tasarısında yer alan bir madde değildir. Bu madde, Başbakanlıkça, hükümet 
tasansına monte edilmiştir. Tabiî ki, yasama sürecinde, Başbakanlık, böyle bir monteyi yapabilir; 
ama, Başbakanlığın yapmış olduğu bu ilaveye baktığımızda, bu ilavenin, yürürlüğe girmemiş olan 
Kamu Yönetimi Temel Kanunundan alınan bir maddeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır; yani, 
Sayın Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiş olması nedeniyle yürürlüğe 
girememiş olan Kamu Yönetimi Temel Kanununun o maddesi, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunundaki Değişiklik Tasansı fırsat bilinmek suretiyle, buraya monte edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin samimiyeti yoktur; bu maddenin sadece tek bir amacı vardır; 
kamu kurumlannda var olan APK'lan kaldırmak suretiyle, hükümetin, kadrolaşmak için yeni bir 
alan yaratmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, maalesef, bir teknik kişi olarak, bunu, böyle gördüğümü, böyle değerlen
dirdiğimi sizlere ifade etmek istiyorum. 

Aksi takdirde, APK'lann başında çok değerli arkadaşlanmız vardır. Örneğin, Maliye Bakan
lığının Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu için konuşabilirim; çok değerli bir birimdir. Bel-
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ki, başkanıyla ilgili, Sayın Bakanımızın da bir sorunu yoktur; ama, konu o değildir. Bir kişi bir 
görevi yürütüyorsa, bunu layık bir şekilde yürütüyorsa, bir kanunla "senin kadronu kaldırdım" 
demek bürokratik geleneklere uygun bir davranış değildir. Hükümetin bu davranışını, ben, kad
rolaşma dışında başka bir amaca dayandıramıyorum. O konuda da önergelerimiz olacaktır, bunları 
da Sayın Genel Kurulun takdirine, sizlerin kabulüne sunacağız. 

Konuşmamı daha fazla uzatmadan burada bitirmek istiyorum. Bu tasarının kamu malî 
yönetimine getirdiği bir yenilik olmadığını, tam tersine, kamu malî yönetiminde daha ileri gidilmesi 
gereken, daha ulaşılması gereken başka hedefler varken, bunları bir kenara bırakıp, 2003 Aralığın
da geldiğimiz seviyeden de daha geriye giden bir tasan olarak görüyorum. 

Teşekkür ediyorum sabrınıza. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit; buyurun. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Grubunuz adına ve şahsınız adına toplam 30 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında -1014 sıra sayılı- Kanun Tasarısı üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı, Aralık 2003 tarihinde çıkarılan ve Türk malî 
sisteminin denetim ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun pek çok maddesini -aşağı yukarı 21 maddesini- değiştirmektedir. 

Aralık 2003 tarihinde yasalaşan 5018 sayılı Yasanın 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi 
öngörülmekteydi; ancak, bir yandan hükümetin hazırlıksız olması, öte yandan da IMF'nin 
müdahaleleri sonucu, 2005 yılı bütçe kanununa konulan bir maddeyle, bu yasanın yürürlük tarihi 1 
Ocak 2006 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. 

Aslında, bu kanunun, tümüyle uygulanması için, 1 Ocak 2007 tarihine değin bir geçiş dönemi 
öngörülmekteydi. Bir bakıma, muhasebe standartları ve AB ile uyum çerçevesinde bu yasada 
değişiklikler yapılması zorunlu bulunmaktadır. Ancak, 2006 yılı bütçe tasarısının bazı maddeleri, 
tümüyle uygulamaya konulmayan 5018 sayılı Yasaya dayandırılmış, ardından da Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yasa gereği en son 17 Ekim 2005 tarihine kadar sunulmak zorunda kalınan, 2006 
yılı bütçe yasa tasarısının, mevcut Anayasaya aykırı olduğu fark edilmiştir. İşte, bu aykırılığın or
tadan kaldırılması için, alelacele 5 maddelik bir anayasa değişiklik tasarısı Meclise sunularak Mec
listen geçirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce belirttiğim gibi, Kamu Malî Yönetimi ve Kon
trol Kanunu, 2003 yılı aralık ayında, 5018 sayılı yasayla yasalaşmıştır. Bu yasa, Türkiye'nin bütçe 
ve kamu malî yönetim sistemini bir bütün olarak düzenlemektedir. Bu yasanın çıkmasıyla, çağdaş 
normlara uygun bir malî sistem oluşturulmaya başlandı. 

Bilindiği üzere, bu yasa çıkmadan önce, 1927 yılından beri yürürlükte bulunan 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa göre malî sistem yürütülüyordu. Ancak, gelişen koşullarda, artık, 
1050 sayılı Yasa yetersiz kaldığından, onun yerine, daha çağdaş olan 5018 sayılı Yasa getirilmiş 
bulunmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, 5018 sayılı Yasa çıkmadan önce, kamu malî yönetiminin uyumlu bir 
bütünlüğü yoktu. Bütçeler, yatırım bütçesi, cari ve transfer bütçesi adı altında, pek çok kamu 
kurumu arasında bölünmüş bulunmaktaydı. Bu tasarıyla, bu dağınıklık giderilerek fonksiyonel bir 
bütçelemeye doğru gidilmiştir ve bu tasarıyla, transfer harcamaları yerine sermaye harcamaları, 
ticarî harcamalar yerine de mal ve hizmet harcamaları şeklinde bir harcama şekline bürünülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, kamu malî yönetim sistemi harcama öncesi çok katı kontroller getirmiş
tir. Kamu kurumlan, bu bıktırıcı, caydırıcı, aşırı bürokrasiden kurtulup rahatça, esnek bir şekilde 
harcama yapabilmek için 1050 sayılı Yasayı delerek, kolayca harcama yapabilecekleri "fon" adı al
tında bir uygulamayı başlatmışlardır. Öyle ki, bir ara bu fonların sayısı 30'a yaklaşarak bütçe sis
temini âdeta tehdit eder duruma gelmiştir. Çünkü, fonun gelir ve giderleri bütçede gösterilmediğin
den kolayca harcama yapılarak bütçe disiplininden, bütçedeki saydamlıktan kolayca uzaklaşılıyordu. 
Tabiî, bu da doğal olarak harcamaları artırdığından, enflasyon üzerinde olumsuz etki yapıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, 5018 sayılı Yasadaki değişikliklerin temel amacı vatandaşlarımızın 
ödedikleri vergilerin nerelere harcandığını izleyebilmeleri ve gerektiğinde demokratik kanallardan 
hesap sorabilmeleridir. 

Bu yasayla, bütçenin hazırlanması, uygulanması, malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve malî 
kontrol yeni esaslara bağlanmaktadır. 

Kanun kapsamı, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin içine merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurum
ları ve mahallî idareleri de almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasada denetim, iç ve dış malî kontrol olarak ayrılmış 
olup, iç malî kontrolle sadece uygunluk denetimi yapılmaktadır; yani, yapılan harcamanın hukuka, 
kanuna ya da kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesidir. Oysa, kontrolün ana 
amaçlarından biri, harcamanın etkinliğini denetlemek olmalıdır. Gerçekten de yapılan harcamanın 
gerekli olup olmadığı ve etkinliği, kişilerin ve toplumların yaşam kalitelerini artırmada gerekli tesiri 
yaratabilmiş midir diye, aslında, ona bakmak gerekir. Yoksa, bir harcama reformundan söz etmek 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla bütçe sistemi tümden değiş
tirilerek merkezî bütçe sistemine geçilmiştir. Bu tasarıyla katma bütçeler kaldırılarak, bu bütçe kap
samındaki kuruluşların bir bölümüyle, bugüne değin hiçbir bütçe kapsamında bulunmayan kuruluş
ların bir bölümü "özel bütçe" adı altında bir bütçede toplanmıştır. Tasarıya 4 adet cetvel eklenmiş
tir ayrıca. Bu kanuna eklenerek oluşturulan 3 sayılı listeyle düzenleyici ve denetleyici kurullar ayrı 
bir bütçe kapsamına alınmıştır. 2 sayılı özel bütçeli kuruluşlar kendi aralannda iki gruba ayrılmış
tır. Birinci grupta üniversiteler, YÖK, Yüksek Teknoloji Enstitüsü; ikinci grupta ise özel bütçeli 
diğer idareler yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen 
değişiklik tasarısında başta Toplu Konut İdaresi (TOKÎ), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
TRT'nin de içinde bulunduğu oldukça yüksek tutarlarda kamu kaynağı, fon ve portföy kullanan 19'a 
yakın kuruluş yasa kapsamı dışına çıkarılarak bu kuruluşların bütçesi Meclis denetiminden kaçırıl
mıştır. Bu, Türkiye'nin bütçe hakkına karşı yapılan bir saldırıdır. Halk adına harcamaları denetleyen 
Meclis, bu hakkından mahrum edilmek suretiyle katrilyonlarca tutardaki kamu kaynağı, âdeta, büt
çe dışında, denetimsiz kalmış, harcamaların nasıl denetleneceği belli değildir. TOKÎ, Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu ve TRT gibi kuruluşların bütçeleri üzerinde Meclisin söz sahibi olmaması, 
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yasanın genel gerekçesinde sözü edilen saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine de aykırı bulun
maktadır. Özellikle önümüzdeki seçim döneminde siyasî amaçla geniş bir şekilde kullanılacağı an
laşılan TOKİ'nin ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun denetim dışına çıkarılması kötü çağrışım
ları da beraberinde getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca tasarıyla, 5018 sayılı Yasada yapılan değişiklikle bakanlıklarımız
da ve genel müdürlük ve başkanlıklarda bulunan 27'ye yakın araştırma ve planlama kurulları kal
dırılmıştır. Burada çalışan 1 000'e yakın personelin geleceklerinin ne olacağı belli değildir. Gerçek
ten de APK'lar, hepimizin bildiği gibi, bugüne kadar bütün bakanlıklarımızda en üst düzeyde görev
ler yapmıştır. Buradaki insanlarımız bilgili, deneyimli, birikimli insanlardır. Tüm bakanlıklar, özel
likle ar-ge faaliyetlerini bugüne kadar bu kuruluşlar eliyle yürütmüşlerdir. Burada çalışan 1 000'e 
yakın kişinin bir çırpıda tüm emeklerinin, tüm birikimlerinin yok edilmesi herhalde hiç kimse 
tarafından onaylanamaz. Bu bakımdan bunlann sorunlarının giderilebilmesi için ya yeni oluş
turulacak strateji daire başkanlıklarına bunlann atanacağına dair bir maddenin bırakılması yahut da 
bütçe kanununa bir madde eklenmesi yahut da geçenlerde bütçede ve komisyonlarda görüşülerek 
kabul edilen gümrük muhafaza ve başmüdürlüklerinin kazanılmış haklannın iade edilmesi için bir 
yasa çıkanlacak, o yasa gibi bunlara yönelik yeni bir yasa çıkarılarak, en azından, bunların kazanıl
mış haklarının güvence altına alınması, özlük haklannın güvence altına alınması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, uluslararası 
standartlar, Avrupa Birliği uygulamaları ve Maliye Bakanlığı açısından da sakıncalar taşımaktadır. 
Muhasebe sistemi konusunda ikili yapıya izin verilmiş olup, genel bütçeye dahil tüm saymanlıklar 
Maliye Bakanlığınca yönetilirken, Hazine Müsteşarlığına bağlı 3 saymanlık yine Hazineye bağlı 
kalmaya devam etmektedir. Bu tür bir uygulama devlet muhasebe sistemindeki birlik ve uyumu 
bozmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlanm, 5018 sayılı Kanuna istinaden genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 
özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlara malî özerkliğin Bütçe Kanununun mad
delerinin uygulanmasında dikkate alınması gerektiğine inanıyor, şimdilik konuşmamı burada son-
landırıyorum ve tasannın bundan sonraki maddelerinde, gerekirse o maddeler hakkındaki düşün
celerimizi de belirtmek üzere tekrar söz almak istiyoruz. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem 

Cantimur; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bilindiği gibi, kamu malî yönetim ve kontrol sistemimizi Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum
lu hale getirmek üzere hazırlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu iktidar ve 
muhalefet partilerinin işbirliğiyle 10 Aralık 2003 tarihinde yasalaşmıştı. Bu kanunla malî yönetim 
ve kontrol sistemine ilişkin olarak kamu malî yönetim sistemiyle bütçenin kapsamı genişletilmiştir. 
Planlama ile bütçeleme arasında kuvvetli bir bağ kurulmuştur. Bütçe hazırlama, uygulama ve kon
trolü konusunda kamu idarelerinin inisiyatifi artınlmıştır. 

Kamuda bütçe ve muhasebe birliği sağlanmış bulunmaktadır. 
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Parlamentonun bütçe hakkı güçlendirilmiştir. 
Kamuoyunun, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak 

düzenlemeler bu kanunla yapılmıştır ve yine, bu kanunla, Sayıştaym denetim alanı genişletilmiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, çokyıllı ve performansa 
dayalı bütçe sistemine geçilmesi, hesap verebilirlik ilkesinin öngörülmesi, kamu harcamalarında iç ve 
dış denetim düzeninin getirilmesi gibi reform niteliğinde temel düzenlemeler bu kanunla yapılmıştır. 

Yine, bu kanunla, uluslararası standartların yanı sıra, Avrupa Birliği müktesebatının gerekleri 
de yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5018 sayılı Kanun 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edil
miş ve 24.12.2003 tarihinde 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni 
sistemin kurulması ve bu sisteme uyum için kanunda bir geçiş dönemi öngörülmüş, kanuna göre 
yeni sistemin tüm kurum ve kurumlarıyla yürürlüğe girmesi için 31.12.2007 tarihine kadar bir geçiş 
süreci bulunmaktadır. 

Bu kanunun bazı maddeleri yayımı tarihinde, bazı maddeleri 1.1.2004 tarihinde, bazı mad
deleri 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

2005 malî yılı bütçelerinin hazırlanma sürecinde, yürürlükte bulunan 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununa göre bütçelerin hazırlanma zorunluluğu nedeniyle, kanunun bütçe uy
gulamalarına ilişkin hükümlerinin 2005 yılında uygulanmaması gerekmiş ve 2005 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bu yönde bir hüküm konulmuştur. Bu itibarla, Kamu Malî Yönetim ve Kontrol 
Kanununun uygulanmadığı ve yürürlük süresinin ertelendiği noktasındaki iddialar doğru değildir. 
Görüşmekte olduğumuz bu kanunda değişiklik yapılması hakkında tasarıyla, söz konusu kanunun 
tüm hükümleri ile 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Geçiş süreci olan 
31.12.2007 tarihi dikkate alındığında, kanunun yürürlük tarihinin ertelenmediği, aksine öne alındığı 
görülmüş olacaktır. Böylece, bu kanun, 2006 yılından itibaren tüm hükümleriyle beraber uy
gulamaya geçmiş olacaktır. 

Kanunla, hedeflenen yeni malî yönetim ve kontrol sistemine geçişi sağlamak amacıyla 
kamuoyuna ve ilgili idarelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır. 

Diğer taraftan, ilgili idarelerle birlikte, katılımcı bir anlayışla, yoğun çalışmalar gerçekleştiril
meye devam edilmektedir. Kanunun yayımından sonraki süreçte de Avrupa Birliği müktesebatma 
uyum konusunda Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmeler sürdürülmüştür. 

Ayrıca, kanunda öngörülen ikincil mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması çalışmaları sür
dürülmüş, bunların bir kısmı uygulamaya konulmuş, bir kısmı ise hazırlık safhasında bulunmak
tadır. Hazırlanan tüm ikincil mevzuat çalışmaları internet ortamında kamuoyunun ve kamu 
idarelerinin bilgisine sunularak, katılımcı bir anlayış sergilenmektedir. Bu kapsamda, Orta Vadeli 
Program, Orta Vadeli Malî Plan, Devlet Muhasebesi Standart Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, tç Denetim Koordinasyon 
Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetçi Adayları Eğitim ve Sertifika 
Yönetmeliği, 5217 sayılı Özel Gelir ve özel Ödenek Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. Diğer mevzuatın hazırlanması çalışmaları da sonuçlanmak üzere olup, en kısa süre için
de yayımlanıp, yürürlüğe konulmuş olacaktır. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı ile Fransa Ekonomi 
ve Maliye Bakanlığı arasında, Avrupa Birliği Fonlarından Finanse Edilen Türk Kamu Malî 
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Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Avrupa Birliği Uygulamaları ve Uluslararası Standartlara Uyum
laştırılması Projesi başlatılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, Avrupa Birliğiyle müzakereler başlamış 
bulunmaktadır. Müzakereler, oldukça önemli ve zor bir süreçtir. Hükümetimiz, bu önemli ve zor 
süreci de başarılı bir şekilde yürütecektir. Türkiye için, Müzakere Çerçeve Belgesi ile 35 adet 
müzakere başlığı belirlenmiş bulunmaktadır. 32 numaralı müzakere konusu "malî kontrol", 33 
numaralı müzakere konusu ise"malî ve bütçe konularına ilişkin hükümler" olarak belirlenmiştir. 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Avrupa Birliğinin bu müzakere fasıllarıyla il
gilidir. Avrupa Birliği, müzakerelere, fasılların açılması ve kapatılması için, birtakım şartlar aran
maktadır. Müzakerelere, fasıllardan, malî kontrole ilişkin olarak, kamu gelir ve giderlerini bütünüy
le kapsayan kamu iç malî kontrol prensiplerinin uygulanması, fonksiyonel olarak bağımsız iç 
denetim sisteminin kurulması, ön kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve merkezî düzeyde kon
trol ve denetim yöntemlerinin varlığı aranmaktadır. Müzakere fasıllarından, malî ve bütçe 
konularına ilişkin hükümler konusunda da, bütçe ve muhasebe birliğinin sağlanması, uluslararası 
standartlara uyumlu bütçe ve muhasebe sistemlerinin kurulması hususları aranmaktadır. 

Bu sistem ve mekanizmalar, 5018 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır; ancak, Avrupa 
Birliği müktesebatına ve uluslararası standartlara tam uyumun sağlanması konusunda 5018 sayılı 
Kanunun bazı noksanlıklan bulunmaktadır. Eksik kalan bazı hususların tamamlanması, kanunda 
ifade ve kavram birliğinin sağlanması ve kanunun uygulama kabiliyetinin artırılması amacıyla ilave 
bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Görüşmekte olduğumuz kanun bu amaçla hazırlanmıştır. 

Bu kanunun hazırlanmasında, müzakere fasıllarından malî kontrol ile malî ve bütçe konularına 
ilişkin hükümler konularında Avrupa Birliği müktesebatına tam uyum sağlamak amacıyla yürütülen 
projeler ve kamu idarelerinden gelen görüş ve öneriler de dikkate alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle hazırlanan bu tasarıyla, iç kontrol kavramı, uluslararası standart
lar ve Avrupa Birliği uygulamaları dikkate alınarak yeniden tanımlanmaktadır. Ön malî kontrol 
fonksiyonunun malî hizmetler biriminde ve harcama birimlerinde gerçekleştirilmesi sağlanmak
tadır. Ayrıca, harcamaların yanı sıra mal ve gelir hizmetleri de ön malî kontrol kapsamı içine alın
maktadır. 

5018 sayılı Kanunla, her bir kamu idaresinin kendi malî yönetim ve kontrol sistemini kurması, 
malî yönetim ve kontrole ilişkin görevlerinin Sayıştay ve Maliye Bakanlığı yerine idarelerince 
yürütülmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, malî hizmetler ve iç denetim faaliyetleri idarelerce 
yapılacaktır. 

Bunu sağlamak üzere, idarelerin teşkilat yapılannda değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu 
amaçla, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları ile Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlıkları kaldırılmakta, strateji geliştirme başkanlığı ile daire başkanlık-
lan kurulmaktadır. Malî hizmetler biriminin görevleri daha kapsamlı bir şekilde belirlenmektedir. 

Yeni kurulan başkanlık ve daire başkanlıkları nedeniyle teşkilat yapılarındaki bu değişime 
paralel olarak kadro ihdas ve iptalleriyle, bakanlıklarda ve idarelerde görev yapacak olan malî hiz
metler uzmanlan ile iç denetçilerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

Niteliği itibariyle iktisadî esaslara göre faaliyet gösteren bazı idareler -TOKİ, TRT, TMSF 
gibi- kanun kapsamından çıkanlmaktadır. Daha küçük teşkilat yapılannda faaliyet gösteren ve ayn 
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bütçe yapılanması gerektirmeyen bazı idarelerin bütçelerinin de Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek 
Seçim Kurulu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Adlî Tıp Kurumu gibi bağlı veya 
ilgili oldukları idare bütçesi içinde yer almasını sağlayacak değişiklikler yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kanun kapsamından çıkarılan idareler konusunda yeterli bilgiye sahip 
olunmadan yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu kanunda, daha önce belirttiğimiz gibi, ulus
lararası bütçe ve muhasebe sınıflandırmaları esas alınmıştır. Böylece, uluslararası karşılaştırmaların 
yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. Uluslararası genel kabul görmüş bu sınıflandırma sisteminde, 
genel yönetim, merkezî yönetim, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlan ayırımı yapılmak
tadır. Kanun kapsamından çıkarılan TOKİ, TRT ve TMSF gibi kuruluşlar bu kapsama girmemek
tedir. Bu sınıflandırmaya göre, genel yönetim kapsamındaki idarelere KİT'ler ve KİT benzeri 
kuruluşlar dahil edildiğinde, konsolide bütçe sektör kavramına ulaşılmaktadır. Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, sadece genel yönetim kapsamına dahil olan kamu idareleri için geçerlidir. Dün
yada da uygulama bu şekildedir. 

TOKİ, arsa üretme ve konut yapımı projelerini yürüten, konut satışı gerçekleştiren, borçlanma 
yetkisine sahip olan, tamamen iktisadî alanda faaliyet gösteren bir idaredir. Bu yönüyle TOKİ, genel 
yönetim kapsamına girmemektedir. TRT ise, Anayasamızın 113 üncü maddesi ve 2954 sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kamu iktisadi kuruluşu niteliğinde 
faaliyet göstermektedir. TRT, Türkiye Ticaret Siciline kayıtlı, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi 
Usul Kanununa tabi, bilanço esasına göre kanunî defterlerini tutan ve tekdüzen muhasebe sistemine 
göre malî tablolarını düzenleyen bir kurumdur. Bu yönüyle TRT, genel yönetim kapsamına gir
memektedir. 

Gerek Anavatan Partisi Grubu adına konuşan milletvekili arkadaşımızın gerekse Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına konuşan milletvekili arkadaşımızın iddia ettiği gibi, gerek TOKİ gerekse 
TRT, denetim kapsamı dışına çıkmamaktadır. Gerek TOKİ gerekse TRT, Anayasamızın 165 inci 
maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, hem Sayıştay hem de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi KİT Komisyonu tarafından denetlenmektedir. TMSF ise, adından da anlaşılacağı üzere, bir 
fondur. Bilindiği üzere, fonlar da bu kanuna tabi değildir. 

Bu kanunla, 5018 sayılı Kanunun uygulama kabiliyetini artırmak, uygulamada karşılaşılması 
muhtemel tereddütleri gidermek, kamu idareleri arasında uygulama birliğini sağlamak ve kanunda 
eksik kalan bazı hususlan gidermek amacıyla ilave düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu kapsamda, harcama yetkisinin, zorunlu hallerde üst yönetici veya belirleyeceği kişiler 
tarafından kullanılmasına imkân sağlanmaktadır. 

Bütçede yer alacak öncelikli ödemeler arasına, ilama bağlı borçlar, ödenmemesi halinde gecik
me cezası veya faiz gibi ek külfet getirecek borçlar da ilave edilmektedir. 

Faaliyet raporlannda, performans bilgileri ile genel ve malî bilgilere de yer verilmesi öngörül
mektedir. 

Kanundaki taşınmaz tahsisine ilişkin maddenin kapsamına devletin hüküm ve tasarrufu altın
daki yerler de dahil edilmekte ve köy tüzelkişiliklerine de taşınmaz tahsisine imkân sağlanmaktadır. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının gelir faz
lalarının, şu anda da uygulandığı gibi, üçer aylık dönemler itibariyle Hazineye aktarılması sağlan
maktadır. 
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Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunda yer alan bazı teknik ibare ve ifadeler de, bu tasanda düzelt
me yapılmak suretiyle kanunlaştırılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun, Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
kanunudur. Bu kanun, uluslararası standartlara uyum kanunudur. Bu kanun, malî yönetim ve kon
trol sistemimizi çağdaş düzeye çekme kanunudur. Bu kanun, malî yönetimde bütünlük, birlik ve 
malî disiplin sağlayan bir kanundur. Bu kanun, dünyadaki değişime uyum sağlama kanunudur. 

Bu kanunun, milletimize ve devletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, soru - yanıt bölümüne geçtik; fakat, bu, süresi 20 dakika 
olan bir bölüm. Çalışma süremiz de dolmak üzere. 

O nedenle, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 22 Kasım 
2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.53 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/ .- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-înegöl-Kurşunlu beldesindeki bir camiin 
onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/8564) 

30.09.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili, İnegöl ilçemiz, Kurşunlu Beldesi sınırları içerisinde; 1321 yılında 
Yıldırım Beyazıt tarafından torunu adına yaptırılmış olan Hançerli Fatma Sultan 
(Yıldırım Camii) bulunmaktadır. Bursa ilimizin sahip olduğu tarihi değerlerden biri olan 
caminin kubbe ve duvarlarında 30-40 cm'ye yaran açıklıklar meydana gelmiştir. 

Caminin onarımı İçin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılan müracaat 
sonucunda, vakıf tarafından onanm için bir ekip görevlendirilmişti. Ancak ekip onarımı 
yapamayacağını belirterek geçtiğimiz günlerde bölgeden ayrılmıştır. 

Caminin durumunun ne olacağı ile ilgili olarak herhangi bir açıklama 
yapılmayan bölge halkı, tarihi caminin geleceğiyle ilgili tereddütler yaşamaktadır. 

1. Bursa İli, İnegöl ilçemiz, Kurşunlu Beldesi sınırları içerisindeki, Hançerfi Fatma 
Sultan (Yıldırım) Camii'nin başlanmış olan onanmı neden yarıda bırakılmıştır? 

2. İlgili caminin tarihi yapısına yeniden kavuşturulması için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

3. İlgili cami ne zaman tamamlanıp açılacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
15.11.2005 

Sayı :B.02.0.002/ > £ 3 ^ 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanın, 24.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/8564 
esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN, BAKANLIĞIMA TEVCİH 
ETTİĞİ, 7/8564 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

SORU 1: Bursa ili. İnegöl ilçemiz, Kurşunlu Beldesi sınırları içerisindeki, Hançerli 
Fatma Sultan (Yıldırım) Camii' nin başlanmış olan onarımı neden yanda 
bırakılmıştır? 

SORU 2: İlgili caminin tarihi yapısına yeniden kavuşturulması için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

SORU 3: ilgili cami ne zaman tamamlanıp açılacaktır? 

CEVAP 1: (Hançeıii Fatma Sultan) Yıldırım Camii' nde 04.07.2005 tarihinde işyeri 
teslimi yapılarak caminin onarımına başlanmıştır. Söz konusu cami onarımı 
sorunsuz devam etmekte olup Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 01.12.2005' 
dir. 

CEVAP 2: Camide bugüne kadar yapılan enanmda; büyük çatlaklara dikiş alılmış, küçük 
çatlaklar epoksi harcı ile doldurulmuş, bozulan çatı kaplaması yenilenmiş, dış 
beden duvarlarının bozulan kısımları onarılarak kirpi saçak yapılmış, cami iç 
sıvalan raspa edilerek yenilenmiş, bozulan zemin luğla döşemesi yenilenmiş ve 
cami çevresine tretuaı yapılmıştır. İş bitim tarihine kadar; kubbeler kiremit 
kaplanacak, pencereler orijinal biçimine uyumlu olacak şekilde ısıcamlı 
yenilenecek, tretuaı yonutaşı kaplaması yapılacak ve minare derzleri 
yenilecektir. Camide yapılan tüm onarımlar Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu kararlan doğrultusunda ve yapının özgün niteliğine 
zarar vermeyecek biçimde gerçekleştirilmektedir. 

CEVAP 3: Sözleşmesine göre iş bitim süresi olan 01.12.2005 tarihinde hizmete açılması 
planlanmaktadır. 

- 5 7 2 -



TBMM B:20 17.11.2005 0:4 

2.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir firmanın yaptığı motorlu taşıt ihalesiyle ilgili id
dialara, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde Başbakanlık 
Tanıtma Fonundan alınan desteğe, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/8588, 8589) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn.Kürşad 1 üzmen tararından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. isimli üretici firmanın; 
2006 model (binek Vito, Siprinter) araçları onaylı proformo faturaları mevcut 

olmamasına rağmen, 2005 model araçlara ait olan uygunluk belgeleri ve bakım onarım belgelerini 
kullanarak, 1200 adet aracı Gebze Oto İht. Güm.Mudur.Yeşilköy Oto İbtGflmrÛk Müdürlüğünden 
bu yolla ithal ettiği, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'ne sunulan 2003 'e ihbar 580 
sayılı ihbar mektubuna konu olan ve Hoşdere Köyü Sıvat Deresi, meykımde bulunan ilgili 
fabrikaya ait fiktif antreponun açılmış olduğu yerde faaliyet gösterilmediği ihbar edildiği halde 
bunun idari ve yasal gereğinin yapılmadığı, yasaya aylan olan bu faaliyetin halen sürdürüldüğü, 
bütün bu durumların ozalite çekilmiş planlarının mevcut olduğu ve buna rağmen idari denetimin 
ısrarla yapılmadığı yolundaki bilgi ve belgeler tarafımıza ulaşmıştır. 

Sayın Kürşad Tüzmen'in sorumluluğunda bulunan'ilgili Devlet Bakanhğı'run 
maalesef 4926 sayılı yasanın 16 ve 35. maddelerindeki (İhbarda bulunanın kimlik bügflerinin 
saklanması yolundaki âmir hükümler) düzenlemelerle getirilen sorumluluklarını ve denetim 
görevlerini gereğince yapmadığı, savsakladığı ve sürüncemede bıraktığı daha evvel tararımızdan 
sunulmuş olan müteaddit soru önergeleriyle açıklık kazanmıştır. 

Olay bu yönüyle, Hükümetlin yasal ve siyasi sorumluluğunu gerektiren boyutlara 
ulaşmış durumdadır. 

Şimdiki hal, yukarıda açıklaması yapılan konular doğrultusunda 
aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Üretici firma tarafından ithal edilen 2006 model binek Vito. ve Siprinter 
araçların; onaylı proformo mturalaruun dayanakları nedir? 

Bu araçların uygunluk belgesi ve bakım onarım belgeleri hangi süreç içinde 
tamanüanmıştır? 

Bu dayanaklar hangi idari birimin kayıtlarına ne zaman intikal etmiş ve 
tamamlanmıştır? . . . . . 

2-Yukarıda sözü edilen 2006 model'araçlar için, 2005 model araçlara ait 
Karayolları Uygunluk Belgesi ve bakım onanm belgelerinin kullanıldığı yolundaki iddialar 
doğrumudur? 

İstanbul ve İzmit Gümrük Başmüdürlüklerine 23.09.2005 tarihinde intikal 
eden suç duyurulan hakkında, ivedilikle gerekli inceleme başlatılacak mıdır? 

Daha evvel bu yolda yapılan suç duyurularının gereğince incelemesini 
yapılmadığı göz önüne alındığında, hiç olmazsa bu aşamada gerekli özen gösterilecek 
midir? 
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04.10.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL , 
Bursa Milletvekili ' 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarca, 

1. 58. ve 59. Hükümetler döneminde; faaliyet, proje yb. uygulamalar İçin 

Başbakanlık Tanıtma Fonundan herhangi bir şekilde destek alınmış mıdır? 

2. Alındıysa bu çalışmalar veya projeler nelerdir? 

3. Başbakanlık Tanıtma Fonundan alınan destek miktarlan yıllara göre ne 

kadardır? 

4. Alınan desteklerin illere göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.04.05.02/ 

Konu : Yazılı Soru Önergeleri 17.11.05 5 1 9 5 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24/10/2005 tarih ve KAN. KAR. MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazılan. 

îlgi'de kayıtlı yazılan konusu, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart ve Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel tararından tevcih edilen yazılı soru önergelerinde belirtilen 
hususlara ilişkin cevabi görüşler ekli notta sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER: Kürşad TÜZMEN 
1- Not (2 Adet) D e v , e t Bakanı 

- 5 7 4 -



TBMM B: 20 1 7 . 1 1 . 2005 O: 4 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART TARAFINDAN 
DEVLET BAKANIMIZ SAYIN KÜRŞAD TÜZMEN'E TEVCİH EDİLEN YAZILI 
SORU ÖNERGESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN CEVABİ GÖRÜŞÜ 

İÇEREN NOT 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin (Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı) 24.10.2005 tarihli ve 14083 sayılı yazısı eki Konya Milletvekili Sayın 
Atilla KART'ın yazılı soru önergesi ile ilgili olarak İstanbul ve İzmit Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüklerinden gerekli araştırma yapılmıştır. 

Soru önergesinin 1 inci maddesinde geçen soruların garanti belgesini ve karayolu 
uygunluk belgesini düzenleyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TSE tarafından 
karşılanmasının uygun olacağı, 

2 inci soruya ilişkin olarak oldukça fazla sayıda beyanname içinden kısa bir zaman 
dilimi içinde yapılan tetkikte söz konusu bir kısım beyannameye ekli garanti belgeleri 
üzerinde herhangi bir model yılı belirtilmediğinden garanti belgesi ile araçlar arasında model 
yılı bakımından bir karşılaştırma yapılmaması gerektiği, 

Anılan firma tarafından Müdürlüklerine ibraz edilen şase açılım listelerinde bir kısım 
araçların 2005 model olarak gözüktüğü, bununla birlikte ithalinde ibraz edilen karayolu 
uygunluk belgesinde ve proforma faturasında 2006 model olduğu (veya tersi) tespit edilmekle 
birlikte gümrük vergisi, KDV ve ÖTV vb. gibi ödenecek tüm vergiler bakımından araçların 
2005 veya 2006 model olmasının bir değişikliğe neden olmadığı, dolayısıyla kamu alacağı 
açısından herhangi bir vergi kaybının olmadığı, ayrıca gümrük mevzuatı ve İthalat Rejimi 
hükümlerine göre'hem 2005 hem de 2006 model araçların ithalinde hiçbir kısıtlama 
bulunmadığı belirtilmektedir. 

Konuya ilişkin İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alman cevabi yazıda; 
Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğünün yazısından bahisle; Mercedes Benz Türk 
A.Ş. isimli firma tarafından ithal edilen 2006 model binek Vito ve Siprinter araçların onaylı 
Proforma Faturalarının beyanname ekinde mevcut bulunduğu, ancak bu faturalarda araçların 
model yılma ait herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

İthalat esnasmda "Bakım ve Onarım Belgesi" adı altında herhangi bir belge 
aranılmadığı, bu belge yerine söz konusu firmanın araçların ithaline ilişkin olarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) yapmış olduğu 
müracaata istinaden ilgili Kurum tarafından verilen Garanti Belgesinde 2005 yılına ait 
vizelerin yapılmış olduğu ve bu belge eki listede mezkur araçların model yıllarının belirtildiği 
ifade edilmiştir. 

Ayrıca, Başmüdürlükleri kayıtlarına 23.09.2005 tarihinde intikal eden şikayet 
dilekçesine istinaden Başmüdürlüklerince gerekli inceleme başlatılarak 23.09.2005 tarihli ve 
18493 sayılı yazılan ile bağlantıları Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğünden görüş 
istenildiği, alınan cevabi yazıda; kısaca, konu ile ilgili olarak yapılan incelemede bugüne 
kadar gerçekleştirilmiş bulunan ithalatlara ilişkin Onayh Proforma Faturalarm mevcut 
bulunduğunun anlaşılmış olması ile birlikte, ithalat esnasmda Bakım ve Onarım Belgesi adı 
altında herhangi bir belge aranılmadığı, diğer taraftan TSE tarafından tanzim olunan Karayolu 
Uygunluk Belgesinin ise tüm serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde mevcut bulunduğunun 
belirtildiği, sonuç olarak Başmüdürlüklerince de bağlantıları Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük 
Müdürlüğünde gerçekleştirilen bahse konu ithalat işlemlerinde mevzuata aykın bir hususa 
rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL TARAFINDAN 
DEVLET BAKANIMIZ SAYIN KÜRŞAD TÜZMEN'E TEVCİH EDİLEN YAZILI 

SORU ÖNERGELERİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN CEVABİ GÖRÜŞÜ 
İÇEREN NOT 

1. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 59'uncu Hükümet döneminde Başbakanlık 
Tanıtma Fonu'ndan, 2005 yılında ipek Yolu Türk İhraç Ürünleri Fuarı organizasyonu 
çerçevesinde 350.000 YTL destek alınmıştır. 

Müsteşarlığımızca yürütülen Komşu ve Çevre Ülkeler ile Ticari ve Ekonomik 
İlişkileri Geliştirme Stratejisi çerçevesinde, Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve 
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, kaliteli ve rekabet üstünlüğüne sahip ürünlerimizin 
tamtımımn yapılması, dış ticarette demiryolu taşımacılığının uygun bir alternatif olarak ortaya 
konulması, bölge ülkelerinde ülkemizin ticari ve ekonomik potansiyeli, kültür ve sanatı ile 
turizm imkanlarının tanıtılması ve Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla, 
Müsteşarlığımız koordinatörlüğünde, Forum Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde, TOBB, 
Türkiye ihracatçılar Meclisi ile Devlet Demir YoUan'nın desteğiyle gerçekleştirilen "ipek 
Yolu Türk thraç Ürünleri Fuar Treni'ne"; Çalık Holding, Efes İçecek Grubu, Fındık 
Tanıtım Grubu, Fiskobirlik, İGEME, İpek Kağıt, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, 
Karadenizbirlik, Kayısı Birlik, Koç Holding, Kütahya Porselen, Marmarabirlik, 
OSTİM, öztiryakiler, Seramik Tanıtım Komitesi, Şişecam, Tariş, Trakyabirlik, Uğur 
Soğutma A.Ş., Ülker ve Vestel katılmıştır. 

Fuar treni, özel dizayn edilmiş konteynırlann yerleştirildiği 18 platform vagon, 2 
yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşmuştur, özel olarak üretilmiş konteynırlann dış 
yüzeyi, Türkiye'yi ve ürünlerimizi tanıtan, dayanışmayı simgeleyen özel tasarımlar ile 
giydirilmiş, iç dizaynlar da yüksek teknolojiye dayalı görsel tanıtıma yönelik olarak 
düzenlenmiştir. İpek Yolu Fuar Treni 39 gün süren yolcuğunda 10 bin 560 kilometre yol 
katetmiştir. Fuar Treni'ni 70 bini aşkın ziyaretçi gezmiştir. 

23 Nisan'da istanbul'dan hareket eden ve 24 Nisan'da Ankara Tren Gan'ndan 
uğurlanan ipek Yolu Fuar Treni sırasıyla İran'ın Tebriz, Tahran ve Meşhed; 
Türkmenistan'ın Aşkabat; Tacikistan'ın Duşanbe ve Kazakistan'ın Almatı ve Astana 
kentlerinde ziyarete açılmıştır. Daha önce Ipekyolu Treni'nin güzergahında bulunan 
Özbekistan'ın Taşkent, Kırgızistan'ın Biskek kentlerindeki programlar bu ülkelerde 
yaşanan olaylar nedeniyle zorunlu olarak iptal edilmiştir. 

ipek Yolu Fuar Treni'nin açılışları Devlet Bakam Sayın Kürşad Tüzmen, Devlet 
Bakam Sayın Mehmet Aydm, Ulaştırma Bakam Sayın Binali Yıldırım, Dış Ticaret Müsteşarı 
Sayın Tuncer Kayalar, Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Saym Ülker Güzel ve İhracat Genel 
Müdürü Saym Ali Boğa tarafından yapılmış, Kazakistan'ın Almatı kentindeki açılış ise 
Başbakan Saym Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Saym Nursultan 
Nazarbayev tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İpek Yolu Treni'nin ziyarete açık olduğu ülkelerde çeşitli sanatsal ve kültürel 
etkinlikler gerçekleştirilmiş, sema gösterileri, halk oyunları, yerel sanatçıların katıldığı 
konserlerin yanı sıra Ayna Grubu ve Serdar Ortaç konserleri gibi organizasyonlara da 
yer verilmiştir. Ipekyolu Treni kapsamında fuar açılan ülkelere Türkiye'den ticaret heyeti 
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programlan düzenlenmiştir. Ticaret heyeti programlanna 600'ün üzerinde iş adamı katılarak 
ikili iş görüşmelerinde bulunmuştur. 

"İpek Yolu Türk thraç Ürünleri Fuarı" trenle düzenlenen ilk fuar olma 
özelliğinin yanında, sözkonusu trende görev yapan, firma katüımcılan, DTM ve TCDD 
temsilcileri, Forum Fuarcılık çalışanlan, gazeteciler, doktor, ahçılar ve garsonlar olmak üzere 
Türkmenistan ve sonrasındaki coğrafyaya ilk kez insan ulaşımı yapılması açısından da 
bir ilke imza atmıştır. 

"ipek Yolu Türk thraç Ürünleri Fuarı" ile eş zamanlı düzenlenen iş gezisi ve ticari 
heyetlere ülkemizden 600'ü aşkın iş adamı katılmıştır. Bu kapsamda, bahsekonu Ticaret 
Heyetine İran, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan da yaklaşık 800 iş adamı 
iştirak etmek suretiyle karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Fuar ve ticari heyeti katüuncılanmızm büyük çoğunluğu iş bağlantıları 
gerçekleştirmişlerdir. Her fuar açılışında sema gösterileri, karşılıklı folklor oyunları ile 
ortak değerlerimiz bir kez daha yan yana gelmiş, düzenlenen konserlerde müziğin 
evrensel diliyle yine dostluklar tazelenmiş ve coşkular paylaşılmıştır. 

Gidilen her ülkenin kendi dilinde hazırlanan broşürlerde ülkemizin o ülkelerle ilişkisi, 
ekonomik yapısı, vizyonu anlatılmıştır. 

îpek Yolu treninde yer alamayan firma ve kurumlarımız ayrıca hazırlanıp dağıtılan 
ihracatçılar Katalogu ile aynı coğrafyaya ulaşabilmiştir. Gidilen ülkelerde yapılan reklamların 
yanı sıra uluslararası basm yayın kuruluşlarında 88 tam sayfa gazetede, bir başka 
deyişle 4382 sütün/santim boyutunda haber ve yorumlarla projeden ve ülkemizden söz 
edilmiştir. İnternette ise; boyutlarını gazeteye uyarladığımız takdirde 95 gazete sayfası, 
bir başka deyişle 4721 sütun/santim hacminde 80 adet haber yer almıştır. 

Trenin dış yüzeyinde yer alan yaklaşık 1200 metrekarelik alanda, gerek firmalarımıza 
ve ürünlerine gerekse Türkiye'ye ait imaj ağırlıklı görüntüler 39 gün boyunca bu coğrafyada 
sergilenmiştir. 

İpek yolu Türk İhraç Ürünleri Fuarı, 23 Nisan'da İstanbul'da başlattığı uzun 
yolculuğunu 31 mayıs'ta Astana'da bitirmiştir. 

tpek Yolu Fuar Treni projesinin en önemli sonuçlarından biri hiç şüphesiz 1 
Mayıs 2005 tarihinde saat 24:00'da dönüş yolculuğuna başlayan Tren'in 6 Mayıs 2005 
tarihinde İran Sarakhs'a ulaşmasıdır. Bu da göstermektedir ki mevcut İstanbul-Almatı 
demiryolu hattı düzgün işletilebildiği takdirde konteynır sevkıyatı 8-9 gün içerisinde 
gerçekleştirilebilecektir. 

2. Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarınca 1999-2002 yılı sonuna kadarki dönemde: 
faaliyet, proje vb. Uygulamalar için Başbakanlık Tamtma Fonundan herhangi bir şekilde 
destek alınmamıştır. 

3. Bakanlığım merkez ve taşra teşkilatının, son beş yıllık süre içinde ihalesi yapıldığı 
halde, inşatına başlanmamış olan ya da inşaü tamamlanmamış olup faaliyete açılmamış olan 
yatırımı bulunmamaktadır. 
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3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Torul Barajı kamulaştırmalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/8598) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr.M.Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

f m V H 3 î r a S £ A N 
D Y P H a t a y Milletvekil i 

1. Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Kirazlık Köyünde yapılan Torul Barajı 
nedeniyle ne kadar arazi Kamulaştırılmıştır? İstimlak bedelleri 
zamanında ödenmiş midir? 

2. Kamulaştırma sonrası arazi sahiplerince bedel artırımı davası açılmış 
mıdır? Dava açılmış ise, sayısı nedir, ne kadar süre içerisinde davalar 
sonuçlandırılmıştır? Davaların kısa sürede sonuçlandınlmamasmın 
nedenleri nelerdir? 

3. Devle t mahkemeye intikal etmiş her türlü alacağını vatandaştan faizi ve 
masrafı ile birlikte onay tarihine göre tahsil etmekte iken, vatandaşın 
lehine sonuçlanan istimlak davalarında mahkemede geçen süre dikkate 
alınmamakta ve faizsiz olarak ödeme yapıldığı için hak sahibi 
vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Yasal bir 
düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-h« r 
Konu : Yazılı Soru Önergesi f | - £ ^ ^ 5 ^ 2QÛ5 

1 5 5 B 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 24.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.10.00.02-
14083 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERARSLAN'ın taranma tevcih ettiği, 7/8598 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzügü'nün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: D r- Mehmet Hilmi GÜLER 
1 - Önerge Cevabı. Bakan 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/8598 

Sorul; 

Gümüşhane îli, Torul İlçesi, Kirazlık köyünde yapılan Torul Barajı nedeniyle ne kadar 
arazi kamulaştırılmıştır? İstimlak bedelleri zamanında ödenmiş midir? 

Cevap 1; 

Doğu Karadeniz Harşit 1. Merhale Projesi kapsamında yapımı sürdürülen Torul 
Barajı ve HES inşaatı için Gümüşhane ili, Kirazlık köyünde kamulaştırma işlemlerine 2000 
yılında başlanılmış olup, bu güne kadar 42 ha arazi kamulaştırılmıştır. 2942 sayılı 
kamulaştırma kanunu 2001 yılında değiştiği için, 2000 yılında ve yasanın değiştiği tarihe 
kadar yapılan kamulaştırma işlemlerinde kamulaştırma bedelleri zamanında bankaya bloke 
edilmiştir. 

Soru 2: 

Kamulaştırma sonrası arazi sahiplerince bedel artırımı davası açılmış mıdır? Dava 
açılmış ise, sayısı nedir, ne kadar süre içerisinde davalar sonuçlandırılmıştır? Davaların kısa 
sürede sonuçlandırılmamasının nedenleri nelerdir? 

Cevap 2 : 

2000 yılında kamulaştırma yapılan 8 ha arazi için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne intikal eden 9 adet bedel artırma davası dosyası bulunmaktadır. Bunlardan iki 
dosya davacılar tarafından takip edilmedikleri için mahkemece açılmamış sayılmasına karar 
verilmiş olup, diğer dosyalar ise henüz daha kesinleşmemiştir. Bu davalar yargı sürecinin 
uzaması ve yerel mahkemelerin kararlarının temyizde bozulması sebebiyle uzadığı 
kanaatindeyiz. . 

Soru 3 ; 

Devlet Mahkemeye intikal etmiş her türlü alacağım vatandaştan faizi ve masrafı ile 
birlikte onay tarihine göre tahsil etmekte iken, vatandaşın lehine sonuçlanan istimlak 
davalarında mahkemede geçen süre dikkate alınmamakta ve faizsiz olarak ödeme yapıldığı 
için hak sahibi vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Yasal bir 
düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 3 : 

2001 yılında değişen 2942 (D- 4650 ) sayılı yeni yasaya göre satın alma usulü ile 
kamulaştırma şartı getirildiğinden taşınmazlarm bedelleri peşin olarak ödenmektedir. Bu 
sebeple bedel artırım davaları açılmamaktadır. 
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4.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, öğretmenlik kariyer sınavından muafiyetle ilgili 
bir karara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8692) 

T B M M BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

MuljâHSnİNcîr 

..^•'Yalova Milletvekili 

Yüksek Öğretim Kurulu, 23.09.2005 tarihinde Bakanlığınıza yazdığı bir yazı ile 1982 yılı ve 
öncesinde Ankara ilahiyat Fakültesi ile o zamanki adı Atatürk Üniversitesi tslami İlimler Fakültesi 
(bugünkü İlahiyat Fakültesi) mezunlarının 5 yıllık eğitim almaları ve aldıkları bu eğitimin yüksek lisans 
düzeyinde olması nedeniyle öğretmenlik kariyer sınavından muaf tutulmaları kararı alınmıştır ve 
Bakanlık olarak da bu karara dayanarak bu iki fakülte mezunlarının sınavdan muaf olduklarının 
duyurusunu yaptınız. Oysa 5204 sayılı kanunun birinci maddesinin S.fikrasında, "Öğretmenlik Kariyer 
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nde/ (Madde-9) ve bu yönetmeliğe dayalı olarak hazırlanan 
sınav kılavuzunda (madde-1/8-10) sınavdan muaf tutulacak adayların tezli yüksek lisans yapmış olmaları 
koşulu konulmuştur. Oysa YÖK'dan görüştüğümüz yetkililer Bakanlığa gönderdikleri yazıya ilişkin 
tarafımıza yaptıklan açıklamada adı geçen fakültelerde yapılan eğitimin (tezli veya tezsiz fark etmez) 
yüksek lisans eğitimi olarak sayılması gerektiğinden dolayı bu karan aldıklarım belirtmişlerdir. Aynca 
yine tarafımıza sözlü olarak yapılan açıklamada (doktora programına başvuruda yapılan ayrımı 
hatırlatmama rağmen) tezli veya tezsiz yüksek lisans ayrımının yüksek lisans eğitiminin kazandırdığı 
haklar açısından kendi mevzuatlarına göre doğru olmadığım belirtmişlerdir. Bu durumda Yüksek öğretim 
Kurulu'nun karan (en azından yukanda adı geçen iki fakülte mezunları için uygulamaya konulmasından 
dolayı) öğretmelik Kariyer Sınavında yeni bir eşitsizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle; 

1. YÖK'nun 23.09.2005 tarihli görüsünün oluşumunda talep kimden gelmiştir? Yüksek Öğretim 
Kurulu bu karan, adı geçen fakültelerden mezun öğretmenlerin başvurusu sonucunda mı yoksa 
Bakanlığın bu iki fakülte mezunlanyla ilgili özel başvurusu sonucunda mı alınmıştır? 

2. Eğer 5 yıllık eğitim, bu sınavda aranan "tezli yüksek lisans" yapmış olma şartına eş değer ise yine 
beş yıllık bir eğitimi tamamlamış olan ve öğretmen olarak görev yapan Veterinerlik Fakültesi 
mezunlanna (veya halen öğretmenlik yapıyorlarsa Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarına) neden bu 
hak tanınmamaktadır? 

3. YÖK, tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimin kazandırdığı haklar açısından bir ayırım 
getiremeyeceği düşüncesinde ise tezsiz yüksek lisans programım tamamlamış öğretmenlerin 
yargıya başvurmalan durumunda, uygulamaya konulan 23.09.2005 tarihli karar emsal teşkil etmez 
mi? 

4. Hem kanun kendisi Anayasa Mahkemesinde, hem de bu kanuna dayalı çıkarılan yönetmelik İdari 
Yargıda iken ısrarla bu sınavın yapılmak istenmesinin nedeni nedir? Anayasa Mahkemesinin 
kanunu veya ilgili yönetmeliğin idari yargı tararından iptal etmesi durumunda doğacak olan 
sorunların sorumlusu kim olacaktır? 

5. Aynca Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeiiğfnin 10. maddesinde 
öngörülen Merkez Sınav Değerlendirme Komisyonunun üyelerinin sadece Bakanlık personelinden 
oluşturulması bu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde objektif olunmayacağı kuşkusunu 
şimdiden doğurmuş bulunmaktadır. Neden bu kurulda (belli bir üye sayısı ölçüt alınarak) 
öğretmen sendikalarından birer temsilci bulundurulması yoluna gidilmemiştir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ l ' M O 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin "Öğretmenlik kariyer sınavından muafiyetle 
ilgili bir karara ilişkin" ilgi yazı eki 7/8692 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 08.07.2004 tarihli ve 25516 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan 5204 sayılı Kanun'la değişik 43'üncü maddesinde; "Alanında ya da eğitim 
bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, 
doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." 
hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 
9'uncu maddesinde ise "Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora 
öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır." 
denilmektedir. 

Diğer taraftan; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile daha önceki yıllarda yapılan 
yazışmalarda, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesinde görülen 5 yıllık yükseköğrenimlerin master (Bilim uzmanlığı) öğrenimine eş değer 
sayıldığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.1999 tarih ve 7279 sayılı yazıları ile belirtilmiş 
olup konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.05.1999 tarih ve 12559 sayılı yazısı ile 
de söz konusu fakültelere hangi yıllara kadar kayıt yaptıranların bu kapsamda olduğuna ilişkin 
açıklamada bulunulmuştur. Daha sonra Bakanlığımızca, 08.09.2005 tarih ve 55375 sayılı yazı ile, 
gerek söz konusu fakültelerde, gerekse aynı konumda olan diğer yüksek öğretim kurumlarında görülen 
ve yüksek lisans öğrenimine eş değer sayılan söz konusu eğitimlerin "tezli yüksek lisans eğitimi" 
kapsamında değerlendirilip değerlendinlemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
görüş sorulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı konuya ilişkin 23.09.2005 tarih ve 21192 
sayılı cevabî yazısında; söz konusu üniversitelere kayıt yaptıran ve 5 yıllık yükseköğrenim görenlerin 
öğrenimlerinin, 19.08.2003 tarih ve 25204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 2/b maddesi uyarınca Tezli/Tezsiz yüksek lisans 
öğrenimleri ile eşdeğer sayılmakta olduğunu bildirmiştir. 

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2005 tarih ve 21192 sayılı yazısında belirtilen 
görüşü, daha önceki yazışmalarda yüksek lisans olarak değerlendirilen fakültelerden mezun olanların 
öğrenimlerinin öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin "Alanında veya 
eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik 
kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır." hükmü gereği tezli olarak değerlendirilip 
değerlendirilmeyecekleri hususuna yönelik olarak Bakanlığımızın 08.09.2005 tarih ve 55375 sayılı 
yazısına cevap olarak gönderilmiştir. 

2. Veterinerlik veya diş hekimliği fakültesi mezunu olup Bakanlığımız kadrolarında eğitim 
öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanlı çalışan olsa da, atama alanlarının sıntf öğretmeliği 
olmasından dolayı, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği gereği, alanlarında 
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tezli yüksek lisans yapmadıklarından, sınavdan muaf olarak değerlendirilmeleri mümkün 
bulunmamaktadır. Ancak, bu durumdaki öğretmenlerimiz, söz konusu Yönetmeliğin; Ek-1 
Öğretmen/Uzman Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi'nde yer alan, alanları dışında yüksek lisans 
öğrenimi görenlerin puan alabileceği, B. Eğitim Bilgileri bölümünde karşılığı olan puanla 
değerlendirilebileceklerdir. 

3. Bilindiği üzere, yönetmelikler dayanak olarak aldığı kanunların uygulanmasını sağlamak 
üzere çıkarılmaktadır. Bakanlığımızca uygulamaya konulan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme Yönetmeliği'nin dayanağı olan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 5204 sayılı 
Kanunla değişik 43'üncü maddesinde; "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans 
öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan 
öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." hükmü de yer almaktadır. Kanun hükmü 
çok açık olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2005 tarih ve 21192 sayılı yazısının 
konuya emsal teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir. 

4. Söz konusu Kanun ve Yönetmeliğin yürütmesini engelleyecek herhangi bir yargı kararı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla mevcut durumda uygulanmanın devam ettirilmesinden daha doğal bir 
şey olamaz. 

5. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi gereği 
olarak oluşturulan Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, Yönetmeliğin işleyişine ilişkin olarak 
sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bakanlığımızda sivil toplum örgütlerinin ve 
özellikle Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda hizmet veren sendikalarımızın görüşlerinden, 
Yönetmelik öncesi hazırlık çalışmalarında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Komisyonda sendika 
temsilcilerinin, yapılacak işin niteliği göz önünde bulundurularak görev almalarına gerek 
duyulmamıştır ^ ^ ^ _ 

Bilgilerinize arz ederim. —~00*0'^f * 

S^»^"^ Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK*X 
Millî Eğitim Bakanı J 

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'nın Akseki İlçesindeki bazı 
okulların öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/8697) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 
Sn.Başkanuğına 

Aşağıda sunulan sorulanının, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

03.10.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- Antalya'nın AKSEKİ İlçesi merkezindeki tek ilköğretim okulu olan 60. Yıl 
Dr. Abdurrahman Başoğlu İlköğretim Okulu'nda son 4 yıldır fen bilgisi 
öğretmeni bulunmamasının haklı bir gerekçesi var mıdır? öğrenci sayısı 
700'e ulaşan bir okulda öğretmen eksikliği kabul edilebilir mi? 

2- AKSEKİ İlçemizdeki ŞAHİNLER Lisesi'nde öğretim yılı başlamasına 
karşın öğretmen eksikliğinin söz konusu olduğu öne sürülmektedir. 
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Antalya gibi eğitim alanında iddialı bir ilin AKSEKİ gibi köklü bir 
ilçesinde, bu tür sorunların neden yaşanmakta olduğunu, Bakanlığınız 
araştırmış mıdır? 

3- Yerel nedenlere dayalı bir sorun mu vardır? Yoksa Bakanlığınızın 
uygulamaları ve ülke genelinde öğretmenlere verilen olanakların 
yetersizliği mi bu tür sıkıntılara neden olmaktadır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ ^i \ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :24.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, "Antalya'nın Akseki 
İlçesindeki bazı okulların öğretmen ihtiyacına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8697 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre; öğretmenlerin, atama ve iller arası yer değiştirme 
işlemleri, Bakanlığımızca il emrine yapılmakta olup il emrine atanan öğretmenlerin görev 
yerleri ise valiliklerce belirlenmektedir. 

Ancak, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
61'inci maddesinde, 07.07.2005 tarih ve 25868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5831 
sayılı Kanun'la değişiklik yapılarak; öğretmenlerin Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim 
kurumu olacak şekilde atanmaları imkânı getirilmiştir. 

Bakanlığımızca, bundan sonra eğitim kurumları bazında doğrudan yapılacak atamalar 
planlanırken, diğer illerimizle birlikte Antalya'nın öğretmen ihtiyacının giderilmesi hususu da 
değerlendirilecektir. 

Diğer taraftan, Antalya Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, okullarda oluşan 
öğretmen ihtiyacının ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenlerce giderildiği 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

| ^ /U/2005 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

20 NCİ BİRLEŞİM 
17 KASIM 2005 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

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 TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

E G E M E N L İ K KAYTTSIZ Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERÎ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 17.11.2005 Perşembe günü 14.00-19.00 saatleri arasında çalışmalarını sür

dürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 15.11.2005 tarihli 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/16,262) Esas Numaralı 
17.11.2005 Perşembe-Saat: 10.00 Meclis Araştırması Komisyonu 
21.11.2005 Pazartesi - Saat: 10.00 17.11.2005 Perşembe - Saat: 13.30 

* Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
20 NCİ BİRLEŞİM 17 KASIM 2005 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

aCbc 

0 2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCfck 

03 - SEÇİM 

aCfck 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCfck 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

*& *& 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

sCtk 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

* 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli 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 - 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) 

3. 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) 

4. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

5. X - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1121) (S. Sayısı: 1014) (Dağıtma tarihi: 8.11.2005) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 
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15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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27. 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) 

28. 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) 

29. 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 
Komisyonlan Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

30. 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) 

31. 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) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

33. 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 Raporlan (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 
Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

35. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklanna 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

37. 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) 

38. 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) 

39. X - Asya Karayollan Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 
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40. X - Ekonomik işbirliği 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) 

41. 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) 

42. X - WIPO Telif Haklan 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) 

43. 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) 

44. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

45. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

46. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

47. - 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) 

48. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

49. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

50. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

51. - Özel Öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

52. - 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) 

53. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

54. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 
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55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

59. - 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) (*) 

60. - 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) (*) 

61. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 
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69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

74. - 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) 

75. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - 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) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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) 

78. - 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) 
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79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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) 

85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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 (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - 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) 
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98. - 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) 

99. - 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- 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) 

102. - 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) 

103.- 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) 

104.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- 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) 

106. - 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) 

107. - 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 
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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) 

108. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113. - 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - 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) 

125. - 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) 
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126. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldmlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan 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) 

127. - 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) 

128. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldmlması 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) 

129. - 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 Raporlan 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) 

130.- 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) 

131.- 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) 

132. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in 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 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) 

133. - 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) 

134.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldmlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

139. - 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) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) 

141.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

142. - 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) 

143. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

144. - 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 
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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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 
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154. - 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) 

155.- 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) 

156. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

161. - 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) 

162. - 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) 
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163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - 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) 

171. - 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) 
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172. - 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) 

173. - 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) 

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 (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - 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) 

176.- 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ihcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

180. - 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) 
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181. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186.- 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) 

187.- 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) 

188. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189.- 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) 

190. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

194. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

195. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

196.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

199.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205.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) 

206. - 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) 

207. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

208. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

209. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

210.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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213. - 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) 

214.- 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) 

215.- 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) 

216.- 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) 

217.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - 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) 

222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

223. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - 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 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 75l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - 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) 

231. - 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 
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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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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) 
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241.- 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 
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253. - 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) 

254. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sulan 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - 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) 

258. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261. 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) 

262. 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) 

263. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

264. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

265. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas 
Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480,2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 
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266. - 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) 

267. X - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1082) (S. Sayısı: 1000) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2005) 

268. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

269. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 1002) 
(Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

270. X - Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) 
(S. Sayısı: 1003) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

271.X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

273. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

274. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

275. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 98Te 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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278. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'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 Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282. - Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - 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 (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284. - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüpn 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 
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Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - İstanbul Milletvekili Kemal Unatıkan'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 Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'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 Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292. X - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına 
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1050) (S. Sayısı: 1009) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1099) (S. Sayısı: 1013) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

294. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir, 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1121) 

T.C. 
Başbakanlık 18.10.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-464/4652 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.10.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Kamu malî yönetimi ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Kanunun mevzuat hazırlamaya ve teşkilatlanmaya yetki veren maddeleri ile bazı geçici maddeleri 
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, diğer maddelerinin de 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe gir
mesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, bu Kanunla öngörülen sistemin uygulanması için Kanunda 
31.12.2007 tarihine kadar geçiş dönemi belirlenmiştir. 

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlama ve uygulamaya ilişkin maddelerinin 1.1.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmesi nedeniyle, 2005 yılı genel ve katma bütçeleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununa göre hazırlanmıştır. 1050 sayılı Kanuna göre hazırlanan bütçelerin yine aynı Kanuna 
göre uygulanması zorunluluğu nedeniyle 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunuyla 5018 sayılı Kanunun 
bütçe uygulamasına ilişkin hükümlerinin 2005 yılında uygulanmaması hükme bağlanmıştır. 

Kanunda öngörülen yeni malî yönetim ve kontrol sistemine geçişi sağlamak amacıyla 2004 ve 
2005 yıllarında yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda ilgili idarelerle birlikte 
katılımcı yöntemlerle yönetmelik ve diğer düzenlemelere ilişkin taslak metinler oluşturulmuştur. 
Diğer yandan, Kanunun getirdiği yeni düzenlemeler hakkında ilgili idarelerle kamuoyuna yönelik 
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. 

Kanunda öngörülen düzenlemelerin hazırlanması sırasında tespit edilen hususlar ve kamu 
idarelerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları sırasında alınan görüş ve önerilerden, 
Kanunda yer alan bazı teknik ibarelerde ve yönetmelik hazırlama yetkisi veren maddeler ile uy
gulamaya ilişkin bazı konularda değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 
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Kanunun yayımından sonra da malî yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak Avrupa Birliği 
ile ilişkiler sürdürülmüş ve görüşmeler yapılmıştır. Avrupa Birliği yetkilileriyle yapılan görüşmeler
de, Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusuna ilişkin olarak Kanunun bazı maddelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Diğer taraftan, Türk malî sisteminin Avrupa Birliği müktesebatına uyumunu sağlamak amacıy
la Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen çeşitli projeler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsam
da Maliye Bakanlığınca Fransa Ekonomi Maliye ve Endüstri Bakanlığı ile birlikte "Türk Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Avrupa Birliği Uygulamaları ve Uluslararası Standartlarla 
Uyumlaştırılması" konulu eşleştirme projesi 2004 yılının Mart ayında başlatılmıştır. Bu proje kap
samında 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelik taslakları Avrupa Bir
liği uygulamaları ve uluslararası standartlar açısından gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 
da Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya konulmuştur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yapılması gereken 
değişikliklere ilişkin olarak bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarıyla genel olarak; 
- Bazı teknik ibare ve ifadelerde düzeltmeler yapılmaktadır. 
- İç kontrol sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı hale getirilmektedir. 
- İşlem sürecinin hızlandırılmasını ve etkinliğini sağlamak üzere, malî kontrol yetkilisinin sis

temden çıkarılarak, ön malî kontrol fonksiyonunun malî hizmetler biriminde ve harcama birimlerin
de gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

- Bu çerçevede, malî hizmetler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir. 
- Mevcut teşkilat yapılarında yer alan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlık

ları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Dairesi Başkanlıkları kaldırılmakta, Başbakan
lıkta ve Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda Strateji Geliştirme Başkanlığı, Kanunun 
eki (1) sayılı cetvelde yer alan idarelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kanunun eki (2) 
sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerinde strateji geliştirmeye ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği 
Müdürlükler kurulmaktadır. 

- Kanunun uygulanması için gerekli kadro ihdas ve iptalleri ile özlük haklarına ilişkin düzen
lemeler yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Kanunda harcama yetkisi bütçe sınıflandırmasına bağlı olarak tanımlanmaktadır. 

Uygulanmakta olan bütçe sınıflandırmasında, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü 
düzeylerinde birimlere ödenek tahsis edilmektedir. Buna göre ödenek tahsis edilen birimlerin en üst 
yöneticisi harcama yetkisine sahip olmaktadır. Ancak, personel sayısı az olan veya nispeten daha 
küçük teşkilat yapılarında faaliyetlerini yürüten idarelerde, harcama yetkisinin alt yönetim 
kademeleri yerine daha üst yönetim kademeleri tarafından yerine getirilmesi sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belir
lenmesinde güçlük bulunan idareler ile analitik bütçe sisteminde harcama birimleri sınıflan-
dırılamayan idarelerde, harcama yetkisinin üst yönetici tarafından kullanılmaması genel ilkesine is
tisna olarak, harcama yetkisinin zorunlu hallerde üst yönetici veya belirleyeceği kişiler tarafından 
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 



Ayrıca, kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve ben
zeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluğun 
kurul veya komiteye ait olacağı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 2. - Maddenin birinci ve ikinci fıkralarının yerleri değiştirilerek, sürecin daha iyi an
laşılması açısından, ödenemeyen tutarların önce emanete alınması sonra emanete alınan bu tutar
ların ödenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Emanete alınan tutarların zamanaşımının başlangıcının belirlenmesinde hesaba alındığı malî 
yıl yerine, zamanaşımının hesabına esas olmak üzere malın alındığı veya hizmetin yapıldığı tarihi 
takip eden yılbaşınm esas alınması öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelikli ödemeler arasına; ilama bağlı borçlar, öden
memesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek külfet getirecek borçlar da ilave edilmektedir. 

Bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan tedavi, ilaç, su ve elektrik gibi giderlere iliş
kin olup, giderin oluştuğu yer ve zamanda ödeneği temin edilemediğinden ödenemeyen borçların, 
muhasebe kaydına alınarak izlenmesi ve ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzen
leme yapılmaktadır. 

Madde 3. - Kanunun 41 inci maddesi yeniden düzenlenerek faaliyet raporlarının içeriği daha 
belirgin hale getirilmekte, performans bilgileri yanında genel ve malî bilgilere de raporlarda yer 
verilmesi sağlanmaktadır. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak mahalli idareler değerlendirme raporunun adı mahalli 
idareler genel faaliyet raporu olarak değiştirilmekte, öte yandan uygulama esnekliğini sağlamak 
üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporunun içeriğine ilişkin detay düzen
lemeler çıkarılarak genel olarak niteliği belirtilmektedir. 

Uygulama birliğini sağlamak üzere faaliyet raporlarında yer alacak hususlar ile diğer esas ve 
usullere ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü üzerine Maliye Bakanlığına düzen
leme yapma yetkisi verilmektedir. 

Madde 4. - Kanunun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, kapsama dahil idarelerle 
Kanunun kapsamı dışında olan köy tüzel kişilikleri arasında taşınmaz tahsisine imkân tanınmakta, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler de madde kapsamına alınmakta ve bu konuda diğer 
kanunlarda yer alan özel hükümlerin saklı tutulması sağlanmaktadır. 

Madde 5. - Maddedeki kurul, "Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu" olarak isimlendirilmiştir. 

Ayrıca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama 
standartlarının, uluslararası standartlara uygun olarak Kurul tarafından belirlenmesi; bu standartlara 
göre değişken olan çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerinin ise 
Maliye Bakanlığınca belirlenmesi benimsenmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, kamu idarelerinin muhasebe işlemleri, uygulayacakları detaylı hesap 
planları ile Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm bu maddeye alınarak, malî işlem
lerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenlemelerin, mer
kezi yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığınca hazırlanacağı ve sosyal güvenlik 
kurumları için ilgili idarelerce, mahalli idareler için ise İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağı ve bu 
düzenlemelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 
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Madde 6. - Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak, harcama öncesi kontrol kavramı 
"ön malî kontrol" şeklinde değiştirilmek suretiyle, harcamaların yanı sıra mal ve gelir işlemlerinin 
de kontrol kapsamına alınması sağlanmaktadır. Kanunun 55 inci maddesinde yer alan iç kontrol 
kavramının yeniden tanımlanması ve 59 uncu maddenin yürürlükten kaldırılmasına paralel olarak 
ön malî kontrol mekanizması yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 7. - Kanunun 55 inci ve 58 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ve 59 uncu mad
desinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin hususlar yeniden 
düzenlenmiştir. Bu değişikliklere paralel olarak, malî hizmetler biriminin malî yönetim ve kontrol 
sistemindeki rolünün yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve maddede gerekli değişiklik
ler yapılmıştır. Diğer taraftan, malî hizmetler biriminin görevleri bu değişikliklere uygun olarak 
yeniden sayılmıştır. 

Malî işlemlerden, idarenin bütününü ilgilendirenlerin destek hizmetlerini yürüten birim, har
cama birimlerini ilgilendirenlerin ise harcama birimleri tarafından yapılması, harcama yetkilisinin 
talebi ve üst yöneticinin onayıyla harcama birimlerinin malî işlemlerinin destek hizmetlerini 
yürüten birimler tarafından gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, idarelerde malî hizmetlere ilişkin idari kapasiteyi güçlendirmek amacıyla malî hizmet
ler uzmanı istihdamına imkân tanınmaktadır. 

Madde 8. - Muhasebe yetkililerinde aranan şartlar yeniden belirlenmekte, muhasebe yetkilisi 
olarak atanacaklarda sertifika almış olmak, son üç yıla ait sicili iyi olmak, aylıktan kesme ve 
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak şartlarının da aranması öngörülmektedir. 

Ayrıca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerinin güvenilir ve 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla muhasebe yetkililerinin Maliye Bakanlığınca 
eğitimden geçirilerek sertifika verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 9.-5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile son fıkrası, 55, 
58, 59 uncu maddelerde yapılan değişiklikler sonucunda malî kontrol yetkilisinin sistemden çıkarıl
ması nedeniyle madde metninden çıkarılmakta, 62 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
muhasebe yetkililiğine geçiş süreci yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 10. - Madde ile 5018 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yer alan ibareler değiştirilmek
tedir. 

Bu kapsamda (a) bendinde; 
- (1) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle, belediyelere ve il özel idarelerine bağlı idareler 

ile bunların kurdukları veya üye oldukları birliklerin de kanun kapsamında oldukları açıkça belirtil
miştir. Mahalli idarelere bağlı bazı idarelerin (Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon 
idareleri v.s.) kanunla kurulmaları ve bunların ayrı tüzel kişiliği haiz olmaları nedeniyle tanımda yer 
alan eksikliğin giderilmesi sağlanmaktadır. 

- Kanunun 41, 60 ve 64 üncü maddelerinde performans programı ibaresi kullanılmakta olup, 
(2) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle kavram birliğinin sağlanması için maddede gerekli 
düzeltme yapılmaktadır. 

- Merkezi yönetim bütçesinin yanı sıra sosyal güvenlik kurumlan ve mahalli idarelerin büt
çelerinin de Kanun kapsamında yer alması nedeniyle (3) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle 
13 üncü maddenin (e) bendinde ifade düzeltmesi yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 
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- Sınıflandırma biçiminin zaman içinde değişebileceği hususu dikkate alınarak (4) numaralı alt 
bentle yapılan değişiklikle kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ibareleri yerine, 
"Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmiş sınıflandırma sistemi" 
ifadesinin kullanılması sağlanmaktadır. 

- (5) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle 20 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri yeniden 
düzenlenerek (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerin sadece finansman programı hazırlamaları, ay
rıntılı harcama programı ve finansman programlarının hazırlanması, vize edilmesi ve uygulan
masına ilişkin hususların ise Maliye Bakanlığınca belirlenmesi öngörülmektedir. 

- (6) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin hususların merkezi yönetim bütçe kanununda gös
terilmesi sağlanmaktadır. 

- (7) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden 
merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanlara da yedek ödenekten aktarma yapılabil
mesine imkân tanınmaktadır. 

- (8) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle maddenin (e) ve (f) bentleri yeniden düzenlenerek 
ertesi yıla geçen yüklenmeler kapsamına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışından yıllara sari olarak 
tedarik edilen silah, silah-teçhizat ve mühimmat teslimatları için yapılan nakliyat sigortası ile yol ve 
otoyol ile haberleşme sistemleri bakım ve onarım işleri alınmıştır. 

- (9) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle, uluslararası uygulamalara paralel olarak genel 
yönetim kapsamındaki idarelerin kendi bütçeleri hakkında, Maliye Bakanlığının ise merkezi 
yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları ve gelecek altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler hakkın
da, yıl ortasında kamuoyuna bilgi sunmaları sağlanmaktadır. 

- Uygulamada bir tereddüt oluşmaması için, (10) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle 
ödeme emri belgesi ve eki harcama belgelerini bir araya getirerek giderin ödenecek safhaya getiril
mesine ilişkin işlerin kimin tarafından ve nasıl yapılacağı hususuna açıklık getirilmektedir. 

- (11) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle, ön ödemelerin belirlenmesinde kredi tutarlarına 
ilişkin herhangi bir sınırlandırma olmadığı, sınırlamanın yalnız avanslara ilişkin olduğu belirtilmek
tedir. Ayrıca avans ve kredinin yalnız ivedi hallerde değil, aynı zamanda zorunlu hallerde de 
verilebilmesine imkân tanınmaktadır. Analitik bütçe sınıflandırmasında özel tertip kavramı kullanıl
mağından bütçe kod sistemi ile uyum sağlamak amacıyla maddede gerekli düzeltme yapılmaktadır. 

- Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemenin sadece merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerini kapsaması amacıyla (12) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle maddenin dördüncü 
paragrafının başına "Merkezi yönetim kapsamındaki" ibaresi eklenmektedir. 

- Taşınır ve taşınmaz malların yönetimi farklı usullere tabi olduğundan, (13) numaralı alt bent
le yapılan değişiklikle taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ayrı yönetmelikler düzenlenebilmesi ile 
merkez ve taşrada mal yönetim sorumlularının belirlenmesi yetkisi alınmaktadır. Fıkrada belirtilen 
idarelerin savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlarının gizlilik niteliği bulunması nedeniyle ayrı bir 
yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

- (14) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle iç kontrol, uluslararası genel kabul görmüş 
tanıma uygun olarak, malî yönetimle sınırlı olmayan ve kurum üst yöneticisinin sorumluluk alan
larında yapılması gereken her türlü kontrolü kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmaktadır. İkinci 
fıkrada yapılan değişiklikle uluslararası standartlar iç kontrole ilişkin olarak belirlendiğinden mad
dede birinci fıkraya paralel düzeltme yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 
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- (15) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle mevcut (e) bendinde yer alan ifadenin iç kontrolün 
tanım ve amaçlarına uygun olarak değiştirilmesi sağlanmaktadır. 

- (16) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle malî yönetim ve kontrol sisteminin kapsamı daha 
açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

- Madde metninde muhasebe yetkililerinin sorumlulukları da düzenlendiği için (17) numaralı 
alt bentle yapılan değişiklikle madde başlığı buna uygun olarak değiştirilmektedir. Görev yetki ve 
sorumlulukların açıkça belirlenmesi malî saydamlığın ve hesap verilebilirliğin gereklerindendir. Bu 
nedenle maddede, muhasebe hizmeti kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, muhasebe yet
kilisi tanımlanmakta ve muhasebe yetkilisi sıfatının kadro unvanına etkisinin olmadığı belirtilmek
tedir. Maddede geçen muhasebe mutemedi ibareleri muhasebe yetkilisi mutemedi olarak değiştiril
mektedir. 

- Kanunun 63 üncü maddesinin mevcut halinde iç denetim, üst yönetime güvence sağlayan 
danışmanlık faaliyeti olarak nitelendirilmiştir. Uluslararası uygulamalarda iç denetim, yönetim 
adına yapılan denetim faaliyeti olup, güvence ve danışmanlık sağlamayı bir arada kapsar. Ulus
lararası geçerliği olan îç Denetim Enstitüsünün belirlediği uygulama standartları da güvence ve 
danışmanlık olarak ikili ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu itibarla (18) numaralı alt bentle yapılan 
değişiklikle uluslararası tanımına uygun olarak tanımda teknik düzeltme yapılmaktadır. 

- İç denetçi, denetim yapmakla görevli olduğundan yürütme faaliyetinde bulunamaz ve bu kap
samda görev alamaz. İzlemek fiili, idarenin yerine getireceği idari bir faaliyeti ifade etmekte olup, 
(19) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle bu ibarenin "denetlemek" olarak değiştirilmesi sağlan
maktadır. 

- İdari yapımız dikkate alınarak, bakanlıklarda ve bağlı idarelerde, sistemin önemli bir unsuru 
olan iç denetçinin, bakanın siyasi ve idari sorumluluğu kapsamında, (20) numaralı alt bentle yapılan 
değişiklikle üst yöneticinin teklifi üzerine bakan tarafından atanması ve aynı usulle görevden alın
masının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

-(21) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle teşkilatı ve personel durumu da dikkate alınarak 
kamu idarelerine iç denetçi atanıp atanmamasına ilişkin olarak Kurula belirleme yapma yetkisi 
verilmektedir. 

- (22) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle kanuni faiz kavramı yerine, ilgili mevzuatı 
uyarınca hesaplanacak faiz ibaresi kullanılarak uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amaçlanmıştır. 

- (23) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle Kanunun esasına uygun olarak "teftiş" ibaresi 
"denetim" olarak değiştirilmektedir. 

- (24) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle Kanunun esasına uygun olarak "teftiş" ibaresi 
"denetim" olarak değiştirilmektedir. 

- (25) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasının gelir fazlalarının üçer aylık dönemler itibarıyla Hazineye aktarıl
masına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

- (26) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle 5018 sayılı Kanuna uyum sağlanması amacıyla 
diğer mevzuatta yapılması gereken değişikliklerin Kanunda öngörülen geçiş dönemi sonuna kadar 
uzatılması sağlanmaktadır. 
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- (27) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle, mevcut uygulamada kamuya önemli hizmetler 
sunan ve işletme niteliği ağır basan döner sermaye işletmelerinin geçiş dönemi sonuna kadar 
yeniden yapılandırılmaları, yeniden yapılandırılma gerçekleştirilinceye kadar malî işlemlerinin 
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

(b) bendinde; 
- Düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçeleri Kanunun 12, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu mad

deleri uyarınca merkezi yönetim bütçe kanununda yer alacaktır. (1) numaralı alt bentle yapılan 
değişiklikle düzenleyici ve denetleyici kurumların Kanunun 42 nci, 44 üncü ve 78 inci maddelerine 
de tabi kılınmaları öngörülmektedir. Merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarının 
onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisince kesin hesap kanunuyla gerçekleştirildiğinden bu 
kurumların bütçe uygulama sonuçlarının onanmasını ve bütçe kanunu ile kesin hesap kanunu 
arasında uyumun sağlanması amacıyla bu değişiklik yapılmaktadır. Kanunun 44 üncü maddesinde; 
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mallarının kaydı ile mal yönetim hesabının veril
mesine ilişkin usul ve esasların çıkarılacak bir yönetmelikte belirleneceği belirtilerek, kapsama 
dahil kamu idarelerinin mal yönetiminde ortak standartların oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca, 
bu kuruluşlar muhasebe standartları yönünden aynı muhasebe sistemine de dahil edilmişlerdir. Böy
lece kamu idarelerinin tamamında mal yönetimine ilişkin işlemlerde aynı standartların kullanılması 
sağlanmış olacaktır. Kanunun 78 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenleyici ve denetleyici 
kurumlara ilişkin özel bir hüküm yer aldığından herhangi bir tereddüde neden olmamak amacıyla 
kapsam maddesinde de buna yer verilmesi sağlanmaktadır. 

- (2) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle hizmetlerde aksamaya neden olunmaması için koruma 
ve güvenlik hizmetleri için de ertesi yıla geçen yüklenmeye girişebilme imkanı getirilmektedir. 

- Kamu hizmetlerinin daha az maliyetle temini ve devamlılığını sağlamak amacıyla (3) 
numaralı alt bentle yapılan değişiklikle, yatırım projeleri dışında kalan ve zorunluluk niteliği 
bulunan bazı cari nitelikli harcamalar için de gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilmesine 
imkân tanınmaktadır. 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği 
yetkiye dayanılarak, personel maaşlarının belli merkezlerde tahakkuk ettirilerek bu amaçla oluş
turulacak saymanlıklarca ödenmesine ilişkin maaş otomasyonu pilot uygulama çalışmaları başarıy
la sürdürülmektedir. Ortak veri tabanındaki bilgilerden yararlanılarak yapılacak bu uygulamanın 
yaygınlaştırılması ve yürütülebilmesi için veri tabanı bilgilerinin sağlıklı olması ve bu veri giriş
lerini yapmakla yetkili kılınan personelin veri girişlerinin doğruluğu konusunda gerçekleştirme 
görevlileri gibi sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Ayrıca, Kanunun 50 nci maddesinde, malî iş
lemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin aynı yönetmelikte 
belirleneceği ifade edilmiştir. Harcama sürecinin gerçekleştirme işlemlerini gösterir belgeler ile 
ödeme aşamasından sonraki muhasebeleştirme işlemlerini içeren belgelerin aynı yönetmelikte yer 
alması karışıklıklara neden olabileceğinden (4) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle bu konuların 
iki ayrı yönetmelikte düzenlenmesi öngörülmektedir. Harcama belgelerine ilişkin yönetmelik 
düzenlenmesi hususu ilgisi nedeniyle bu maddeye alınmıştır. 

- Maddede belirlenen bir ve üç aylık süreler zorunlu bazı hallerde yetersiz kalmaktadır. Bu 
nedenle (5) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle maddenin son fıkrasına "zorunlu hallerde 
yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarını ve mahsup süresi" ibaresi eklenmektedir. 
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- Genel bütçe gelirlerinin bir kısmının tarh ve tahakkuku Maliye Bakanlığı dışındaki idareler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Örneğin gümrük vergileri Gümrük Müsteşarlığına bağlı personel 
tarafından tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Bu çerçevede (6) numaralı alt bentle yapılan değişiklik
le maddede düzeltme yapılmaktadır. 

- (7) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle maddenin üçüncü fıkrasına (g) bendinin eklen
mesiyle kamu idarelerinin mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin kesin hesap kanununda yer al
ması amaçlanmıştır. 

- İş ve işlemleri yoğun olan kamu idarelerinde, muhasebe yetkililerinin, muhasebe hizmetlerini 
sağlıklı olarak yürütebilmeleri için, (8) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle görev ve yetkilerin
den bir kısmını yardımcılarına devredebilmelerine ve bu konuda Maliye Bakanlığınca düzenleme 
yapılmasına imkân tanınmaktadır. 

- (9) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle kamu idarelerinde ihtiyaç olması halinde iç 
denetim birimi başkanlıkları oluşturulmasına imkân sağlanmaktadır. 

- (10) numaralı alt bentle yapılan değişiklikle uluslararası standartlarda ve Avrupa Birliği uy
gulamalarında yer alan kalite güvence ve geliştirme programı düzenleme ve değerlendirme görevi 
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna verilmektedir. 

- Genel hükümler çerçevesinde zaman aşımının kesilmesi ve durması söz konusu olacağından, 
uygulamada doğabilecek tereddütlerin önlenmesi amacıyla (11) numaralı alt bentle gerekli düzen
leme yapılmaktadır. 

(c) bendiyle, bu Kanunla yapılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla 5018 sayılı 
Kanunda yer alan bazı ibare ve hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 11. - 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller, bazı teşkilatların kaldırılmış olması veya ad
larının değişmesi, yükseköğretim kurumlarının tüzel kişiliği haiz olmaları nedeniyle ismen ayrı ay
rı sayılması ve farklı bir gruplamaya tabi tutulması ile niteliği itibarıyla bu Kanuna tabi olmaması 
gereken bazı idarelerin kapsamdan çıkarılması ve bazı idarelerin de bütçelerinin bağlı veya ilgili ol
dukları idare bütçesi içerisinde yer almalarının sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmektedir. 

Bu idarelerden Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk 
Tarih Kurumu, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Adli Tıp Kurumu, Refik Saydam Hıfzıssıh-
ha Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, bütçelerinin bağlı veya il
gili bulundukları idare bütçesi içerisinde yer alması öngörüldüğünden cetvellerden çıkarılmıştır. 

Madde 12. - Yeni malî yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere 
idari kapasiteyi güçlendirmek, teşkilat ve personel açısından yapılan dönüşüme uyum sağlamak 
amacıyla 657 sayılı Kanunda ve eki cetvellerde değişiklik yapılmakta ve 178 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede yer alan bazı ibare ve hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanununun denetim elemanlarının gündeliklerini düzenleyen 33 
üncü maddesinde değişiklik yapılarak iç denetçilerin gündelikleri düzenlenmekte; malî yönetim ve 
kontrol işlevlerinin ve bütçe dairesi başkanlıkları personelinin idarelere devredilmesi nedeniyle 
ihale komisyonu üyelerinin ilgili idare personelinden oluşturulması sağlanmakta; Strateji Geliştir
me Başkanlarının müşterek kararla atanması öngörülmektedir. 
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Madde 13. - Maddenin (a) bendi ile bu Kanunla ihdas edilen iç denetçi kadrolarına atanacak
ların atandıkları kurum personeline yapılan ilave ödemelerden yararlanmamaları sağlanmak suretiy
le kamudaki tüm iç denetçilerin malî hakları eşitlenmekte ve söz konusu personele yapılacak ek 
ödemeye ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

Maddenin (b) bendi ile doğal afetlerden zarar görenlere yapılan aynî veya nakdî yardımların, 
Bakanlar kurulunca yardım karan alınması, yardımın Başbakanlık aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve 
makbuz karşılığı olması durumunda gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmasına 
imkân sağlanmaktadır. 

Maddenin (c) bendi ile doğal afetlerden zarar görenlere yapılan aynî veya nakdî yardımların, 
Bakanlar kurulunca yardım kararı alınması, yardımın Başbakanlık aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve 
makbuz karşılığı olması durumunda kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapıl
masına imkân sağlanmaktadır 

Madde 14.-5018 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinde malî hizmetler birimine verilen görev
leri de yürütmek üzere Başbakanlıkta ve Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, Kanunun eki (1) sayılı cetvelde yer alan idarelerde Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı ve Kanunun eki (2) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerinde strateji geliştirmeye iliş
kin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlükler kurulmaktadır. 

Madde 15. - Madde ile yapılan düzenlemelere göre kadrolar ihdas edilmekte, Maliye Başkanı, Büt
çe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadroları ilgili cetvellerden çıkarılmaktadır. 

Madde 16. - Madde ile mevcut teşkilat yapılarında yer alan Araştırma Planlama ve Koordinas
yon Kurulu Başkanlıkları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Dairesi Başkanlıklarının 
kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kanunlarda yer alan hükümler ile teşkilat kanunlan ve teşkilat
lanmaya ilişkin diğer kanunlarda yer alan araştırma planlama ve koordinasyon hizmetlerine yönelik 
kurul başkanlıktan, daire başkanlıktan ile şube müdürlükleri kurulması ve bunlann görevlerine iliş
kin hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. -1.1.2006 tarihi itibarıyla kaldırılacak olan Bütçe Dairesi Başkanlıklarındaki 
Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer personel ile Maliye Başkanı kadrolannda bulunanların 
durumuna yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

Aynca, geçiş döneminde iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda uyulacak esaslar belirlen
mektedir. 

Geçici Madde 2. - 5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesiyle getirilen Malî Hizmetler Uzman
lığına, kamu idarelerinde benzeri hizmetlerde çalışan personelin belirli şartlarla geçişine imkân 
tanınarak malî hizmetlerde idarelerin yeterli bir personel yapısı oluşturmalan öngörülmektedir. 

Geçici Madde 3. - 1.1.2006 tarihinden itibaren muhasebe hizmetleri kendileri tarafından 
yürütülecek olan özel bütçeli idarelerden Maliye Bakanlığınca uygun görülenlerin Maliye Bakan
lığı saymanlık otomasyon sistemini (say2000i) kullanma imkanı getirilerek, geçiş sürecinde sorun-
lann en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 17. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 18. - Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Esas No.: 1/1121 26.10.2005 

Karar No.: 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca hazırlanarak, 18.10.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca, 21.10.2005 tarihinde esas komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna; tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 25.10.2005 tarihli birinci toplantısında, Maliye Bakanlığı ile Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile Türk Mali Sistemi'nin Avrupa Birliği Müktesebatı'na uyumunu sağlamak üzere 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve ilgili mevzuatta yapılan düzenlemelerde; bazı tek
nik ibare ve ifadelerde değişiklikler yapılmakta, iç kontrol sistemi daha kapsayıcı hale getirilmekte, 
Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak, harcama öncesi kontrol kavramı "ön mali kontrol" 
şeklinde değiştirilmekte, mali hizmetler biriminin görev yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlen
mekte, mevcut teşkilat yapılarında yer alan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu başkan
lıkları kaldırılmakta, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, bazı idarelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bazılarında ise 
Strateji Geliştirme Müdürlükleri kurulmakta ve getirilen düzenlemelerle ilgili olarak kadro ihdas ve 
iptalleri öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, şu görüşler ileri 
sürülmüştür: 

- Türk Mali Sisteminin AB Müktesebatma uyumunu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği fon
larından finanse edilen çeşitli projeler uygulamaya konulmuştur. 

- Fransa Maliye Bakanlığınca birlikte yürütülen, "Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sis
teminin AB Uygulamaları ve Uluslararası Standartlarla Uyumlaştırılması" konulu eşleştirme projesi 
kapsamında; 5018 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelik taslakları, Avrupa 
Birliği Uygulamaları ve uluslararası standartlar açısından gözden geçirilmiş ve 5018 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

- Avrupa Birliği yetkilileri ile yapılan bir dizi görüşmeler neticesinde; Avrupa Birliğine uyum 
süreci çerçevesinde, 5018 sayılı Kanunun ihtiyaç duyulan maddelerinde AB'ye uyum maksadıyla 
değişiklikler yapılması gerekmiştir. 

Devam eden görüşmeler sırasında Komisyon üyelerimiz, Tasarının Avrupa Birliği Mük-
tesebatının içselleştirilmesi hususunda AB isteklerini karşılayıp karşılamadığı sorusu üzerine, Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilisi; AB Direktiflerinin mali kontrol alanında düzenlemeyi 
genel prensiplere dayandırarak yaptığını, detaylı konularda Avrupa Birliğinin somut yönlendirici 
belgelerinin olmadığını, Tasarıyı ise Müktesebatın içselleştirilmesi açısından genel itibariyle yeter
li bulduklarını, eleştiri konusu yapılabilecek çok fazla hususun olmadığını ifade etmiştir. 
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Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerin görüşülmesine karar verilmiştir. 

Tasarının bütün maddeleri aynen kabul edildiğinden, ayn bir metin düzenlenmesine gerek 
görülmemiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Ali Rıza Alaboyun 

Aksaray 

Üye 
Necdet Budak 

Edirne 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

Afif Demirkıran 
Batman 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Öner Gülyeşil 

Siirt 

Üye 
Zekeriya Akçam 

İzmir 

Üye 
Ömer İnan 

Mersin 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
İnci Özdemir 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Aydın Dumanoğlu 

Trabzon 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.11.2005 

Esas No.: 1/1121 
Karar No.: 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 18.10.2005 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 21.10.2005 tarihinde tali komisyon olarak Av
rupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/1121 
esas numaralı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 26.10.2005, 
27.10.2005 ve 28.10.2005 tarihlerinde yaptığı 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu birleşimlerde, Hükümeti 
temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müs
teşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Türk mali yönetim sisteminde bir reform niteliğinde olan, uluslararası standart
lara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetimini ve kontrol sistemini öngören 
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kademeli olarak uy
gulanmaya başlanmıştır. 5018 sayılı Kanunla getirilen yapılanma ile mevcut mali yönetim sis
teminin değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Bu 
Kanunla, bütçe kapsamı genişletilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını tam olarak 
kullanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bütçe uygulama ve hazırlama sürecinde ve 
denetiminde strateji ve performans sistemi ile etkinlik artırılmaya, mali yönden şeffaflık sağlan
maya, hesap verebilir yönetim anlayışına uygun mekanizmalar oluşturulmaya, harcama sürecinde 
yetki, sorumluluk ve görev dengesi ve etkin bir iç kontrol sistemi kurulmaya çalışılmıştır. 

Mali yönetimimizin yeniden yapılandırılması sebebiyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile öngörülen yeni sistemin, en iyi şekilde işlemesi ve beklenen amacı sağlayabilmesi için 
yeni mali sisteme ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmek
tedir. 5018 sayılı Kanunda öngörülen düzenlemelerin ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönet
meliklerin hazırlanması sırasında; 

- Avrupa Birliğine tam üyeliğe yönelik müzakerelerde alman kararlar, 
- Kamu idarelerinden gelen görüş ve öneriler, 
- Avrupa Birliği fonlarından finanse edilerek uygulamaya konulan Avrupa Birliği normlarına 

uyum sağlamak amacıyla yürütülen mali yönetim ile ilgili projeler, 
Kapsamında, yürürlükteki 5018 sayılı Kanunda yer alan bazı teknik hükümlerle uygulamaya 

ilişkin konularda düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 
Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda; 5018 sayılı Kanunda yer alan bazı teknik düzen

lemeler ile performans raporlarının içeriğine, muhasebe ve raporlama standartlarının uluslararası 
standartlara uygunluğunun sağlanmasına, ön mali kontrol ve iç mali kontrol sisteminin daha kap-
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sayıcı hale getirilmesine ve mali hizmetler birimine ilişkin maddeler ile 5018 sayılı Kanun çer
çevesinde öngörülen yeni mali sisteme kamu idarelerinin teşkilat yapılarının uyumlu hale getiril
mesi amacıyla ilgili mevzuatta tamamlayıcı mahiyette bazı değişiklikler yapılması gereği hasıl ol
muştur. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Harcama yetkisinin üst yönetici tarafından kullanılması ilkesine istisna olarak, harcama yet

kisinin zorunlu hallerde üst yönetici veya belirleyeceği kişiler tarafından kullanılmasına olanak sağ
lanmasına, 

- Yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan har
camalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluğun kurul, komite veya komisyona ait olduğuna 
açıklık getirilmesine, 

- Emanete alınan tutarların zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, malın 
alındığı veya hizmetin yapıldığı tarihi takip eden yılbaşının esas alınmasına, 

- Bütçede yer alacak öncelikli ödemeler arasına; ilama bağlı borçlar, ödenmemesi halinde 
gecikme cezası veya faiz gibi ek külfet getirecek borçların da ilave edilmesine, 

- Faaliyet raporlarının içeriğinin belirginleştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet raporlarında 
performans bilgileri ile genel mali bilgilere de yer verilmesinin sağlanmasına, 

- Devlet Muhasebesi Kurulu tarafından belirlenecek muhasebe ve raporlama standartlarının 
uluslararası standartlara uygun olarak tespitinin yapılması ilkesine açıklık getirilmesine ve bu stan
dartlara göre değişken olan çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerinin 
belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesine, 

- 5018 sayılı Kanundaki taşınmaz tahsisine ilişkin madde kapsamına Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki yerlerin de dahil edilmesine ve 5018 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelerle köy 
tüzel kişilikleri arasında taşınmaz tahsisine imkân tanınmasına, 

- Ön mali kontrol mekanizmasının yeniden düzenlenmesine ve harcamaların yanı sıra mal ve 
gelir işlemlerinin de kontrol altına alınmasına, 

- İç kontrol ile ön mali kontrole ilişkin hususların, mali sistemi daha kapsayıcı hale getirilmesi 
amacıyla yeniden düzenlenmesine, 

- İşlem sürecinin hızlandırılması ve etkinliğinin temini amacıyla, mali kontrol yetkilisinin sis
temden çıkarılmasına ve ön mali kontrol fonksiyonunun mali hizmetler birimi ile harcama birim
lerinde gerçekleştirilmesinin sağlanmasına, 

- Mali hizmetler biriminin, mali yönetim ve kontrol sistemindeki yerinin ve görevlerinin 
yeniden düzenlenmesine, 

- Muhasebe yetkililerinde aranan şartların yeniden belirlenmesine, 
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının gelir faz

lalarının üçer aylık dönemler itibariyle Hazineye aktarılmasına, 
- Mevcut döner sermayeli işletmelerin fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yerine getirebil

mesi için, ayrı bir çerçeve kanunla 2007 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırılmasına imkân sağ
lanmasına, 

- Doğal afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımların Bakanlar Kurulu kararıyla 
yapılacağının hükme bağlanmasına, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 



— 14 — 

- Kanunla öngörülen mali yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak, 
idari kapasiteyi güçlendirmek, teşkilat ve personel açısından yeni sisteme uyumun sağlanması 
amacıyla; çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına, bu çerçevede 
kadro ihdas ve iptalleri ile özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmasına, 

- 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre; mali hizmetler ile iç denetimin ilgili idarelerce gerçek
leştirilecek olması nedeniyle, idarelerin teşkilat yapısında yer alan Araştırma Planlama ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanlıkları ve Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Dairesi Başkanlık
larının kaldırılmasına, bu birimlerin yerine Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda 
Strateji Geliştirme Başkanlıklarının kurulmasına, 

- İktisadi esaslara göre faaliyet gösteren TOKİ, TRT, TMSF gibi idarelerin 5018 sayılı Kanun 
kapsamından çıkarılmasına, ayrı bütçe yapılmasına gerek bulunmayan bazı idarelerin bütçelerinin 
bağlı veya ilgili oldukları idare bütçesi içerisinde yer almaları sebebiyle 5018 sayılı Kanuna ekli lis
telerin yeniden düzenlenmesine, 

Yönelik değişiklikler yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- 5018 sayılı Kanunla getirilen mali yapılanmaya yönelik düzenlemelere ilke olarak karşı olun

madığı, 
- 5018 sayılı Kanunun, kanunlaşma sürecinin kamuoyunda değerlendirilmeden kısa sürede 

çıkarıldığı, bu nedenle yeterince olgunlaştırılamadığı, 
- 5018 sayılı Kanunun 2003 yılında kabul edilmiş olunmasına rağmen henüz tam olarak uy

gulamaya girmediği, bunun kamu yönetiminde tereddütlere neden olduğu, 
- 5018 sayılı Kanunun hazırlanmasında yeterli mutabakatın sağlanmamış olması nedeniyle, 

Kanunda, henüz tamamı yürürlüğe girmeden değişiklikler yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı, 
- 5018 sayılı Kanunda Devlet bütçesinin kapsamının tüm kamu kurumlarını içine alacak şekil

de geniş tutulmaya çalışıldığı, buna karşın bu Tasarı ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki TOKİ, 
TRT gibi kamu kaynağı kullanan pek çok kurumun parlamentonun denetimi dışına çıkarılmak is
tendiği, 

- 5018 sayılı Kanunun genel amacına aykırı olarak, Tasarıyla bütçenin kapsamının daraltıldığı, 
- Tüzel kişiliği bulunan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili veya bağlı kuruluşlara dahil 

edilmesinin yanlış olduğu, bu kuruluş bütçelerinin parlamentoda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerek
tiği, 

- Tasarı ile 5018 sayılı Kanunu uygulayacak personele ilişkin düzenlemelere yer verildiği, bu 
çerçevede Tasarıda bazı kadrolar ihdas edilerek, bunların mali statülerinin belirlenmesine yönelik 
düzenlemeler yapıldığı, 

- Mevcut Araştırma Planlama Başkanlıklarının kaldırılarak, yerlerine Strateji Geliştirme Baş
kanlıklarının oluşturulması yerine isim değişikliği ve görevlerinin yeniden tanımlanarak amacın 
sağlanabileceği, yeni bir yapılanmaya gidilmesine gerek olmadığı, 

- Tasarıdaki döner sermayeler ile fonlara ilişkin hükmün 5018 sayılı Kanunla amaçlanan tek bir 
mali yapının oluşturulmasına ilişkin ilkelere aykırılık teşkil ettiği, 

- Denetçi ve uzmanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği, 
- Ön mali kontrolü yapacak kişinin niteliklerinin daha ayrıntılı olarak tespit edilmesi gerektiği, 
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- Gayrimenkullerin tahsisine ilişkin maddede gayrimenkulun değerinin tespitinde objektif il
ke ve yöntemlerin belirlenmesi gerektiği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda, 
- 5018 sayılı Kanunun reform niteliğinde düzenlemeler içeren temel bir Kanun olduğu ve 

Tasarının Kanunun uygulanma kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak hazırlandığı, 
- Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, mali kontrole ilişkin mekanizmalara açıklık getirilmesi 

amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kanunda, daha sonra yapılan değerlendirmeler çerçevesinde söz 
konusu mekanizmalarla ilgili bazı hususların eksik düzenlendiğinin anlaşıldığı, 

- Türk Kamu Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Avrupa Birliği uygulamaları ve uluslararası stan
dartlarla uyumlaştırılması projesinin başlatıldığı ve bu proje kapsamında 5018 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması gereğinin ortaya çıktığı, 

- İç kontrol sistemini daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla mali hizmet birimlerinin görev
lerinin kapsamının genişletilerek yeniden belirlendiği, 

- 5018 sayılı Kanunla her bir kamu idaresinin kendi kamu mali yönetim ve kontrol sistemini 
kurması ve ilgili idareler tarafından yürütülmesi öngörüldüğünden, mali hizmetler ve iç denetim 
faaliyetlerinin yürütmek amacıyla idarelerin teşkilat yapılarında değişikliklerin yapıldığı, 

- Kamu idarelerinin teşkilat yapılarında yeni mali sisteme paralel olarak kadrolara ilişkin 
hususların düzenlendiği, 

- Mevcut döner sermayeli işletmelerin fonksiyonlarını daha etkili bir şekilde yerine getir
melerini sağlamak amacıyla, bu işletmelerin ayrı bir çerçeve kanunla 2007 yılı sonuna kadar 
yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuz

ca da benimsenerek maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 
Tasarının; 
- Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fık

rasında yer alan "sorumluluk kurul veya komiteye ait olur." ibaresi, "sorumluluk kurul, komite veya 
komisyona ait olur" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen, 
- Çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 5018 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fık

rası; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilebilmesi amacıyla tahsis ve tahsisi kaldır
maya yetkili makamlara açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 5 inci, 6 nci, 7 nci ve 8 inci maddeleri aynen, 
- Çerçeve 9 uncu maddesi ile değiştirilen 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin: 
- Birinci fıkrasının başlangıcındaki "En geç" ibaresinin metinden çıkarılması, denetim elamanı 

olarak görev yapmayan kariyer uzmanlarının doğrudan iç denetçi olarak atanmalarına imkân veren 
(c) bendinin; halen denetim elemanlığı görevini yürütmeyen diğer unvanlarda bulunan personelin 
iç denetçi olarak atanabilmesinin, 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde iç denetçi için belirtilen 
şartları dikkate alındığında bu şartlan taşımayabilecekleri düşünülerek, metinden çıkarılması ve 
müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 
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- Birinci fıkranın sonunda yer alan "olarak, 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler" ibaresi 
"olarak, 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler. Ancak, bu tarihe kadar iç deneticiliğe atanmayan
lardan talep edenlere, 31.12.2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere iç denetçi sertifikası verilir." 
şeklinde, maddenin son fıkrasında yer alan "(c), (d), (e) ve (f) bentlerinde" ibaresinin ise, madde 
metninde yapılan değişiklikler doğrultusunda "(c), (d) ve (e) bentlerinde" şeklinde değiştirilmesi, 

- İkinci fıkrasında yer alan "bütçe daire başkanlıkları" ibaresi, bütçe daire başkanlığı bulun
mayan idarelerde, sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar hizmetin aksamaması amacıyla, 
bu idarelerin muhasebe hizmetlerinin Maliye Bakanlığından bu görevi yürütmeye ehil olanların da 
atanabilmesini temin amacıyla "Maliye Bakanlığı" olarak değiştirilmesi, 

suretiyle, 
- Çerçeve 10 uncu maddesi; 
- (a) bendinin; (6) numaralı alt bendinin, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan 

"merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanun
la yapılır." ifadesindeki "kanun" ibaresinin merkezi yönetim bütçe kanunu olarak anlaşılması gerek
tiği, bu doğrultuda böyle bir değişikliğe gerek olmadığı şeklindeki düşünceden hareketle metinden 
çıkarılması ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, (18) numaralı alt bendinde yer alan "ve nes
nel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir." ibaresi, anlama açıklık kazandırılması amacıyla 
"nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir." şeklinde değiştirilerek 17 nci madde olarak, 
(23) ve (24) numaralı alt bentlerinin, sistem denetimi yapan iç denetçilerin spesifik olay ve işlem
lere yönelik olarak görevlendirilebilmeleri, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde iç denetçiye asli görevi 
dışında hiçbir görev verilememesi ve yaptırılamaması hükmü dikkate alındığında, denetim ile teftiş 
müessesesi arasında yetki karmaşasına yol açılmaması için madde metninden çıkarılması ve 
müteakip alt bentlerin teselsül ettirilmesi; 

- (b) bendinin; (2) numaralı alt bendinin sonuna, niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı 
tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen 
ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme suresi on iki ayı aş
mamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilmesine imkân 
sağlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesindeki "bütçelerin
de öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini aşmayacağı" şeklindeki kısıtlamadan, Milli Eğitim Bakan
lığının istisna tutulmasına imkân veren bir düzenlemenin, 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesine 
ikinci fıkra olarak eklenmesini öngören ifadenin ilave edilmesi, (3) numaralı alt bendine, "hava ve 
deniz araçlarının kiralanması" ibaresinden sonra gelmek üzere, başta çeşitli enfeksiyon hastalıkları 
olmak üzere, birçok hastalıktan korunmak amacıyla uygulanan aşı ve anti serumların, dünyadaki 
üretimlerinin kısıtlı olması, bu ürünlerin miatlarının sınırlı olmasından dolayı uzun süreli stoklama 
imkânının bulunmaması, nakilleri ve saklanmaları için özel şartların gerekli bulunması ve üretim
lerinin sipariş üzerine yapılması gibi sebeplerin yanında, halen dünya gündeminde olan grip pan-
demisi gibi önemli salgınlara karşı da aşıya ulaşım açısından herhangi bir güçlükle karşı karşıya 
kalınmaması amacıyla, bu ürünlerin bütçe yılı ile sınırlı bir süreye bağlı olmaksızın temin edil
mesine imkân sağlanması amacıyla aşı ve anti serum alımının da, 5018 sayılı Kanunun bütçe yılı 
ile sınırlı olmadan gelecek yıllara yaygın yüklenmeye imkân sağlayan 28 inci maddesi kapsamına 
alınmasını öngören bir ibarenin eklenmesi suretiyle, 
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- 5018 sayılı Kanunla mülga 1050 sayılı Kanunda, TBMM'nin, TBMM adına yürütme or
ganının harcamalarını denetlemekle görevli Sayıştayın ve Cumhurbaşkanlığının bütçelerinin hazır
lanması ve TBMM'ye sunulması ile kesinhesaplarının incelenerek sonuca bağlanmasının ayrı bir 
prosedüre tabiî kılındığı; 1050 sayılı Kanunun kabulü sırasında, güçler ayrılığı ilkesine uygun 
olarak, kanun koyucunun söz konusu bütçeleri ayrı bir kategoride değerlendirerek gerek İçtüzükte, 
gerekse 1050 sayılı Kanun ile Sayıştay Kanununda farklı düzenlemelere yer verdiği; 1050 sayılı 
Kanun ve Sayıştay Kanunu ile oluşturulan sistemin, 5018 sayılı Kanunun genel amacıyla çağdaş 
bütçeleme ilkelerine ve yöntemlerine uygun olarak, parlamenter sistem içinde yasama organının 
konumu dikkate alındığında, söz konusu kurumların bütçelerinin Devlet bütçesinin bütçeleme 
sürecine dahil edilmesi ile hesaplarının TBMM Hesapları İnceleme Komisyonu kararıyla Sayıştay 
tarafından denetimine imkân veren bir düzenlemenin ek 1 inci madde olarak 5018 sayılı Kanuna ek
lenmesini öngören bir hükmün 11 inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelin B) Özel Bütçeli Diğer 
İdareler başlıklı bölümünde yer alan, "13) Elektrik İşleri Etüt İdaresi" ve "14) Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü" ibareleri, "13) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü" ve " 14) Maden Tet
kik ve Arama Genel Müdürlüğü " olarak değiştirilmesi ve madde numarası 12 olarak değiştirilmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 12 nci maddesi; 
- 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde düzenlenen özel hizmet tazminatından, yeni kurulan 

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkanlarının da yararlanması amacıyla 657 sayılı Kanunun 
152 nci maddesinde değişiklik yapan bir düzenlemenin (2) numaralı alt bent olarak (c) fıkrasına ek
lenmesi ve bu doğrultuda (c) fıkrasının çerçevesinin yeniden düzenlenmesi, 

- (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (h) bendinde yer alan "Strateji Geliştirme Başkanları" 
ibarelerinin, "Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkanları" olarak değiştirilmesi, 

- (e) fıkrası, birinci dereceli kadroya atanmış iç denetçiler için makam tazminatı göstergesinin 
tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi amacıyla 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı 
Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasına (c) bendi olarak eklenmesine yönelik bir düzenlemenin, 
fıkraya yeni bent ilaveleri dikkate alındığında, (3) numaralı bent olarak metne eklenmesi; bütçe 
daire başkanlıklarının kapatılması dikkate alınarak, bütçe daire başkanlarının mağduriyetinin 
giderilmesi amacıyla, bunların da diğer daire başkanları gibi makam tazminatından yararlanmasına 
yönelik olarak 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer 
alan "(Bütçe Dairesi Başkanı hariç)" ibaresinin, " (Bütçe Dairesi Başkanı dahil)" şeklinde değiş
tirilmesini öngören bir düzenlemenin (1) numaralı bent olarak fıkraya eklenmesi ve diğer kamu 
kurumlarındaki emsalleriyle aynı görevleri yürüten üniversite genel sekreter yardımcılarıyla daire 
başkanlarının da makam tazminatından yararlanmasını temin amacıyla 657 sayılı Kanuna ekli (IV) 
sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına "Üniversite Genel Sekreterleri" ibaresinden son
ra gelmek üzere "Genel Sekreter Yardımcıları Daire Başkanları" ibaresi eklenmesini öngören bir 
düzenlemenin (2) numaralı bent olarak fıkraya ilave edilmesi, 

- Üniversite döner sermaye işletmelerine döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın 
yüklenmelere girişebilmelerine imkân veren bir düzenlemenin 2547 sayılı Kanunun 58 inci mad
desinin sonuna bir fıkra olarak eklenmesini öngören hükmün (i) bendi olarak metne eklenmesi, 

- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli cetvellerde yer alan, "Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" ve "Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyesi" 
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ibarelerinin, Tasarıda yapılan değişikliklere paralel olarak "Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 
Başkanlığı" ve "Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkanlığı Daire Başkanlığı" şeklinde değiş
tirilmesine yönelik olarak 2802 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde değişiklik yapan bir 
düzenlemenin (k) fıkrası olarak metne eklenmesi, 

ve madde numarasının 13 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
- Çerçeve 13 üncü maddesi; 
- Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasasından aynı gün içerisinde birden fazla alım satım iş

lemi yapılması halinde ilk giren ilk çıkar yönteminin kullanılmasına, banka ve aracı kurumların sis
temleri gereği operasyonel zorluklar yarattığından gün içerisindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama 
yönteminin kullanılabilmesine imkân tanınmasına, banka ve aracı kurumlarca menkul kıymetler ve 
diğer sermaye piyasası araçlarında yapılacak tevkifatta, her kurumun sorumluluğunun kendisine 
gelen bilgi ve belge ile sınırlı tutulmasına ve eksik, yanlış, yanıltıcı bilgiden dolayı ziyaa uğratılan 
vergi ve cezadan bildirimi yapan kişi ya da kurumun sorumlu olmasına, bankalar arasındaki mev
duat hesaplarına yürütülen faizler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumların 
para piyasasında değerlendirdikleri kendi paralarına ödenen faizlerin tevkifat kapsamı dışına 
çıkarılmasına ve mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel fınans kurumlarından elde edilen kâr pay
larından yapılan tevkifatın beyanına ilişkin hususlara açıklık getirilmesine, tam ve dar mükellef ay
rımı yapılmaksızın dileyen mükelleflere yıllık beyanname verme imkânının sağlanmasına, vadeli 
işlem ve opsiyon borsalarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleş
melerinden elde edilen kazançlara tevkifat uygulanmayacak durumlara açıklık getirilmesine ve 
geçici 67 nci maddenin uygulanmasına ilişkin olarak bazı teknik düzenlemeler yapılmasına yönelik 
olarak Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde değişiklikler yapan bir metnin (d) fıkrası 
olarak maddeye eklenmesi ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- Belli konularda faaliyet gösteren mükelleflerin bir veya birden fazla vergi dairesinde top-
lanabilmesine imkân sağlanması amacıyla 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik öngören bir metnin (e) fıkrası olarak 
maddeye eklenmesi, 

Madde numarasının 14 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
- Çerçeve 14 üncü maddesi; birinci fıkranın (a) bendinde yer alan "Başbakanlıkta ve Milli 

Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda" ibaresinin, anlama açıklık kazandırılması amacıyla 
"Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı hariç)" şeklinde değiştirilmesi, aynı ben
de "bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı hariç)" ibaresinden sonra gelmek üzere, "doğrudan üst 
yöneticiye bağlı olarak" ibaresinin eklenmesi, (b) bendine "merkez teşkilatlarında" ibaresinden son
ra gelmek üzere, "doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak" ibaresinin eklenmesi, (c) bendine "ens
titülerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "doğrudan üst yöneticiye bağlı" ibaresinin eklenmesi, 
birinci fıkrasına; daha önce kurulmuş bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının teşkilat 
yapılarının, bu Tasarıyla yapılan düzenlemelere uyumunu sağlamak üzere Strateji Geliştirme ve 
Mali Hizmetler Daire Başkanlıklarına dönüştürülmesine imkân sağlayan bir düzenlemenin birinci 
fıkraya (d) bendi olarak eklenmesi ve madde numarasının 15 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 15 inci maddesi; Tasarıya ekli (1) sayılı listenin (A) bölümündeki kadrolar 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başbakanlık ile (Adalet Bakanlığı ve Milli 
Savunma Bakanlığı hariç) bakanlıkların merkez teşkilatlarına ait ilgili bölümüne; (B) bölümündeki 
kadroların ise, anılan Kararnamenin (II) sayılı cetvelinin Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına ait 
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ilgili bölümüne eklenmesi amacıyla birinci fıkranın birinci cümlesinin değiştirilmesi, aynı fıkranın 
ikinci cümlesinde yer alan "listede" ibaresinin, "listenin (A) bölümünde" şeklinde değiştirilmesi ve 
aynı cümlede yer alan "dörder adet" ibaresinden sonra gelmek üzere, "(Adalet Bakanlığı için 
1 adet)" ibaresinin eklenmesi; Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünde oluş
turulan Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkanlığının görevleri dikkate alındığında, bu hiz
met alanının özel bilgi gerektirmesi nedeniyle, Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkanlığın
daki bu görevlerin meslek mensuplarınca yerine getirilmesini temin amacıyla 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenecek kadroları düzenleyen Tasarıya ekli (1) ve (2) sayılı listelerin 
buna paralel değiştirilmesi, beş ve altıncı fıkra hükümlerine göre ihdas edilen kadroların Bakanlar 
Kurulu kararı ile tahsisinden sonra 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili 
bölümlerine eklenmesini hükme bağlayan bir düzenlemenin yedinci fıkra olarak metne eklenmesi 
ve madde numarasının 16 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 16 ncı maddesi; ikinci fıkrasının, Emniyet Müdürü APK Uzmanlarının 1. sınıf Em
niyet Müdürü rütbelerinde bulunmaları nedeniyle 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 ün
cü maddesinde yer alan APK uzmanları unvanlarının, Merkez Emniyet Müdürü kadrolarına dönüş
türülmesine ve bu kadrolara 1. sınıf Emniyet Müdürlerinin atanmasına imkân sağlanmasına yönelik 
olarak değiştirilmesi; üçüncü fıkrasının, Araştırma Planlama ve Koordinasyon birimlerinin kaldırıl
masından dolayı, kaldırılan bu birimlere ilişkin Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanının yanı 
sıra, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı, Araştırma Plan
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürü 
unvanlarının da kaldırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 17 olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

- Geçici 1 inci maddesi, halen mali işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen kamu 
idarelerinin yıl sonu işlemleri, mahsup dönemi işlemleri ve devir işlemlerinin uygulamada sorun 
yaratmaması, 1.1.2006 tarihi itibarıyla kaldırılacak olan Bütçe Dairesi Başkanlıklarındaki Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve diğer personel ile Maliye Başkanı kadrolarında bulunanların durumlarına ve 
geçiş döneminde iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda uyulacak esaslara açıklık getiril
mesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi aynen, 
- Geçici 3 üncü maddesine; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunundaki muhasebe hizmet

lerini sorumlu sıfatıyla yürüten sayman unvanına yapılan atıfların 5018 sayılı Kanundaki muhasebe 
yetkilisine yapılmasının sağlanmasına ve 1050 sayılı Kanunun 1.1.2006 tarihi itibariyle yürür
lüğünün sona erecek olması dikkate alınarak, 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Kat
ma Bütçeli Kuruluşlar Kesin Hesap Kanun Tasarısının 1050 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hazır
lanmasına yönelik düzenlemelerin ikinci ve üçüncü fıkralar olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 17 nci maddesi, metinde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 18 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Yürütmeye ilişkin 18 inci maddesi, 19 uncu madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, "Strateji Geliştirme Başkanı" ve "Strateji Geliştirme Daire Başkanı" unvanlarının, 

"Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkanı" ve "Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire 
Başkanı" şeklinde değiştirilmesi nedeniyle metinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
tstanbul 

Üye 
M. Mesut Özakcan 

Aydın 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 
Üye 

A. Kemal Kumkıımoğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oy eklidir) 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

0. Seyfı Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 

M. Ergun Dağcıoğlu M. Akif Hamzaçebi 
Tokat Trabzon ı 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 
Hükümet Tasarısı ile henüz uygulama fırsatı bulamamış olan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 

ve Kontrol Kanununun 9 maddesi tamamen, 27 maddesi kısmen değiştirilmekte, 11 maddesine ek 
hükümler konulmakta, 12 maddesi hükmü veya bazı fıkra hükümleri yürürlükten kaldırılmakta ve 
ekli cetvellerde de değişiklik yapılması öngörülmektedir. 

83 asıl ve 14 geçici maddeden oluşan 5018 sayılı Yasanın bazı hükümleri yayım tarihinde 
diğer hükümleri ise yasa çıkarıldıktan sonra yaklaşık olarak bir yıl sonra 1.1.2005 tarihinde yürür
lüğe girecekti. 

Ancak yasanın çıkarılmasının üzerinden yaklaşık bir yıllık bir süre geçmesine karşın hükümet 
gerekli hazırlıkları tamamlayamadığından bahisle 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununa koymuş olduğu 
bir madde ile bu kanunun yürürlük tarihini 1.1.2006 tarihine erteledi. 

Yine hükümet bu yıl 2006 yılı bütçesini parlamentoya sunduktan sonra karşımıza 5018 sayılı 
yasadaki bazı hüküm ve tanımların anayasaya aykırılık taşıdığı kanaatine yaklaşık iki yıl sonra 
ulaşarak (ki bizim yasa görüşmeleri sırasındaki uyarılarımız dikkate alınmamıştı) şimdi 5 maddeden 
oluşan Anayasa değişiklik tasarısını öncelikle parlamentonun gündemine taşımış bulunuyor. 

Bunun anlamı şudur; söz konusu Anayasa değişiklik önerileri ve gerekçeleri dikkatle okunur
sa, hükümet şu an parlamentoya sunduğu 2006 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile ona dayanak teşkil 
eden 5018 sayılı Yasanın bazı hükümlerinin Anayasaya uyum problemi taşıdığını kabul etmektedir. 

Yine hükümet ikinci olarak; çok hızlı ve yoğun bir görüşme takvimi uygulayarak yasalaştırdığı 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun kabul tarihinden yaklaşık iki yıl sonra, bu 
kanunun çok çeşitli hükümlerinde değişiklik yapan bu Tasarıyı komisyona getirmiş bulunuyor. 

Bu durum bizim yaklaşık iki yıl önce gerek alt komisyon, komisyon gerekse genel kurul çalış
malarında yaptığımız tespitlerde ve uyarılarda ne ölçüde haklı olduğumuzu teyit etmektedir. 

Ancak yine 19 asıl ve 3 geçici maddeden oluşan Tasan ile başka şeyler de yapılmak istenmektedir. 
Bu çerçevede Tasarı ile; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 madde ve/veya bendinde değişiklik, 
6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun iki maddesine ekleme, 
375 sayılı K.H.K.'ye bir madde eklenmesi, 
Gelir Vergisi Kanununun iki, Kurumlar Vergisi Kanununun bir maddesinde değişiklik yapıl

maktadır. 
Daha önemlisi Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile hiç ilgisi olmadığı halde Sayın Cum

hurbaşkanınca da bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen Kamu Yönetimi Temel 
Kanununda yer alan bir müessese, (Strateji Geliştirme Başkanlığı, Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları) 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Temel Yasa bir tarafa bırakılarak tüm 
kamu kurumlarında teşkilat yasalarına dolaylı bir yöntemle monte edilmektedir. Bunun uzantısı olarak 
yaklaşık 28 adet Kamu Kurum ve Kuruluşunun Görevleri Hakkında Kanun veya K.H.K.'lerde bazı 
maddelere ilave, değişiklik ve/veya yürürlükten kaldırma işlemi yapılmaktadır. 

5018 sayılı yasa veya ilgili bazı yasalarla ilişkili olmadığı halde bu son bölümdeki değişiklik
lerin, Tasarıya yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Kamu Yönetimi Temel Kanununa yönelik toplumsal 
duyarlılığın farkında olan Başbakanlık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrolü Kanununda 
yapılacak değişiklikleri fırsat bilerek Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile ilgili bazı düzenlemeleri bu 
tasarı ile kamuoyunun da dikkatinden kaçırarak yasalaştırma gayreti içinde bulunmaktadır. 
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Ayrıca Tasarı çalışmaları sırasında bütün bakanlıklarda bulunan APK'ların strateji dairesi baş
kanlıklarına dönüştürülmesi yönündeki önerilerin Başbakanlıkça dikkate alınmadığını da öğrenmiş 
bulunuyoruz. Buradaki amacın tüm kamu idarelerinde yeni bir müessese ihdas edilmek yolu ile kad
rolaşma konusunda yeni adımlar atılmaya çalışılması olduğu anlaşılmaktadır. 

1. Tasarının 11 inci maddesi 
Tasarının bu maddesi ile merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşların bir kısmı kanuna 

ekli listelerden çıkarılırken bazı yeni kurumlar kapsama alınmaktadır. 
Buradaki temel sorun II sayılı cetvelde yer alan bazı kurumların özel bütçe kapsamından 

çıkarılması ile yine III sayılı cetvelde yer alan TMSF'nin bütçe kapsamı dışına çıkarılmasıdır. 
Özel bütçeli idareler getirilen düzenleme ile iki alt gruba ayrılmıştır; birinci alt grupta yer alan

lar YÖK, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri; özel bütçeli diğer idareler başlığını taşıyan 
ikinci alt grupta ise, diğer kurumlar yer almaktadır. İkinci alt grupta yer alan 19 kurum bütçe kap
samından çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kurumların bir kısmının bağlı veya ilişkili olduğu Bakanlık büt
çesi içinde yer alması nedeniyle listeden çıkmakla birlikte gerçekte bütçe kapsamından ve par
lamento denetiminden çıkmadığını söyleyebiliriz. Ancak aynı gerekçeyle YÖK içinde yer almakta 
olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin de listeden çıkması gerekir. 

Ancak Toplu Konut İdaresi (TOKİ), TRT ve TMSF'nin listeden çıkmasının makul, tutarlı 
gerekçeleri bulunmamaktadır. 

TOKİ bu anlamda iyi bir örnek olarak görülmelidir. Özellikle hükümetin bazı politikalarını bu 
kurum eliyle yürütme niyeti ve iradesi bu kurumu son dönemde öne çıkarmıştır. Getirilen düzen
lemeler ve girişilen işlerle bu kurumun kamusal politikalardan kaynaklanan yükümlülüğü artmak
tadır. Bu kurumun bütçe dışına çıkarılıp nasıl sınırlandırılacağının ortada kalmış olması bütçenin 
açıklığı ve şeffaflığı ilkelerine aykırı olması yanında bütçe birliğini bozucu bir sonuç doğurmak
tadır. Uluslararası sınıflandırmalar (IMF, GFS 2001) eğer bu kamu politikası bu tür kuruluşlar eliy
le yerine getiriliyorsa ve kaynak bütçeden ya da vergi benzeri gelirlerden aktarmalarla karşılanıyor
sa bu kurumların harcamalarının mutlaka genel yönetim harcamalarıyla ilişkilendirilmesi gerek
tiğini söylemektedir. TOKİ'nin kalkınma planında öngörülenin aksine son dönemde yeniden 
yapılandırıldığı ve kurumun ciddi bir malî yükümlülük altına girdiği dikkate alındığında bu tespit 
çok daha doğru olmaktadır. Ayrıca TOKİ yurtdışına çıkışlarda alınan harç gelirlerinin aktarıldığı bir 
kurum olması nedeniyle kamu kaynağı kullanmaktadır. Yine kurumun değerlendirmekte olduğu 
taşınmazlar da kamu kaynakları kapsamındadır. 

Yine bu madde ile, TMSF harcamaları ve gelirleri bütçe kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Bu uy
gulamanın nedenini anlamak mümkün değildir. TMSF getirilen bu düzenleme ile parlamentonun ve 
kamuoyunun denetimi dışına çıkarılmaktadır. 

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğünün I sayılı listeden 
çıkarılarak II sayılı listeye dahil edilmesi de 5018 sayılı Kanunla ulaşılmak istenen amaçlara ters 
düşmektedir. 

2. Tasarının 12/h maddesi ile 13, 14 ve 15 inci maddeleri 
Tasarının bu maddeleri bakanlıklarda ve bazı kamu kurumlarında mevcut olan APK (Araştır

ma Planlama ve Koordinasyon Kurulu ve Daire Başkanlığı)ların kaldırılarak yerine Strateji Geliş
tirme ve Malî Hizmetler Başkanlığının kurulmasını öngörmektedir. 

5018 sayılı Kanunun uygulamaya girecek olması nedeniyle yeni ortaya çıkmakta olan bazı 
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi ihtiyacı vardır. Ancak bu ihtiyaç APK'ların mevcut görev-
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lerine ilaveler yapılması ve bu birimlerin eleman takviyesiyle çözülebilir. Yani APK'lar istenilirse 
Strateji Geliştirme ve Malî Hizmetler Başkanlığına dönüştürülebilir. Dönüştürme yerine APK'ların 
tasfiyesi hükümetin kadrolaşmaktan başka bir amacının olmadığını ortaya koymaktadır. 

3. Tasarının Geçici 2 nci maddesi 
Bu madde kapsamında öngörülen sınavın sadece ÖSYM Başkanlığınca yerine getirilmesi daha 

uygun olacaktır. Tasarıda öngörülen sınavın Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Mer
kezine yaptırılır ifadesi, ÖSYM Başkanlığının olduğu bir sistemde düşünülmemelidir. 

4. Tasarının Geçici 11 inci maddesi 
5018 sayılı KMYKK'nun geçici 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası, tasarının 10 un

cu maddesinin a fıkrasında yer alan 27 nolu bentle değiştirilmektedir. Getirilen değişiklikler ile 
döner sermaye ve fonlann tasfiyesine yönelik düzenlemeler kaldırılmaktadır. Döner sermayeler için 
yeniden yapılandırma hükmü getirilirken fonlar madde metninden çıkarılmaktadır. 

Ayrıca üçüncü fıkrada "döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılmcaya kadar bunların 
bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandınlmâsı ve muhasebesi ile kontrol ve denetimi 
Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Fonların muhasebesi de bu 
Kanunun öngördüğü muhasebe sistemine göre yürütülür" düzenlemesi yapılmaktadır. 

Bu düzenleme ile 5018 sayılı Kanunun getirdiği bir hüküm tamamen değiştirilmekte ve fon
ların bütçe birliği dışında kalmasının sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu 5018 sayılı Kanunun getirdiği modelden ciddi bir geri dönüştür. 

M. Akif Hamzaçebi Mustafa Ozyürek Birgen Keleş 
Trabzon Mersin İstanbul 

A. Kemal Kumkumoğlu M. Mesut Özakcan 
İstanbul Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL 
KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 10.12.2003 tarihli ve 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 31.- Bütçeyle ödenek tahsis edilen 
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi har
cama yetkilisidir. 

Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu 
gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlen
mesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerin
de harcama birimleri sınıflandırılmayan 
idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya 
üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; 
mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer 
idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine yürütülebilir. 

Kanunların verdiği yetkiye istinaden 
yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve 
benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan 
harcamalarda, harcama yetkisinden doğan 
sorumluluk kurul veya komiteye ait olur. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı 
birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama 
yetkililerinin belirlenmesine, harcama yet
kisinin bir üst yönetim kademesinde birleştiril
mesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esas
lar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama 
yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin 
idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen 
ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle 
kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri 
ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama 
yapabilir." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL 
KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 10.12.2003 tarihli ve 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 31. - Bütçeyle ödenek tahsis 
edilen her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu 
gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlen
mesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerin
de harcama birimleri sınıflandırılmayan 
idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya 
üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; 
mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer 
idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine yürütülebilir. 

Kanunların verdiği yetkiye istinaden 
yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve 
benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan har
camalarda, harcama yetkisinden doğan sorum
luluk kurul, komite veya komisyona ait olur. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı 
birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama 
yetkililerinin belirlenmesine, harcama yet
kisinin bir üst yönetim kademesinde birleştiril
mesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esas
lar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama 
yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin 
idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen 
ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle 
kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri 
ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama 
yapabilir." 
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Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2.- 5018 sayılı Kanunun 34 üncü MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay-
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde nen kabul edilmiştir. 
değiştirilmiştir. 

"Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş 
borçlar 

Madde 34.- Ödeme emri belgesine bağlan
dığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider 
yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan 
ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin 
yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna 
kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki 
tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kay
dedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine 
ödenir. 

Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm 
ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, 
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre 
ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince 
diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, 
resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri 
tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı 
borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası 
veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve 
ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki 
tutarlara öncelik verilir. 

İlgili olduğu malî yılın sonundan baş
layarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından 
geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep 
edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden 
dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğ
rayarak kamu idareleri lehine düşer. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerinde, bir taahhüde ve harcama 
talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik 
kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörül
müş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda 
ödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluş
turan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle 
usulüne göre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara 
alınır ve ödeneğinin gelmesini müteakip 
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Kabul Ettiği Metin) 

ödenir. Bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme 
belgeleri, en geç malî yılın sonuna kadar 
muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleş-
tirme işlemleri tamamlanır. Bu fıkranın uy
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 3.- 5018 sayılı Kanunun 41 inci MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi ay-
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. nen kabul edilmiştir. 

"Madde 41.- Üst yöneticiler ve bütçeyle 
ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, 
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl 
faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama 
yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet 
raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuç
larını gösteren idare faaliyet raporunu düzen
leyerek kamuoyuna açıklar. Merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik 
kurumlan, idare faaliyet raporlannın birer ör
neğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir. 

Mahalli idarelerce hazırlanan idare 
faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve 
İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakan
lığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendir
melerini de içeren mahalli idareler genel 
faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açık
lar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve Maliye 
Bakanlığına gönderilir. 

Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile 
sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki 
faaliyet sonuçlan, Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu 
raporda, mahalli idarelerin malî yapılanna ilişkin 
genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye 
Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna 
açıklar ve bir örneğini Sayıştaya gönderir. 

Sayıştay, mahalli idarelerin raporları hariç 
idare faaliyet raporlarını, mahalli idareler genel 
faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, 
dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüş
lerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar 
ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kay
nağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin 
olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap ver
me sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere 
üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının 
ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. 

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkın
daki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kay
nakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık 
ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, 
kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bil
gileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan 
ve performans programı uyarınca yürütülen 
faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek 
şekilde düzenlenir. 

Bu raporlarda yer alacak hususlar, rapor
ların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, 
kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin 
süreler ile diğer usul ve esaslar, İçişleri Bakan
lığı ve Sayıştayın görüşü alınarak Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 4.- 5018 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 47.- Kamu idareleri, kanunlarında 
belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebil
mek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, bir
birlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz 
olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşın
maz, amaç dışı kullanılamaz. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz
larla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
lerin tahsis yetkisi Maliye Bakanlığına, diğer 
taşınmazların tahsis yetkisi ise maliki kamu 
idaresine aittir. 

Kanunlardaki özel hükümler saklıdır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.-5018 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 47. - Kamu idareleri, kanunların
da belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebil
mek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, bir
birlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz 
olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşın
maz, amaç dışı kullanılamaz. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz
larla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
leri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli 
olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye 
Bakanlığı, diğer taşınmazları tahsis etmeye ve 
tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi 
yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
esas ve usuller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. 

Kanunlardaki özel hükümler saklıdır." 
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MADDE 5.- 5018 sayılı Kanunun 49 uncu MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi ay-
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. nen kabul edilmiştir. 

"Madde 49.- Muhasebe sistemi; karar, kon
trol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalış
masını sağlayacak ve malî raporların düzenlen
mesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel 
olacak şekilde kurulur ve yürütülür. 

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, 
gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz 
kaynağın artmasına veya azalmasına neden 
olan her türlü işlemlerle, garantilerin ve 
yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde 
hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim 
yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağ
lanması amacıyla tutulur. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinde uygulanacak muhasebe ve rapor
lama standartları, uluslararası standartlara uy
gun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; 
Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müs
teşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla oluşturulacak olan Devlet 
Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından 
belirlenir. Bu standartlar Resmî Gazetede 
yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışma usul ve 
esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kurulda görevlendirilenlerin asli 
görevleri devam eder. Başkan ve üyelere, ayda 
ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü 
için (3000) gösterge rakamının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar 
üzerinden toplantı ücreti ödenir. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planı 
ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve tür
lerine ilişkin hususlar, Kurul tarafından belir
lenen muhasebe ve raporlama standartları çer
çevesinde, ilgili idarelerin de görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönet
melikle düzenlenir. 
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Muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve 
işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kul
lanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin 
düzenleme, beşinci fıkrada belirtilen yönet
meliğe uygun olarak, ilgili idarelerin görüşü 
alınmak suretiyle merkezi yönetim kapsamın
daki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca; 
sosyal güvenlik kurumları için ilgili idarelerce, 
mahalli idareler için ise İçişleri Bakanlığınca 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak 
suretiyle hazırlanır. Genel yönetim kapsamın
daki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına 
ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 6.- 5018 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ön mali kontrol 
Madde 58.- Ön malî kontrol, harcama 

birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi 
aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmet
ler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. 

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iş
lemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, 
iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelen
dirilmesinden oluşur. 

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, 
yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçek
leştirilmesi aşamasında yapılacak asgari kon
troller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî 
kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin 
usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin stan
dart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belir
lenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntem
lere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzen
leme yapabilir." 

MADDE 7.- 5018 sayılı Kanunun 60 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 60.- Kamu idarelerinde aşağıda 
sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafın
dan yürütülür: 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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a) İdarenin stratejik plan ve performans 
programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını 
yürütmek, 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de 
içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazır
lamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygun
luğunu izlemek ve değerlendirmek, 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe il
ke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri 
dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gön
derilmesini sağlamak, 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uy
gulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî 
istatistikleri hazırlamak, 

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelir
lerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, 

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan 
idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan 
birim faaliyet raporlarını da esas alarak 
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımın
da bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek, 

i) İdarenin yatırım programının hazırlan
masını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme 
raporunu hazırlamak, 

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi 
gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak, 

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın 
uygulanması konusunda üst yöneticiye ve har
cama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve 
danışmanlık yapmak, 

1) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 
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m) İç kontrol sisteminin kurulması, stan
dartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yapmak, 

n) Malî konularda üst yönetici tarafından 
verilen diğer görevleri yapmak. 

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya ver
me, bakım-onanm ve benzeri malî işlemlerden; 
idarenin tamamını ilgilendirenler destek hiz
metlerini yürüten birim, sadece harcama birim
lerini ilgilendirenler ise harcama birimleri 
tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yet
kililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, har
cama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin 
onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini 
yürüten birim tarafından yapılabilir. 

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilat 
kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birim
lerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teş
kilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik plan
lama, bütçe ve performans programı, 
muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kon
trol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından 
yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi 
görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler 
biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler 
malî işlem sürecinde görev alamazlar. 

İdarelerin malî hizmetler birimlerinde 
malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Bunlar 
sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını 
doldurmamış olmak kaydıyla, en az dört yıllık 
lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, ik
tisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakül
telerinden veya bunlara denkliği yetkili makam
larca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğ
retim kurumlarından mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe 
malî hizmetler uzman yardımcısı olarak alınır
lar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil al-
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mak şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme 
hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı 
olanlar malî hizmetler uzmanı olarak atanırlar. 
Malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve 
yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları 
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 8. - 5018 sayılı Kanunun 62 nci MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi ay-
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. nen kabul edilmiştir. 

"Madde 62. - Muhasebe yetkilisi görevini 
yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belir
tilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim gör
müş olmak, 

b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmet
lerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla 
bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı 
veya eşiti görevlerde bulunmak, 

c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak, 
d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil al

mamış olmak, 
e) Aylıktan kesme ve kademe iler

lemesinin durdurulması cezası almamış olmak, 
f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil 

yeteneğine sahip olmak. 
9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yet
kilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu 
idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır. 

Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye 
Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak 
mesleki konularda eğitime tâbi tutulur ve bu 
eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. 

Muhasebe yetkililerinin eğitimi, sertifika 
verilmesi, mahalli idarelerde muhasebe yet
kililerinin niteliklerinin birinci fıkrada sayılan
lardan farklı olarak belirlenmesi ile çalışma 
usul ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 
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MADDE 9. - 5018 sayılı Kanunun geçici 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 5. - En geç 31.12.2005 tari
hi itibarıyla; 

a) Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe 
Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Say
manlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık 
Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, 
Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve 
Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile 
daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunan
lar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; 
(Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile 
Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bun
ların yardımcıları ile kadro unvanı sayman 
olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, 

b) Özel bütçeli idareler, mahalli idareler ve 
sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birim
lerinde, birinci derecede sorumlu olarak 
çalışanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl 
yapmış olanlarla bu idarelerde bütçe dairesi 
başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, 
muhasebe daire başkanı, gelir müdürü, bütçe 
müdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılan 
idarelerde Muhasebe Yetkilisi, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı, Başbakanlık ile Devlet Planlama Teşkilatı, 
Hazine, Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlık
larının Uzman kadrolarında görev yapanlar ile 
daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunan
lar idarelerinde îç Denetçi, 

d) Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfet
tişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, 
Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kon
trolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kon
trolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri 
ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, 
Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta 
olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevler
de bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9.-5018 sayılı Kanunun geçici 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 5. - 31.12.2005 tarihi itibarıyla; 
a) Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe 

Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Say
manlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık 
Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, 
Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve 
Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile 
daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunan
lar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; 
(Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile 
Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bun
ların yardımcıları ile kadro unvanı sayman 
olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, 

b) Özel bütçeli idareler, mahalli idareler ve 
sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birim
lerinde, birinci derecede sorumlu olarak 
çalışanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl 
yapmış olanlarla bu idarelerde bütçe dairesi 
başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, 
muhasebe daire başkanı, gelir müdürü, bütçe 
müdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılan 
idarelerde Muhasebe Yetkilisi, 

c) Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfet
tişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, 
Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kon
trolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kon
trolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri 
ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine 
Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile 
daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunan
lar, kamu idarelerinde İç Denetçi, 

d) Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve 
Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör 
olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevler
de bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli 
idarelerde, mahalli idarelerde ve sosyal güven
lik kurumlarında İç Denetçi, 

e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denet-
menleri ile bu görevlerde daha önce en az beş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 
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e) Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve 
Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör 
olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevler
de bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli 
idarelerde, mahalli idarelerde ve sosyal güven
lik kurumlarında îç Denetçi, 

f) Muhasebe, Milli Emlak ve Vergi Denet-
menleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl 
bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahalli 
idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri 
Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az 
beş yıl bulunanlar, mahalli idarelerde İç Denetçi, 

olarak, 31.12.2007 tarihine kadar 
atanabilirler. 

31.12.2005 tarihi itibarıyla kamu 
idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci 
derece sorumlu olarak yürütmekte olanlar, 
bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yet
kililiği görevini 1.1.2006 tarihinden itibaren 
sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar 
yürütürler. Bu kişiler, sertifika alamamaları 
halinde kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. 
Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce saymanlık hizmetleri bütçe dairesi baş
kanlıkları tarafından yürütülen idarelerde 
muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe 
hizmetleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği 
kişilerce yürütülür. 

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe 
yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak 
olanların Maliye Bakanlığınca verilecek mes
leki eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda 
başarı göstererek sertifika almaları şarttır. An
cak, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan sınavla 
bu kadrolara atanmış olanların muhasebe yet
kilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz. 

(c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen 
görevlere atananlar bu Kanunun öngördüğü sis
temin uygulanmasına yönelik eğitime tabi 
tutulurlar. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin 
muvafakati alınır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahalli 
idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri 
Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce 
en az beş yıl bulunanlar, mahalli idarelerde İç 
Denetçi, 

Olarak, 31.12.2007 tarihine kadar 
atanabilirler. Ancak, bu tarihe kadar iç denet
çiliğe atanmayanlardan talep edenlere, 
31.12.2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
iç denetçi sertifikası verilir. 

31.12.2005 tarihi itibarıyla kamu 
idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci 
derece sorumlu olarak yürütmekte olanlar, 
bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yet
kililiği görevini 1.1.2006 tarihinden itibaren 
sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar 
yürütürler. Bu kişiler, sertifika alamamaları 
halinde kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. 
Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı 
tarafından yürütülen idarelerde muhasebe yet
kilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleri 
Maliye Bakanlığının belirleyeceği kişilerce 
yürütülür. 

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe 
yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak 
olanların Maliye Bakanlığınca verilecek mes
leki eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda 
başarı göstererek sertifika almaları şarttır. An
cak, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan sınavla 
bu kadrolara atanmış olanların muhasebe yet
kilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz. 

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görev
lere atananlar bu Kanunun öngördüğü sistemin 
uygulanmasına yönelik eğitime tabi tutulurlar. 
Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati 
alınır." 

(S. Sayısı: 1014) 
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MADDE 10. - a) 5018 sayılı Kanunun; 
1) 3 üncü maddesinin (e) bendinde yer 

alan "ve bunların kurdukları birlik ve idareyi" 
ibaresi "ile bunlara bağlı veya bunların kurduk
ları veya üye oldukları birlik ve idareleri", 

2) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer 
alan "planları" ibaresi, "programları", 

3)13 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan 
"Bütçe, hükümetin malî işlemlerinin kapsamlı ve 
saydam bir şekilde görünmesini sağlar." ibaresi, 
"Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve say
dam bir şekilde görünmesini sağlar.", 

4) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
"Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî 
analiz yapılmasına imkan verecek, hesap 
verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekil
de, Maliye Bakanlığınca uluslararası standart
lara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sis
temine göre hazırlanır.", 

5) 20 nci maddesinin; (a) bendi "Genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı 
harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek 
üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe 
ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dik
kate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama 
programları ve serbest bırakma oranlarına göre 
kullanılır.", (b) bendi "Özel bütçeli idareler ve 
sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman 
programlarını hazırlar ve harcamalarını bu 
programa uygun olarak yaparlar.", (c) bendi 
"Ayrıntılı harcama ve finansman program
larının hazırlanmasına, vize edilmesine, uy
gulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belir
lenir.", (e) bendi "Cari yılda kullanılmayan 
ödenekler yıl sonunda iptal edilir.", 

6) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "aktarmaları kanunla yapılır." ibaresi, 
"aktarmalarına ilişkin hususlara merkezi 
yönetim bütçe kanununda yer verilir.", 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. - a) 5018 sayılı Kanunun; 
1) 3 üncü maddesinin (e) bendinde yer 

alan "ve bunların kurdukları birlik ve idareyi" 
ibaresi "ile bunlara bağlı veya bunların kurduk
ları veya üye oldukları birlik ve idareleri", 

2) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer 
alan "planları" ibaresi, "programları", 

3) 13 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan 
"Bütçe, hükümetin malî işlemlerinin kapsamlı ve 
saydam bir şekilde görünmesini sağlar." ibaresi," 
Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve say
dam bir şekilde görünmesini sağlar.", 

4) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
"Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî 
analiz yapılmasına imkan verecek, hesap 
verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekil
de, Maliye Bakanlığınca uluslararası standart
lara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sis
temine göre hazırlanır.", 

5) 20 nci maddesinin; (a) bendi "Genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı 
harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek 
üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe 
ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dik
kate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama 
programları ve serbest bırakma oranlarına göre 
kullanılır.", (b) bendi "Özel bütçeli idareler ve 
sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman 
programlarını hazırlar ve harcamalarını bu 
programa uygun olarak yaparlar.", (c) bendi 
"Ayrıntılı harcama ve finansman program
larının hazırlanmasına, vize edilmesine, uy
gulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belir
lenir.", (e) bendi "Cari yılda kullanılmayan 
ödenekler yıl sonunda iptal edilir.", 

6) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "(I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin" 
ibaresi, "(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile 
(II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezi 
yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların", 
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7) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "(I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin" 
ibaresi, "(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (ü) 
sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezi 
yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların", 

8) 27 nci maddesinin; (e) bendi "Taşıtların 
malî sorumluluk sigortası ile yurtdışından 
tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühim
mat şevkinin her türlü riske karşı sigortalan
ması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası", (f) 
bendi "Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bil
gisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım iş
leri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi 
erişim hizmetleri.", 

9) 30 uncu maddesinin son fıkrası "Genel 
yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk 
altı aylık uygulama sonuçlan, ikinci altı aya 
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; 
Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe 
kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, 
finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklen
tiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî 
durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.", 

10) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
son cümlesi "Giderlerin gerçekleştirilmesi; har
cama yetkililerince belirlenen görevli tarafın
dan düzenlenen ödeme emri belgesinin har
cama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak 
sahibine ödenmesiyle tamamlanır.", 

11) 35 inci maddesinin; birinci fıkrası 
"Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve kar
şılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili 
kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme 
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek 
ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek 
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme 
yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları mer
kezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.", 
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
"diğer kamu idarelerinde üst yönetici tarafın
dan ilgili idare bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe" ibaresi "diğer kamu idarelerinde ise üst 
yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine", 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

7) 27 nci maddesinin; (e) bendi "Taşıtların 
malî sorumluluk sigortası ile yurtdışından 
tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühim
mat şevkinin her türlü riske karşı sigortalan
ması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası", (f) 
bendi "Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bil
gisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım iş
leri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi 
erişim hizmetleri.", 

8) 30 uncu maddesinin son fıkrası "Genel 
yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk 
altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya 
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; 
Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe 
kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçlan, 
finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin bek
lentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan 
malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna 
açıklar.", 

9) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
son cümlesi "Giderlerin gerçekleştirilmesi; har
cama yetkililerince belirlenen görevli tarafın
dan düzenlenen ödeme emri belgesinin har
cama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak 
sahibine ödenmesiyle tamamlanır.", 

10) 35 inci maddesinin; birinci fıkrası 
"Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve kar
şılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili 
kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme 
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek 
ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek 
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme 
yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları mer
kezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.", 
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
"diğer kamu idarelerinde üst yönetici tarafından 
ilgili idare bütçesinde açılacak özel bir tertibe" 
ibaresi "diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici 
tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine", 

11) 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
yer alan "Kamu idareleri" ibaresi "Merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri", 
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12) 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasın
da yer alan "Kamu idareleri" ibaresi "Merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri", 

13) 44 üncü maddesinin; birinci fıkrasının 
ikinci cümlesi, "Bu malların kaydı, taşınırların 
muhafazası ve kullanımı ile mal yönetim 
hesabının verilmesi, merkez ve taşrada mal 
yönetim sorumlulanyla bunlar adına görev 
yapacak olanlann belirlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönet
meliklerle belirlenir.", ikinci fıkrası, "Türk 
Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutan
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile 
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı 
taşınırlarının kayda alınması ile bunların 
yönetim ve iç denetimine ilişkin usul ve esaslar, 
Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklann-
ca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.", 

14) 55 inci maddesinin; birinci fıkrası "İç 
kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş 
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyet
lerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynaklann korun
masını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 
olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bil
gisinin zamanında ve güvenilir olarak üretil
mesini sağlamak üzere idare tarafından oluş
turulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 
bütünüdür.", ikinci fıkrasında yer alan "har
cama öncesi" ibaresi "iç", 

15) 56 ncı maddesinin (e) bendi "Varlık
ların kötüye kullanılması ve israfını önlemek 
ve kayıplara karşı korunmasını", 

16) 57 nci maddesinin birinci fıkrası 
"Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve 
malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç 
denetimden oluşur.", 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

12) 44 üncü maddesinin; birinci fıkrasının 
ikinci cümlesi, "Bu malların kaydı, taşınırlann 
muhafazası ve kullanımı ile mal yönetim 
hesabının verilmesi, merkez ve taşrada mal 
yönetim sorumlulanyla bunlar adına görev 
yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkanlacak yönet
meliklerle belirlenir.", ikinci fıkrası, "Türk 
Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutan
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile 
Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı 
taşınırlannın kayda alınması ile bunlann 
yönetim ve iç denetimine ilişkin usul ve esaslar, 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklann-
ca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.", 

13) 55 inci maddesinin; birinci fıkrası "İç 
kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş 
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyet
lerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korun
masını, muhasebe kayıtlanmn doğru ve tam 
olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bil
gisinin zamanında ve güvenilir olarak üretil
mesini sağlamak üzere idare tarafından oluş
turulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 
bütünüdür.", ikinci fıkrasında yer alan "har
cama öncesi" ibaresi "iç", 

14) 56 ncı maddesinin (e) bendi "Varlık
ların kötüye kullanılması ve israfını önlemek 
ve kayıplara karşı korunmasını", 

15) 57 nci maddesinin birinci fıkrası 
"Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve 
malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç 
denetimden oluşur." 

16) 61 inci maddesinin; madde başlığı 
"Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin 
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17) 61 inci maddesinin; madde başlığı 
"Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin 
yetki ve sorumlulukları", birinci fıkrası 
"Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların 
tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile 
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere 
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iş
lemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması 
işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe 
yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının 
muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.", 
dördüncü fıkrasında yer alan "Malî kontrol yet
kilisine de bildirilmek şartıyla, belgesi eksik 
veya hatalı" ibaresi "Belgesi eksik veya hatalı", 
yedinci fıkrasında yer alan "muhasebe 
mutemedidir." ibaresi "muhasebe yetkilisi 
mutemedidir.", "Muhasebe mutemetleri" 
ibaresi "Muhasebe yetkilisi mutemetleri", 
"Muhasebe mutemetlerinin" ibaresi "Muhasebe 
yetkilisi mutemetlerinin", 

18) 63 üncü maddesinin birinci cümlesin
de yer alan "nesnel güvence sağlayan danış
manlık faaliyetidir." ibaresi "nesnel güvence 
sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.", 

19) 64 üncü maddesinin (d) bendinde yer 
alan "izlemek" ibaresi "denetlemek", 

20) 65 inci maddesinin son fıkrasının ilk 
cümlesi "İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı 
idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine 
Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafın
dan sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı 
usulle görevden alınır. ", 

21) 67 nci maddesinin (i) bendi "İşlem 
hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak 
suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri 
için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar 
vermek.", 

22) 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
"Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağ
lama veya yargılama sonucunda tespit edilen 
kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren 
ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle 
birlikte ilgililerden tahsil edilir, ", 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yetki ve sorumlulukları", birinci fıkrası 
"Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların 
tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile 
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere 
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iş
lemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması 
işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe 
yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının 
muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.", 
dördüncü fıkrasında yer alan "Malî kontrol yet
kilisine de bildirilmek şartıyla, belgesi eksik 
veya hatalı" ibaresi "Belgesi eksik veya hatalı", 
yedinci fıkrasında yer alan "muhasebe 
mutemedidir." ibaresi "muhasebe yetkilisi 
mutemedidir.", "Muhasebe mutemetleri" 
ibaresi "Muhasebe yetkilisi mutemetleri", 
"Muhasebe mutemetlerinin" ibaresi "Muhasebe 
yetkilisi mutemetlerinin", 

17) 63 üncü maddesinin birinci cümlesin
de yer alan "ve nesnel güvence sağlayan danış
manlık faaliyetidir." ibaresi,"..,nesnel güvence 
sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.", 

18) 64 üncü maddesinin (d) bendinde yer 
alan "izlemek" İbaresi "denetlemek", 

19) 65 inci maddesinin son fıkrasının ilk 
cümlesi "İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı 
idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine 
Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafın
dan sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı 
usulle görevden alınır. ", 

20) 67 nci maddesinin (i) bendi "İşlem 
hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak 
suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için 
iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.", 

21) 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
"Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağ
lama veya yargılama sonucunda tespit edilen 
kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren 
ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle 
birlikte ilgililerden tahsil edilir. ", 
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23) 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "teftiş ettirir. Bu teftişler" ibaresi 
"denetletir. Bu denetimler", 

24) 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "teftiş ettirir. Bu teftişler" ibaresi "denet
letir. Bu denetimler", 

25) 78 inci maddesinin ikinci fıkrası 
"Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer 
aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir faz
laları, her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine 
kadar genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hakkında 
da uygulanır. Söz konusu tutarların süresi için
de ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 
6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı da 
uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.", 

26) Geçici 4 üncü maddesinde yer alan 
"31.12.2004" ibareleri "31.12.2007", 

27) Geçici 11 inci maddesinin; ikinci fık
rası "Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde 
kurulmuş döner sermaye işletmeleri 
31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapılan
dırılır.", üçüncü fıkrası "Döner sermaye işlet
meleri yeniden yapılandırılıncaya kadar bun
ların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, 
sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve 
denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir. Fonların 
muhasebesi de bu Kanunun öngördüğü 
muhasebe sistemine göre yürütülür." 

şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 5018 sayılı Kanunun; 
1) 2 nci maddesinin son fıkrasına "25" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "42" ibaresi, 
"43" ibaresinden sonra gelmek üzere "44" 
ibaresi ve "76" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"78" ibaresi, 

2) 27 nci maddesinin (d) bendine "taşıma," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "koruma ve 
güvenlik," ibaresi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

22) 78 inci maddesinin ikinci fıkrası 
"Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer 
aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir faz
laları, her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine 
kadar genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hakkında 
da uygulanır. Söz konusu tutarların süresi için
de ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 
6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı da 
uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.", 

23) Geçici 4 üncü maddesinde yer alan 
"31.12.2004" ibareleri "31.12.2007", 

24) Geçici 11 inci maddesinin; ikinci fık
rası "Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde 
kurulmuş döner sermaye işletmeleri 
31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapılan
dırılır.", üçüncü fıkrası "Döner sermaye işlet
meleri yeniden yapılandırılıncaya kadar bun
ların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, 
sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve 
denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir. Fonların 
muhasebesi de bu Kanunun öngördüğü 
muhasebe sistemine göre yürütülür." 

şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 5018 sayılı Kanunun; 
1) 2 nci maddesinin son fıkrasına "25" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "42" ibaresi, 
"43" ibaresinden sonra gelmek üzere "44" 
ibaresi ve "76" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"78" ibaresi, 

2) 27 nci maddesinin (d) bendine "taşıma," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "koruma ve 
güvenlik," ibaresi ve maddeye ikinci fıkra 
olarak "Ancak (d) bendinde sayılan işler için 
bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşıl
mayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için 
aranmaz." ibaresi, 

3) 28 inci maddesine dördüncü fıkra 
olarak "Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alın-
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3) 28 inci maddesine dördüncü fıkra olarak 
"Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve Maliye 
Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıy
la, satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik ol
mayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve 
taşıtlar ile yangınla mücadele amacıyla hava ve 
deniz araçlarının kiralanması, orman ağaçlandır
ma ve amenajman işleri için süresi üç yılı geç
memek üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek 
yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir." fıkrası, 

4) 33 üncü maddesine ikinci fıkradan son
ra gelmek üzere üçüncü fıkra olarak "Elek
tronik ortamda oluşturulan ortak bir veri 
tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak 
harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştir
me görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca 
belirlenir." fıkrası ile aynı maddenin sonuna 
"Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme 
belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç 
yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşar
lığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
için Maliye Bakanlığınca, mahalli idareler için 
İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurum
lan için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlık
lar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönet
meliklerle belirlenir." fıkrası, 

5) 35 inci maddesinin altıncı fıkrasına "ve 
oranların belirlenmesi," ibaresinden sonra gel
mek üzere, "zorunlu hallerde yapılacak har
camalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup 
süresi," ibaresi, 

6) 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
"Maliye Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına 
göre yetkili idareler" ibaresi, 

7) 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına (f) 
bendinden sonra gelmek ve mevcut (g) bendi 
(h) bendi olarak teselsül ettirilmek üzere "g) 
Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri," bendi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ması kaydıyla, satın alma suretiyle edinilmesi 
ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, 
cihazlar ve taşıtlar ile yangınla mücadele 
amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması, 
aşı ve anti serum alımı, orman ağaçlandırma ve 
amenajman işleri için süresi üç yılı geçmemek 
üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara 
yaygın yüklenmeye girişilebilir." fıkrası, 

4) 33 üncü maddesine ikinci fıkradan son
ra gelmek üzere üçüncü fıkra olarak "Elek
tronik ortamda oluşturulan ortak bir veri 
tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak 
harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştir
me görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca 
belirlenir." fıkrası ile aynı maddenin sonuna 
"Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme 
belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç 
yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşar
lığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
için Maliye Bakanlığınca, mahalli idareler için 
İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurum
ları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlık
lar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönet
meliklerle belirlenir." fıkrası, 

5) 35 inci maddesinin altıncı fıkrasına "ve 
oranların belirlenmesi," ibaresinden sonra gel
mek üzere, "zorunlu hallerde yapılacak har
camalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup 
süresi," ibaresi, 

6) 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
"Maliye Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına 
göre yetkili idareler" ibaresi, 

7) 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına (f) 
bendinden sonra gelmek ve mevcut (g) bendi 
(h) bendi olarak teselsül ettirilmek üzere 
"g) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri," bendi, 
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8) 61 inci maddesinin altıncı fıkrasının 
sonuna "Muhasebe yetkililerinin görev ve yet
kilerinin yardımcılarına devredilmesine ilişkin 
düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir." cümlesi, 

9) 63 üncü maddesinin son cümlesi ikinci 
fıkra olarak düzenlenerek, bu cümleden sonra 
gelmek üzere fıkranın sonuna "Kamu 
idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 
alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon 
Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst 
yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 
kurulabilir." cümlesi, 

10) 67 nci maddesine (k) bendinden sonra 
gelmek üzere "1) Kalite güvence ve geliştirme 
programını düzenlemek ve iç denetim birim
lerini bu kapsamda değerlendirmek." bendi, 

11) 74 üncü maddesine "başlamak üzere" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "zamanaşımını 
kesen ve durduran genel hükümler saklı kal
mak kaydıyla" ibaresi, 

eklenmiştir. 
c) 5018 sayılı Kanunun; 
1) 11 inci maddesinin son fıkrasında yer 

alan ", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe 
yetkilisi" ibareleri, 

2) 14 üncü maddesinin birinci cümlesinde 
yer alan "ödenek türleri itibarıyla" ibaresi, 

3) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) 
bendi, 

4) 21 inci maddesinin son fıkrası, 
5) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine" ibaresi, 

6) 50 nci maddesinin; madde başlığında 
yer alan "ve kullanılacak belgeler" ibaresi ile 
ikinci ve üçüncü fıkraları, 

7) 57 nci maddesinin son fıkrası, 
8) 59 uncu maddesi, 
9) 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) 

bendi, 
10) 75 inci maddesinin birinci fıkrası, 
11) Geçici 6 nci ve geçici 7 nci maddeleri, 
12) Geçici 11 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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8) 61 inci maddesinin altıncı fıkrasının 
sonuna "Muhasebe yetkililerinin görev ve yet
kilerinin yardımcılarına devredilmesine ilişkin 
düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir." cümlesi, 

9) 63 üncü maddesinin son cümlesi ikinci 
fıkra olarak düzenlenerek, bu cümleden sonra 
gelmek üzere fıkranın sonuna "Kamu 
idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 
alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon 
Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst 
yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 
kurulabilir." cümlesi, 

10) 67 nci maddesine (k) bendinden sonra 
gelmek üzere "1) Kalite güvence ve geliştirme 
programını düzenlemek ve iç denetim birim
lerini bu kapsamda değerlendirmek." bendi, 

11) 74 üncü maddesine "başlamak üzere" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "zamanaşımını 
kesen ve durduran genel hükümler saklı kal
mak kaydıyla" ibaresi, 

eklenmiştir. 
c) 5018 sayılı Kanunun; 
1)11 inci maddesinin son fıkrasında yer 

alan ", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe 
yetkilisi" ibareleri, 

2) 14 üncü maddesinin birinci cümlesinde 
yer alan "ödenek türleri itibarıyla" ibaresi, 

3) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) 
bendi, 

4) 21 inci maddesinin son fıkrası, 
5) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine" ibaresi, 

6) 50 nci maddesinin; madde başlığında 
yer alan "ve kullanılacak belgeler" ibaresi ile 
ikinci ve üçüncü fıkraları, 

7) 57 nci maddesinin son fıkrası, 
8) 59 uncu maddesi, 
9) 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) 

bendi, 
10) 75 inci maddesinin birinci fıkrası, 
11) Geçici 6 nci ve geçici 7 nci maddeleri, 
12) Geçici 11 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(S. Sayısı: 1014) 



- 4 2 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 11.- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), 
(II), (III) ve (IV) sayılı cetveller aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(I) SAYILI CETVEL 
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU 

İDARELERİ 
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2) Cumhurbaşkanlığı 
3) Başbakanlık 
4) Anayasa Mahkemesi 
5) Yargıtay 
6) Danıştay 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. - 5018 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay'ın büt
çeleri doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulur ve bir örneği de merkezi 
yönetim bütçe kanunu tasarısına ilave edilmek 
üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay'ın harcamaları bu Kanun 
hükümlerine göre gerçekleştirilir. Bu kurum
ların iç denetimi bu Kanuna göre yapılır. Dış 
denetimi ise, Hesapları İnceleme Komisyonun
ca veya Komisyon kararıyla Sayıştay tarafın
dan yerine getirilir. 

Her yıl sonunda düzenlenecek kesin hesap 
cetvellerinin bir örneği kesin hesap kanun 
tasarısına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına 
gönderilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay'ın muhasebe hizmetleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafın
dan atanan muhasebe yetkilileri tarafından 
yerine getirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay'ın bütçe ve kesin 
hesabına ilişkin esaslar bu Kanun hükümlerine 
paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı tarafından belirlenir." 

MADDE 12. - 5018 sayılı Kanuna ekli (I), 
(II), (III) ve (IV) sayılı cetveller aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(I) SAYILI CETVEL 
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU 

İDARELERİ 
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2) Cumhurbaşkanlığı 
3) Başbakanlık 
4) Anayasa Mahkemesi 
5) Yargıtay 
6) Danıştay 
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7) Sayıştay 
8) Adalet Bakanlığı 
9) Milli Savunma Bakanlığı 
10) tçişleri Bakanlığı 
11) Dışişleri Bakanlığı 
12) Maliye Bakanlığı 
13) Milli Eğitim Bakanlığı 
14) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
15) Sağlık Bakanlığı 
16) Ulaştırma Bakanlığı 
17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
20) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
21) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
22) Çevre ve Orman Bakanlığı 
23) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
24) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
25) Jandarma Genel Komutanlığı 
26) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
27) Emniyet Genel Müdürlüğü 
28) Diyanet İşleri Başkanlığı 
29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
30) Hazine Müsteşarlığı 
31) Dış Ticaret Müsteşarlığı 
32) Gümrük Müsteşarlığı 
33) Denizcilik Müsteşarlığı 
34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
35) Başbakanlık Yüksek Denetleme 

Kurulu 
36) Devlet Personel Başkanlığı 
37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
38) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
39) Gelir İdaresi Başkanlığı 
40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
41) Karayolları Genel Müdürlüğü 
42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü 
44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
45) Orman Genel Müdürlüğü 

Türkiye Büyük Millet 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

7) Sayıştay 
8) Adalet Bakanlığı 
9) Millî Savunma Bakanlığı 
10) İçişleri Bakanlığı 
11) Dışişleri Bakanlığı 
12) Maliye Bakanlığı 
13) Millî Eğitim Bakanlığı 
14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
15) Sağlık Bakanlığı 
16) Ulaştırma Bakanlığı 
17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
21) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
22) Çevre ve Orman Bakanlığı 
23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
24) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
25) Jandarma Genel Komutanlığı 
26) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
27) Emniyet Genel Müdürlüğü 
28) Diyanet İşleri Başkanlığı 
29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
30) Hazine Müsteşarlığı 
31) Dış Ticaret Müsteşarlığı 
32) Gümrük Müsteşarlığı 
33) Denizcilik Müsteşarlığı 
34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
35) Başbakanlık Yüksek Denetleme 

Kurulu 
36) Devlet Personel Başkanlığı 
37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
38) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
39) Gelir İdaresi Başkanlığı 
40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
41) Karayolları Genel Müdürlüğü 
42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü 
44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
45) Orman Genel Müdürlüğü 
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46) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
47) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü 
48) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürlüğü 
49) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü 
50) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 
51) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
52) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

(II) SAYILI CETVEL 
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, 
ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK 

TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 
1) Yükseköğretim Kurulu 
2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
3) İstanbul Üniversitesi 
4) İstanbul Teknik Üniversitesi 
5) Ankara Üniversitesi 
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
7) Ege Üniversitesi 
8) Atatürk Üniversitesi 
9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
10) Hacettepe Üniversitesi 
11) Boğaziçi Üniversitesi 
12) Dicle Üniversitesi 
13) Çukurova Üniversitesi 
14) Anadolu Üniversitesi 
15) Cumhuriyet Üniversitesi 
16) İnönü Üniversitesi 
17) Fırat Üniversitesi 
18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
19) Selçuk Üniversitesi 
20) Uludağ Üniversitesi 
21) Erciyes Üniversitesi 
22) Akdeniz Üniversitesi 
23) Dokuz Eylül Üniversitesi 
24) Gazi Üniversitesi 
25) Marmara Üniversitesi 
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46) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
47) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü 
48) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürlüğü 
49) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü 
50) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 
51) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
52) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

(II) SAYILI CETVEL 
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, 
ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK 

TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 
1) Yükseköğretim Kurulu 
2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
3) İstanbul Üniversitesi 
4) İstanbul Teknik Üniversitesi 
5) Ankara Üniversitesi 
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
7) Ege Üniversitesi 
8) Atatürk Üniversitesi 
9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
10) Hacettepe Üniversitesi 
11) Boğaziçi Üniversitesi 
12) Dicle Üniversitesi 
13) Çukurova Üniversitesi 
14) Anadolu Üniversitesi 
15) Cumhuriyet Üniversitesi 
16) İnönü Üniversitesi 
17) Fırat Üniversitesi 
18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
19) Selçuk Üniversitesi 
20) Uludağ Üniversitesi 
21) Erciyes Üniversitesi 
22) Akdeniz Üniversitesi 
23) Dokuz Eylül Üniversitesi 
24) Gazi Üniversitesi 
25) Marmara Üniversitesi 
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26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
27) Trakya Üniversitesi 
28) Yıldız Teknik Üniversitesi 
29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
30) Gaziantep Üniversitesi 
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
32) Adnan Menderes Üniversitesi 
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi 
34) Balıkesir Üniversitesi 
35) Celal Bayar Üniversitesi 
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
37) Dumlupınar Üniversitesi 
38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
40) Harran Üniversitesi 
41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
42) Kafkas Üniversitesi 
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
44) Kırıkkale Üniversitesi 
45) Kocaeli Üniversitesi 
46) Mersin Üniversitesi 
47) Muğla Üniversitesi 
48) Mustafa Kemal Üniversitesi 
49) Niğde Üniversitesi 
50) Pamukkale Üniversitesi 
51) Sakarya Üniversitesi 
52) Süleyman Demirel Üniversitesi 
53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
55) Galatasaray Üniversitesi 
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 
1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu 
3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü 
4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır

ma Kurumu 
5) Türkiye Bilimler Akademisi 
6) Türkiye Adalet Akademisi 
7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
27) Trakya Üniversitesi 
28) Yıldız Teknik Üniversitesi 
29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
30) Gaziantep Üniversitesi 
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
32) Adnan Menderes Üniversitesi 
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi 
34) Balıkesir Üniversitesi 
35) Celal Bayar Üniversitesi 
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
37) Dumlupınar Üniversitesi 
38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
40) Harran Üniversitesi 
41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
42) Kafkas Üniversitesi 
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
44) Kırıkkale Üniversitesi 
45) Kocaeli Üniversitesi 
46) Mersin Üniversitesi 
47) Muğla Üniversitesi 
48) Mustafa Kemal Üniversitesi 
49) Niğde Üniversitesi 
50) Pamukkale Üniversitesi 
51) Sakarya Üniversitesi 
52) Süleyman Demirel Üniversitesi 
53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
55) Galatasaray Üniversitesi 
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 
1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu 
3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü 
4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır

ma Kurumu 
5) Türkiye Bilimler Akademisi 
6) Türkiye Adalet Akademisi 
7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu 
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8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
11) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
12) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 
13) Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
14) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
15) Türk Akreditasyon Kurumu 
16) Türk Standartları Enstitüsü 
17) Milli Prodüktivite Merkezi 
18) Türk Patent Enstitüsü 
19) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
20) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
21) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştir

me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
22) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
23) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı 
24) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
25) GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
26) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
27) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukev

leri İş Yurtları Kurumu 

(III) SAYILI CETVEL 
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ 

KURUMLAR 
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
2) Telekomünikasyon Kurumu 
3) Sermaye Piyasası Kurulu 
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
6) Kamu İhale Kurumu 
7) Rekabet Kurumu 
8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç

kiler Piyasası Düzenleme Kurumu 
(IV) SAYILI CETVEL 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 
1) TC. Emekli Sandığı 
2) Sosyal Sigortalar Kurumu 
3) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
4) Türkiye İş Kurumu" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
11) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
12) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 
13) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel 

Müdürlüğü 
14) Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü 
15) Türk Akreditasyon Kurumu 
16) Türk Standartları Enstitüsü 
17) Millî Prodüktivite Merkezi 
18) Türk Patent Enstitüsü 
19) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
20) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
21) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştir

me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
22) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
23) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı 
24) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
25) GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
26) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
27) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukev

leri İş Yurtları Kurumu 
(III) SAYILI CETVEL 

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ 
KURUMLAR 

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
2) Telekomünikasyon Kurumu 
3) Sermaye Piyasası Kurulu 
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu 
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
6) Kamu İhale Kurumu 
7) Rekabet Kurumu 
8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç

kiler Piyasası Düzenleme Kurumu 
(IV) SAYILI CETVEL 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 
1) T.C. Emekli Sandığı 
2) Sosyal Sigortalar Kurumu 
3) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
4) Türkiye İş Kurumu" 

(S. Sayısı: 1014) 
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MADDE 12.- a) 13.12.1983 tarihli ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

1)10 uncu maddesinin son fıkrası, 
2) 37 nci maddesinin son fıkrası, 
3) Ek 4 üncü maddesinde yer alan ", mev

zuata uygun bulunmayan giderler hakkında 
görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi 
vermek" ibaresi, 

4) Ek 1 inci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 5 inci, 
ek 6 nci ve ek 7 nci maddeleri, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 36 nci maddesinin "Or
tak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) 
numaralı bendine "Gelir Uzman Yardımcıları," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler 
Uzman Yardımcıları," ibaresi, "Gelir Uzman
lığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî 
Hizmetler Uzmanlığına," ibaresi eklenmiştir. 

c) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin 
"II-Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet 
Tazminatı" bölümünün; 

1) (f) bendine "Denetçi Yardımcıları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Başbakanlık, 
Bakanlık ve Müsteşarlık İç Denetçileri," 
ibaresi, 

2) (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere 
"Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyük-
şehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 
bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler 
ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denet
çileri," ibaresi, 

3) (h) bendine "Sosyal Yardım Uzmanları 
ve bunların yardımcıları" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "(f) ve (g) bendinde sayılmayan 
İç Denetçiler" ibaresi; 

4) (i) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uz
manları," ibaresi, 

eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13.-a) 13.12.1983 tarihli ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

1)10 uncu maddesinin son fıkrası, 
2) 37 nci maddesinin son fıkrası, 
3) Ek 4 üncü maddesinde yer alan ", mev

zuata uygun bulunmayan giderler hakkında 
görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi 
vermek" ibaresi, 

4) Ek 1 inci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 5 inci, 
ek 6 nci ve ek 7 nci maddeleri, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 36 nci maddesinin "Or
tak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) 
numaralı bendine "Gelir Uzman Yardımcıları," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler 
Uzman Yardımcıları," ibaresi, "Gelir Uzman
lığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî 
Hizmetler Uzmanlığına," ibaresi eklenmiştir. 

c) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin 
"II-Tazminatlar" kısmının; 

1) "A) Özel Hizmet Tazminatı" 
bölümünün; 

- (f) bendine "Denetçi Yardımcıları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Başbakanlık, 
Bakanlık ve Müsteşarlık İç Denetçileri," 
ibaresi, 

- (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere 
"Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyük
şehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 
bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler 
ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denet
çileri," ibaresi, 

- (h) bendine "Sosyal Yardım Uzmanları 
ve bunların yardımcıları" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "(f) ve (g) bendinde sayılmayan 
İç Denetçiler" ibaresi; 

- (i) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uz
manları," ibaresi, 
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d) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek 
Gösterge Cetvelinin "I.- Genel idare Hizmetleri 
Sınıfı" bölümünün; 

1) (d) bendine "Genel Müdürler" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme 
Başkanları," ibaresi, 

2) (g) bendinin sonuna "ile 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," 
ibaresi, 

3) (h) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uz
manları," ibaresi, 

eklenmiştir. 
e) 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı 

Makam Tazminatı Cetvelinin; 
1) 5 inci sırasına (g) bendi olarak "Baş

bakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık İç Denet
çilerinden A 4 sertifikasına sahip olanlar" ibaresi, 

2) 8 inci sırasına (c) bendi olarak "Birinci 
dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler," 
ibaresi, 

eklenmiştir. 
f) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 

Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine 
"Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurul
ları Başkan ve Üyeleri," ibaresinden sonra gel
mek üzere "5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç 
Denetçiler," ibaresi eklenmiştir. 

g) 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fık
rasında yer alan "genel ve katma bütçeli 
kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde 
ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiştir. 

h) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakan
lıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele "Bakan
lıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliş
tirme Başkanları," ibaresi eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

2) "E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet 
Tazminatı" bölümünün (c) bendine, "Genel 
Müdürler" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Baş
kanı" ibaresi, 

Eklenmiştir. 
d) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek 

Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı" bölümünün; 

1) (d) bendine "Genel Müdürler" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme ve 
Mali Hizmetler Başkanları," ibaresi, 

2) (g) bendinin sonuna "ile 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," 
ibaresi, 

3) (h) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uz
manları," ibaresi, 

eklenmiştir. 
e) 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı 

Makam Tazminatı Cetvelinin; 
1) 7 nci sırasında yer alan "(Bütçe Dairesi 

Başkanı hariç)" ibaresi, "(Bütçe Dairesi Baş
kanı dahil)" şeklinde değiştirilmiştir. 

2) 7 nci sırasına "Üniversite Genel Sek
reterleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 
Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkan
ları" ibaresi eklenmiştir. 

3) 8 inci sırasına (c ) bendi olarak, 
"c) Birinci dereceli kadroya atanmış İç 

Denetçiler 
2000" 
ibaresi eklenmiştir. 
f) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 

Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine 
"Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurul
ları Başkan ve Üyeleri," ibaresinden sonra gel
mek üzere "5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç 
Denetçiler," ibaresi eklenmiştir. 
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MADDE 13.- a) 27.6.1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2.- Kamu idarelerinin iç 
denetçi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa göre istihdam edilenlere, en 
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge 
dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme 
yapılabilir. Ek ödemenin miktarı ile esas ve 
usulleri; personelin sertifika derecesi, görev 
yapılan birim ve iş hacmi, personelin çalışma 
süresi ve aylık derecesi gibi kriterler dikkate 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

g) 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fık
rasında yer alan "genel ve katma bütçeli 
kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde 
ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiştir. 

h) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakan
lıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele "Bakan
lıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliş
tirme ve Mali Hizmetler Başkanları," ibaresi 
eklenmiştir. 

i) 4.11.1983 tarihli ve 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 58 inci maddesinin 
sonuna "Süreklilik arz eden hizmet alımları ile 
maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan 
tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini 
veya kiralanması için döner sermaye kaynak
larından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere 
girişilebilir." fıkrası eklenmiştir. 

k) 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakim
ler ve Savcılar Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı 
cetvellerde yer alan "Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" ibareleri 
"Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkan
lığı", "Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyesi" ibareleri "Strateji Geliştirme ve 
Mali Hizmetler Başkanlığı Daire Başkanlığı" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 14. - a) 27.6.1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - Kamu idarelerinin iç 
denetçi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa göre istihdam edilenlere, en 
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge 
dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme 
yapılabilir. Ek ödemenin miktarı ile esas ve 
usulleri; personelin sertifika derecesi, görev 
yapılan birim ve iş hacmi, personelin çalışma 
süresi ve aylık derecesi gibi kriterler dikkate 
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alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Bu 
ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin 
hükümleri uygulanır ve bu ödemeden damga ver
gisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarında 
657 sayılı Kanuna göre istihdam edilenlere, 
anılan Kanun ile bu Kanun Hükmünde Karar
namede belirtilen ödemeler dışında görev yap
tıkları kurum personelinin yararlandığı taz
minat, fazla mesai ve benzeri başka herhangi 
bir ödeme yapılmaz." 

b) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"10. Bakanlar Kurulunca yardım kararı 
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya 
nakdî bağışların tamamı." 

c) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun mükerrer 14 üncü mad
desinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

"f) Bakanlar Kurulunca yardım kararı 
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya 
nakdî bağışların tamamı." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Bu 
ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin 
hükümleri uygulanır ve bu ödemeden damga ver
gisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarında 
657 sayılı Kanuna göre istihdam edilenlere, 
anılan Kanun ile bu Kanun Hükmünde Karar
namede belirtilen ödemeler dışında görev yap
tıkları kurum personelinin yararlandığı taz
minat, fazla mesai ve benzeri başka herhangi 
bir ödeme yapılmaz." 

b) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"10. Bakanlar Kurulunca yardım kararı 
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya 
nakdî bağışların tamamı." 

c) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 14 üncü mad
desinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

11 f) Bakanlar Kurulunca yardım kararı 
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya 
nakdî bağışların tamamı." 

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin; 

1) 1 numaralı fıkrasının ikinci bendi; "Ay
nı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan 
sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması 
halinde, ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak 
suretiyle, tevkifat matrahının tespitinde dikkate 
alınacak alış bedeli belirlenir. Bir menkul kıy
met ve diğer sermaye piyasası aracının alımın
dan önce elden çıkarılması halinde, elden 
çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım iş
lemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak 
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tutar tespit edilir. Aynı gün içerisindeki işlem
lerde ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılabilir. 
Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen 
komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate 
alınır." şeklinde değiştirilmiştir 

2) (1) numaralı fıkrasının altıncı bendinde 
yer alan "iki yıldan" ibaresi " bir yıldan" şeklin
de değiştirilmiş ve fıkranın sonuna, "Bu mad
denin uygulanması bakımından banka ve aracı 
kurumlar (işleme taraf olanlar) kendilerinde 
bulunan veya ulaştırılan bilgi ve belgeler kap
samında tarhiyattan sorumlu tutulurlar. Bil
gilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle ek
sik beyan edilen kısım için bildirimi yapan 
adına gerekli tarhiyat yapılır." şeklinde bir bent 
eklenmiştir. 

3) (4) numaralı fıkrası ; "Bankalar arası 
mevduat ile aracı kurumların borsa para 
piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait 
paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 
75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve 
(14) numaralı bentlerinde yazılı menkul ser
maye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 
oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kap
samında yapılan tevkifat tutarları 98 inci ve 119 
uncu maddelerde belirtilen sürelerde beyan 
edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 üncü 
madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 
üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat 
yapılmaz." şeklinde değiştirilmiştir. 

4) (9) numaralı fıkrasındaki parantez içi 
hüküm kaldırılmıştır. 

5) (10) numaralı fıkrasındaki parantez içi 
hüküm kaldırılmıştır. 

6) (10) numaralı fıkrasından sonra gelmek 
üzere; "11) Dar mükellefler de dahil olmak 
üzere, bu madde kapsamında tevkifata tabi 
tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile 
beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
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çıkarılmasından doğan kazançları için takvim 
yılı itibariyle yıllık beyanname verilebilir. 
Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıy
metler için yıl içinde oluşan zararların tamamı 
mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden 
%15 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan 
vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mah
sup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel 
hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Şu 
kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen 
takvim yıllarına devredilemez." şeklinde bir 
fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra numaraları 
teselsül ettirilmiştir. 

7) 11 numaralı fıkrasındaki " Türkiye'de 
faaliyette bulunan bankaları" ibaresi, " Tür
kiye'de faaliyette bulunan bankalar ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasını" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

8) (13) numaralı fıkrası, "Türkiye'de 
kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında 
2006 yılında yapılan işlemlerden elde edilen 
kazançlar için (1) numaralı fıkrada belirtilen 
tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır. Türkiye'de 
faaliyette bulunan tam mükellef kurumların 
aralarında veya dar mükellef banka ve benzeri 
fınans kurumlarıyla 2006 yılında yaptıkları 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden 
doğan kazançlar bakımından bu madde hükmü 
uygulanmaz." şeklinde değiştirilmiştir. 

e) 5.5.2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir 
İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının sonuna; "Bakan bu yetkisini, madde 
hükmünde yer alan sınırlamalara bağlı kalmak
sızın vergi uygulamaları bakımından gerekli 
gördüğü hallerde mükelleflerin bağlı olacağı 
vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi baş
kanlığını belirlemek ve bu belirlemeye bağlı 
olarak bu dairelerin yetki alanını yeniden oluş
turmak şeklinde de kullanabilir." şeklinde bir 
cümle eklenmiştir. 
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MADDE 14.- Teşkilat kanunlarında, 
Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştir
me Daire Başkanlığı ve strateji geliştirmeye 
ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük 
birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya 
kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile 
kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek 
üzere; 

a) Başbakanlıkta ve Milli Savunma 
Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda Strateji 
Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur, 

b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu 
idarelerinin merkez teşkilatlarında Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı, ekli (2) sayılı cet
velde yer alan kamu idarelerinin merkez teş
kilatlarında ise Müdürlük kurulmuştur. 

c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji ens
titülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
kurulmuştur. 

Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
60 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme 
Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Baş
kanlıkları ve strateji geliştirmeye ilişkin hiz
metlerin yerine getirildiği Müdürlükler tarafın
dan yürütülür: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, 
yıllık program ve hükümet programı çer
çevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji 
ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluştur
mak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) İdarenin görev alanına giren konularda per
formans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kap
samda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliş
tirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek, yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, 
hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 
kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmet
lerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz et
mek ve genel araştırmalar yapmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. - Teşkilat kanunlarında, 
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkan
lığı, Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 
Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve mali 
hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği 
Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme 
yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen 
görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri 
de yürütmek üzere; 

a) Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî 
Savunma Bakanlığı hariç) doğrudan üst 
yöneticiye bağlı olarak Strateji Geliştirme ve 
Mali Hizmetler Başkanlığı kurulmuştur, 

b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu 
idarelerinin merkez teşkilatlarında doğrudan 
üst yöneticiye bağlı olarak Strateji Geliştirme 
ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, ekli (2) 
sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin mer
kez teşkilatlarında ise Müdürlük kurulmuştur. 

c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji ens
titülerinde doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak 
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire 
Başkanlığı kurulmuştur. 

d) İlgili mevzuatı uyarınca kurulmuş 
bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları 
doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak Strateji 
Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanlık
larına dönüştürülmüştür. 

Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
60 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme 
ve Mali Hizmetler Başkanlıkları, Strateji Geliş
tirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanlıkları ve 
strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin 
hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlükler 
tarafından yürütülür: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, 
yıllık program ve hükümet programı çer
çevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji 
ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluştur
mak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 



- 5 4 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hiz
metleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme 
Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından 
verilecek diğer görevleri yapmak. 

5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin 
birinci fıkrasında malî hizmetler birimine 
verilen görevler, mahalli idarelerde ilgili mev
zuatında yer alan hükümler çerçevesinde 
kurulacak birimler tarafından yerine getirilir. 
Bu maddede belirtilmeyen idarelerde söz 
konusu hizmetler, bu idarelerin mevcut 
yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimler 
tarafından yerine getirilir. 

MADDE 15.- Ekli (1) sayılı listede yer alan 
Strateji Geliştirme Başkanı kadroları ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli (1) sayılı cetvelin Başbakanlığa ve 
Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklara 
ait ilgili bölümlere eklenmiştir. Aynı listede yer 
alan daire başkanı kadroları Başbakanlığa ve 
Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulan bakanlıklara 
dörder adet tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvel
lerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı kadroları ekli (1) 
sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine tah-
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b) İdarenin görev alanına giren konularda 
performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliş
tirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek, yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, 
hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 
kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmet
lerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz et
mek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hiz
metleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme 
Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından 
verilecek diğer görevleri yapmak. 

5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin 
birinci fıkrasında malî hizmetler birimine 
verilen görevler, mahalli idarelerde ilgili mev
zuatında yer alan hükümler çerçevesinde 
kurulacak birimler tarafından yerine getirilir. 
Bu maddede belirtilmeyen idarelerde söz 
konusu hizmetler, bu idarelerin mevcut 
yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimler 
tarafından yerine getirilir. 

MADDE 16. - Ekli (1) sayılı listede yer 
alan Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Baş
kanı kadroları ihdas edilerek (A) bölümündeki 
kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli (I) sayılı cetvelin Başbakanlık ve 
bakanlıkların (Adalet ve Millî Savunma Bakan
lıkları hariç) merkez teşkilatlarına ait ilgili 
bölümüne, (B) bölümündeki kadrolar ise anılan 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cet
velinin Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına 
ait ilgili bölümüne eklenmiştir. Aynı listenin 
(A) bölümünde yer alan daire başkanı kadroları 
Başbakanlığa ve Strateji Geliştirme ve Mali 
Hizmetler Başkanlığı kurulan bakanlıklara dör-
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sis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvel
lerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ih
das edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli cetvelin yükseköğretim 
kurumlarının ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ek
li (2) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine 
tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvel
lerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 
ile özel bütçeli idarelerden 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi olanların malî 
hizmetler birimlerinde kullanılmak üzere genel 
idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli 800 
adet Malî Hizmetler Uzmanı, sekizinci dereceli 
400 adet Malî Hizmetler Uzman Yardımcısı kad
rosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolarda derece 
değişikliği yapmak suretiyle bu idarelerden uy
gun görülenlere tahsis etmeye Maliye Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 
özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurum
larından 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye tabi olanlar için genel idare hizmetleri 
sınıfından dördüncü dereceli 1200 adet İç 
Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolar
da derece değişikliği yapmak suretiyle idareler
den uygun görülenlere tahsis etmeye İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Mahalli idarelerin iç denetçi kadroları İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile ihdas edilir. İhdas edilen bu 
kadrolar ilgili mahalli idarenin norm kadrosuna 
dahil edilmiş sayılır. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
ekli cetvelin Maliye Bakanlığı bölümünden 
Maliye Başkanı, Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe 
Dairesi Başkan Yardımcısı kadroları çıkarılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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der adet (Adalet Bakanlığı için 1 adet) tahsis 
edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili 
bölümüne eklenmiştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan Strateji 
Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanı 
kadroları ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kamu 
idarelerine tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek
li cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ih
das edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli cetvelin yükseköğretim 
kurumlarının ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ek
li (2) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine 
tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvel
lerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 
ile özel bütçeli idarelerden 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi olanların malî 
hizmetler birimlerinde kullanılmak üzere genel 
idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli 800 
adet Malî Hizmetler Uzmanı, sekizinci dereceli 
400 adet Malî Hizmetler Uzman Yardımcısı kad
rosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolarda derece 
değişikliği yapmak suretiyle bu idarelerden uy
gun görülenlere tahsis etmeye Maliye Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 
özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurum
larından 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye tabi olanlar için genel idare hizmetleri 
sınıfından dördüncü dereceli 1200 adet İç 
Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolar
da derece değişikliği yapmak suretiyle idareler
den uygun görülenlere tahsis etmeye İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 16.- Aşağıdaki hükümler ile teş
kilat kanunları ve teşkilatlanmaya ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan araştırma planlama ve 
koordinasyon hizmetlerine yönelik kurul baş
kanlıkları, daire başkanlıkları ile şube müdür
lükleri kurulması ve bunların görevlerine iliş
kin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1) 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan "Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkam" ibaresi, 

2) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan "Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Daire Başkanlığı" ibaresi, 

3) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu mad
desinin (c) bendi ile 22 nci maddesi, 

4) 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındır
lık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 
üncü maddesinin (c) bendi ile 16 ncı maddesi, 

5) 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci mad
desinin (b) bendi ile 20 nci maddesi, 
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Beş ve altıncı fıkra hükümlerine göre 
idarelere tahsis edilen kadrolar 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvel
lerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. 

Mahalli idarelerin iç denetçi kadroları İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunun karan ve 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile ihdas edilir. İhdas edilen bu 
kadrolar ilgili mahalli idarenin norm kadrosuna 
dahil edilmiş sayılır. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli cetvelin Maliye Bakanlığı 
bölümünden Maliye Başkanı, Bütçe Dairesi 
Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı 
kadroları çıkarılmıştır. 

MADDE 17. - Aşağıdaki hükümler ile teş
kilat kanunları ve teşkilatlanmaya ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan araştırma planlama ve 
koordinasyon hizmetlerine yönelik kurul baş
kanlıkları, daire başkanlıkları ile şube müdür
lükleri kurulması ve bunların görevlerine iliş
kin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1) 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan "Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı" ibaresi, 

2) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan "Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Daire Başkanlığı" ibaresi, 

3) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu mad
desinin (c) bendi ile 22 nci maddesi, 

4) 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 13 üncü maddesinin (c) bendi ile 16 
ncı maddesi, 
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6) 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi, 

7) 8.6.1984 tarihli ve 219 sayılı Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 11 inci maddesinin (b) bendi ile 13 
üncü maddesi, 

8) 8.6.1984 tarihli ve 231 sayılı Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) 
bendi ile 13 üncü maddesi, 

9) 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi ile 18 inci 
maddesi, 

10) 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi ile üçüncü fıkrasının (c) bendi, 16 ncı 
maddesinin (k) bendi ve 24 üncü maddesi, 

11) 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) ben
di ile 19 uncu maddesi, 

12) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü mad
desinin (c) bendi ile 16 ncı maddesi, 

13) 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendi ile 16 
ncı maddesi, 

14) 19.2.1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci mad
desinin (b) bendi ile 14 üncü maddesi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

5) 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci mad
desinin (b) bendi ile 20 nci maddesi, 

6) 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi, 

7) 8.6.1984 tarihli ve 219 sayılı Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 11 inci maddesinin (b) bendi ile 13 
üncü maddesi, 

8) 8.6.1984 tarihli ve 231 sayılı Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) 
bendi ile 13 üncü maddesi, 

9) 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi ile 
18 inci maddesi, 

10) 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi ile üçüncü fıkrasının (c) bendi, 16 ncı 
maddesinin (k) bendi ve 24 üncü maddesi, 

11) 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) ben
di ile 19 uncu maddesi, 

12) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü mad
desinin (c) bendi ile 16 ncı maddesi, 

13) 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendi ile 16 
ncı maddesi, 
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15) 26.2.1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci mad
desinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi, 

16) 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Or
man Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 
inci maddesinin (b) bendi ile 17 nci maddesi, 

17) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının (c) bendi, 

18) 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştır
ma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendi ile 18 
inci maddesi, 

19) 4.4.1988 tarihli ve 320 sayılı Milli 
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 16 ncı maddesinin (c) bendi ile 19 un
cu maddesi, 

20) 7.8.1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 
üncü maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi, 

21) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendi ile 
28 inci maddesi, 

22) 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük 
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci 
maddesinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi, 

23) 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Deniz
cilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 
uncu maddesinin (b) bendi ile ek 7 nci maddesi, 

24) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 5 
inci maddesinin (b) bendinde yer alan "Araştır
ma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkan
lığı" ibaresi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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14) 19.2.1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci mad
desinin (b) bendi ile 14 üncü maddesi, 

15) 26.2.1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci mad
desinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi, 

16) 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Or
man Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 
inci maddesinin (b) bendi ile 17 nci maddesi, 

17) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının "danışma ve denetim 
birimleri" bölümünün (c) bendi, 

18) 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştır
ma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendi ile 18 
inci maddesi, 

19) 4.4.1988 tarihli ve 320 sayılı Millî 
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 16 ncı maddesinin (c) bendi ile 19 un
cu maddesi, 

20) 7.8.1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 
üncü maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi, 

21) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendi ile 
28 inci maddesi, 

22) 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük 
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci 
maddesinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi, 

23) 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Deniz
cilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 
uncu maddesinin (b) bendi ile ek 7 nci maddesi, 
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25) 16.4.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) ben
di ile 19 uncu maddesi, 

26) 1.5.2003 ve 4856 sayılı Çevre ve Or
man Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendi ile 19 
uncu maddesi, 

27) 6.11.2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk 
Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi ile 21 
inci maddesi. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 
13 üncü maddesinde yer alan "Emniyet 
Müdürü APK Uzmanı" ve "Emniyet müdürü 
APK uzmanı" ibareleri "Emniyet Müdürü", 55 
inci maddesinde yer alan "Emniyet Müdürü 
APK uzmanlarınca" ibaresi "Emniyet Müdür-
lerince", "Emniyet Müdürü APK uzmanından" 
ibaresi "Emniyet Müdüründen" olarak değiş
tirilmiştir. 

Teşkilat kanunlarının teşkilat şemalarında 
yer alan Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlıkları ile Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Daire Başkanlıklarına yönelik 
ibareler teşkilat şemalarından çıkarılmıştır. 

1.1.2006 tarihi itibarıyla; 5018 sayılı 
Kanuna tabi kamu idarelerinin Araştırma Plan
lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları ile 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire 
Başkanlıkları kaldırılmış, bu birimlerdeki kurul 
başkanı, kurul başkan yardımcısı, daire başkanı 
kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kad
rolarda bulunanlar, 31.12.2006 tarihine kadar, 
kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alın
mak suretiyle bulundukları kamu idarelerinde 
başka bir kadroya atanırlar. Bunlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer mali haklarını almaya devam ederler 
ve bu süre içerisinde başka işlerde görevlen-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

24) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 5 
inci maddesinin (b) bendinde yer alan "Araştır
ma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkan
lığı" ibaresi, 

25) 16.4.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) ben
di ile 19 uncu maddesi, 

26) 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre 
ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendi ile 
19 uncu maddesi, 

27) 6.11.2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk 
Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi ile 21 
inci maddesi. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 
13 üncü maddesinde yer alan "Emniyet müdürü 
APK Uzmanı" ibareleri "Merkez Emniyet 
Müdürü", 55 inci maddesinde yer alan "Em
niyet Müdürü APK Uzmanlarınca" ibaresi 
"Merkez Emniyet Müdürlerince", "Emniyet 
Müdürü APK Uzmanından" ibaresi "Merkez 
Emniyet Müdüründen", 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ekinde Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait cetvellerdeki Emniyet Hiz
metleri Sınıfında yer alan "APK Uzmanı" ve 
diğer mevzuattaki "Emniyet müdürü APK Uz
manı" ibareleri "Merkez Emniyet müdürü" 
olarak değiştirilmiş; bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte, Emniyet Hizmetleri Sınıfına 
dahil APK Uzmanı kadrolarında bulunanlar, 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, Merkez 
Emniyet Müdürü kadrolarına atanmış sayılır
lar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü 
paragrafında belirtilen kadrolara atananlar 
hakkında uygulanan hükümler, Merkez Em
niyet Müdürü kadrosuna atananlar hakkında da 
aynen uygulanır. 
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dirilebilirler. Bunların eski kadrolarına bağlı 
olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek 
gösterge, sözleşme ücreti, ikramiye her türlü 
zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (faz
la çalışma ücreti hariç) toplam net tutarının, 
atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, 
her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti, 
ikramiye ile diğer malî hakları (fazla çalışma 
ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi 
ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanın-
caya kadar kurumlarında kaldıkları sürece ay
rıca tazminat olarak ödenir. Söz konusu birim
lerde görevli diğer personel ise kadrolarıyla 
birlikte 14.1.2006 tarihine kadar kendi 
idarelerinde ihtiyaç duyulan birimlere dev
redilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren APK Uzmanı kadrolarına yeni atama 
yapılmaz, herhangi bir nedenle boşalması 
halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kal
maksızın iptal edilmiş sayılır. 

3046 sayılı Kanunda sayılan görevleri 
dışında, kaldırılan Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları ile Araştır
ma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkan
lıklarına kanunlarla verilmiş olan görevler teş
kilat kanunlarında yeni bir düzenleme yapılın
caya kadar Bakan ve/veya üst yöneticilerin 
onayı ile belirlenecek birimler tarafından 
yerine getirilir. 
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Teşkilat kanunlarında yer alan Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlık
ları, Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Dairesi Başkanlıkları ile Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon Müdürlüklerine yönelik 
birimler teşkilatlarından çıkarılmıştır. 

1.1.2006 tarihi itibarıyla; yukarıdaki 
hükümler uyarınca kaldırılan birimlere ait 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkan Yardımcısı, Araştırma Plan
lama ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı, 
Başkan Yardımcısı, Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı, Daire Başkanı 
ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Şubesi Müdürü kadroları iptal edilmiştir. İptal 
edilen bu kadrolarda bulunanlar, 31.12.2006 
tarihine kadar, kazanılmış hak aylık dereceleri 
dikkate alınmak suretiyle bulundukları kamu 
idarelerinde başka bir kadroya atanırlar Bunlar 
yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları ile diğer mali haklarını almaya 
devam ederler ve bu süre içerisinde başka işler
de görevlendirilebilirler. Bunların eski kad
rolarına bağlı olarak en son ayda almakta ol
dukları aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, ik
ramiye her türlü zam ve tazminatları ile diğer 
malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam 
net tutarının, atandıkları yeni kadrolarının ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, 
sözleşme ücreti, ikramiye ile diğer malî hakları 
(fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarın
dan fazla olması halinde, aradaki fark tutan 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmak
sızın ve fark kapanıncaya kadar kurumlarında 
kaldıkları sürece ayrıca tazminat olarak ödenir. 
Söz konusu birimlerde görevli diğer personel 
ise kadrolarıyla birlikte 14.1.2006 tarihine 
kadar kendi idarelerinde ihtiyaç duyulan birim
lere devredilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 
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GEÇİCİ MADDE 1.- Strateji Geliştirme 
Başkanlığı kurulan idarelerde 15 inci madde ile 
ihdas edilen daire başkanı kadrolarından ikişer 
adedi ile diğer idarelerin bu Kanunla ihdas 
edilen Strateji Geliştirme Daire Başkanı kad
rolarına, Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe 
Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında 
bulunanlar, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esas ve usuller çerçevesinde yapılacak yazılı 
ve/veya sözlü sınav sonuçları da dikkate 
alınarak Maliye Bakanlığının kurumlar 
itibarıyla yapacağı belirleme üzerine 1.1.2006 
tarihi itibanyla başka bir işleme gerek kalmak
sızın atanmış sayılırlar. 

Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi 
Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlardan 
birinci fıkraya göre ataması yapılamayanlar is
tekleri üzerine ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen 
idarelerde ihdas edilen müdür kadrolarına 
anılan sınav sonuçlarına göre Maliye Bakan
lığının kurumlar itibarıyla yapacağı belirleme 
üzerine 1.1.2006 tarihi itibarıyla başka bir iş
leme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Büt
çe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan 
Yardımcısı kadrosunda bulunanlardan bu suret
le de ataması yapılamayanlar ile herhangi bir 
nedenle sınava katılmayanlar, Maliye Bakan
lığı personeli atama ve görevde yükselme esas-
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tarihten itibaren APK Uzmanı kadrolarına yeni 
atama yapılmaz, herhangi bir nedenle boşal
ması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

3046 sayılı Kanunda sayılan görevleri 
dışında, kaldırılan Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlıktan ile Araştır
ma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkan
lıklarına kanunlarla verilmiş olan görevler teş
kilat kanunlarında yeni bir düzenleme yapılın
caya kadar Bakan ve/veya üst yöneticilerin 
onayı ile belirlenecek birimler tarafından 
yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Maliye Başkanı, 
Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan 
Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, 2005 
yılına ait bütçe, muhasebe ve diğer iş ve işlem
lerini sonuçlandırmaya ve hesaplannı kapat
maya yönelik çalışmalarını nezdinde görev 
yaptıkları kamu idarelerinde 1.3.2006 tarihine 
kadar yürütürler. 

Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi 
Başkan Yardımcısı kadrolarmda*bulunanlar, 
Maliye Bakanlığı personeli atama ve görevde 
yükselme esaslarının belirlendiği yönetmelikte 
öngörülen aynı hizmet gruplarındaki durum
larına uygun kadrolara 31.12.2006 tarihine 
kadar atanırlar. Bunlar bu süre içerisinde başka 
işlerde görevlendirilebilirler. 

Bütçe Dairesi Başkanları ve Bütçe Dairesi 
Başkan Yardımcıları, bu Kanunla kurulan 
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Başkan
lığı Daire Başkanı kadrolarına veya Strateji 
Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanı 
kadrolarına idarelerin ve kendilerinin talep et
meleri halinde Maliye Bakanlığının muvafakati 
aranmaksızın atanabilirler. 

Bütçe Dairesi Başkanlıklarında görev 
yapan Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi 
Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunan per
sonel dışındaki diğer Maliye Bakanlığı per-
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larının belirlendiği yönetmelikte öngörülen ay
nı hizmet gruplarındaki durumlarına uygun 
kadrolara atanırlar. Ancak, Bütçe Dairesi Baş
kanı ve Başkan Yardımcıları, üniversite ve yük
sek teknoloji enstitülerinin boş bulunan Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı kadrolarına, anılan 
idarelerin talep etmeleri halinde Maliye Bakan
lığının muvafakati aranmaksızın atanabilirler. 

Bütçe Dairesi Başkanlıklarında görev 
yapan diğer Maliye Bakanlığı personeli işgal 
ettikleri kadrolarıyla birlikte 1.1.2006 tarihi 
itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın 
bulundukları ilin defterdarlığına devredilir. An
cak bunlar halen bulundukları kadrolarda kal
dıkları sürece 31.12.2006 tarihine kadar nez-
dinde görev yaptıkları kamu idaresinin Strateji 
Geliştirme Başkanlığı veya Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığında görev yapmaya devam 
ederler. Bunlardan sınav sonucunda Malî Hiz
metler Uzmanı kadrolarına atanacaklar ile 
halen nezdinde görev yaptıkları idarelerin ve 
kendilerinin talep etmeleri halinde bu idarelerin 
kadrolarına atanacaklar için Maliye Bakan
lığının muvafakati aranmaz. 

İkinci ve üçüncü fıkralara göre ataması 
yapılmış personelin eski kadrolarına bağlı 
olarak 15.1.2006 tarihi itibarıyla alabilecekleri 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti 
hariç) toplam net tutarının, yeni kadrolarının 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat
ları, sözleşme ücreti, ikramiye ile diğer malî 
haklan (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net 
tutarından fazla olması halinde, aradaki fark 
tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutul
maksızın ve fark kapanıncaya kadar atandıkları 
kurumlarda kaldıkları sürece ayrıca tazminat 
olarak ödenir. 

Maliye Başkanı kadrolarında bulunanlar 
kadrolarının kaldırıldığı tarihten itibaren en geç 
bir yıl içerisinde kazanılmış hak aylık 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

soneli bulundukları kadrolarıyla birlikte 
1.1.2006 tarihi itibarıyla başka bir işleme gerek 
kalmaksızın bulundukları ilin defterdarlığına 
devredilir. Ancak bunlar halen bulundukları 
kadrolarda kaldıkları sürece 31.12.2006 
tarihine kadar nezdinde görev yaptıkları kamu 
idaresinin Strateji Geliştirme ve Mali Hizmet
ler Başkanlığı veya Strateji Geliştirme ve Mali 
Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapmaya 
devam ederler. Bunlardan sınav sonucunda 
Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanacak
lar ile halen nezdinde görev yaptıkları 
idarelerin ve kendilerinin talep etmeleri halinde 
bu idarelerin kadrolarına atanacaklar için 
Maliye Bakanlığının muvafakati aranmaz. 

Yukarıdaki hükümlere göre 31.12.2006 
tarihine kadar Maliye Bakanlığı ve diğer kamu 
idarelerinin kadrolarına atanan personelin eski 
kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta 
oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalış
ma ücreti hariç) toplam net tutarının, yeni kad
rolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları, sözleşme ücreti, ikramiye ile diğer 
mali haklan (fazla çalışma ücreti hariç) toplam 
net tutarından fazla olması halinde aradaki fark 
tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutul
maksızın ve fark kapanıncaya kadar atandıkları 
kurumlarda kaldıkları sürece ayrıca tazminat 
olarak ödenir. 

Maliye Başkanı kadrolarında bulunanlar 
kadrolarının kaldırıldığı tarihten itibaren 
31.12.2006 tarihine kadar kazanılmış hak aylık 
dereceleri dikkate alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığında başka bir kadroya atanırlar. Bun
lar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları ile diğer mali haklarını almaya 
devam ederler ve bu süre içerisinde başka işler
de görevlendirilebilirler. Bunların eski kad
rolarına bağlı olarak en son ayda almakta ol-
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dereceleri dikkate alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığında başka bir kadroya atanırlar. Bun
lar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları ile diğer mali haklarını almaya 
devam ederler ve bu süre içerisinde başka işler
de görevlendirilebilirler. Bunların eski kad
rolarına bağlı olarak en son ayda almakta ol
dukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma 
ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları 
yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü 
zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (faz
la çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından 
fazla olması halinde, aradaki fark tutan herhan
gi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve 
fark kapanıncaya kadar kurumlarında kaldıkları 
sürece ayrıca tazminat olarak ödenir. 

Maliye Başkanlıkları ve Bütçe Dairesi 
Başkanlıklarına ait demirbaş, makine-teç-
hizat ve yazılımları, her türlü kayıt ve bel
geleri 1.1.2006 tarihi itibarıyla nezdinde 
görev yapılan kamu idaresine Maliye Bakan
lığınca belirlenecek usul ve esaslar çer
çevesinde devredilir. 

İç denetçi sayısı on ve üzerinde belirlenen 
kamu idareleri, 31.12.2006 tarihine kadar, tah
sis edilen iç denetçi kadro sayılarının en fazla 
yarısına kadar atama yapabilir. Diğer kamu 
idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31.12.2006 
tarihine kadar atama yapılamaz. Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi bu sınırlamaya tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- 15 inci maddenin 
beşinci fıkrasına göre ihdas edilip kurumlara 
tahsis edilecek Malî Hizmetler Uzmanı unvan
lı serbest kadro adedinin yarısını geçmemek 
üzere; 

a) Strateji Geliştirme Başkanlığı veya 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulan 
idarelerin, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minattan ile diğer mali hakları (fazla çalışma 
ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıklan 
yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü 
zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (faz
la çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından 
fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhan
gi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve 
fark kapanıncaya kadar kurumlarında kaldıkları 
sürece ayrıca tazminat olarak ödenir. 

Maliye Başkanlıkları ve Bütçe Dairesi 
Başkanlıklarına ait demirbaş, makine-teçhizat 
ve yazılımları, her türlü kayıt ve belgeleri 
1.1.2006 tarihi itibarıyla nezdinde görev 
yapılan kamu idaresine Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde dev
redilir. 

İç denetçi sayısı on ve üzerinde belirlenen 
kamu idareleri, 31.12.2006 tarihine kadar, tah
sis edilen iç denetçi kadro sayılarının en fazla 
yarısına kadar atama yapabilir. Diğer kamu 
idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31.12.2006 
tarihine kadar atama yapılamaz. Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi bu sınırlamaya tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 1 6 ncı maddenin 
beşinci fıkrasına göre ihdas edilip kurumlara 
tahsis edilecek Malî Hizmetler Uzmanı unvan
lı serbest kadro adedinin yansını geçmemek 
üzere; 

a) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 
Başkanlığı veya Strateji Geliştirme ve Mali 
Hizmetler Daire Başkanlığı kurulan idarelerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1014) 



- 6 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlıklarında, 

2) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlık
larında, 

3) Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Dairesi Başkanlıklarında, 

4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarında, 
5) İdarî ve Malî İşler Şube Müdürlüklerinde, 
6) Saymanlıklarında, 
b) Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrası 

uyarınca devredilen personel dahil Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde ve 
Muhasebat Genel Müdürlüğünde, 

genel idare hizmetleri sınıfına dahil kad
rolarda sınav tarihi itibarıyla fiilen toplam en az 
üç yıl hizmeti bulunmuş ve 45 yaşını aşmamış 
ve Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı giriş 
sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şar
tını taşıyanlar, 30.5.2006 tarihine kadar bir 
defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakan
lığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölç
me ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak 
yazılı sınav ve yerleştirme sonucuna göre Malî 
Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanırlar. 

Sınav komisyonunun oluşturulması, sınav 
konuları ile sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Genel bütçe kap
samındaki kamu idarelerinde kullanılan 
say2000i saymanlık otomasyon sistemi Maliye 
Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli 
idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, iş
letim ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlıklarında, 

2) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlık
larında, 

3) Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Dairesi Başkanlıklarında, 

4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlık
larında, 

5) İdarî ve Malî İşler Şube Müdürlüklerinde, 
6) Saymanlıklarında, 
b) Geçici 1 inci maddenin dördüncü fıkrası 

uyarınca devredilen personel dahil Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde ve 
Muhasebat Genel Müdürlüğünde, 

genel idare hizmetleri sınıfına dahil kad
rolarda sınav tarihi itibarıyla fiilen toplam en az 
üç yıl hizmeti bulunmuş ve 45 yaşını aşmamış 
ve Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı giriş 
sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şar
tını taşıyanlar, 30.5.2006 tarihine kadar bir 
defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakan
lığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığına veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölç
me ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak 
yazılı sınav ve yerleştirme sonucuna göre Malî 
Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanırlar. 

Sınav komisyonunun oluşturulması, sınav 
konulan ile sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Genel bütçe kap
samındaki kamu idarelerinde kullanılan say
manlık otomasyon sistemi (say2000i) Maliye 
Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli 
idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, iş
letim ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Çeşitli kanun ve kanun hükmünde karar
namelerde sayman unvanına yapılmış atıflar 
muhasebe yetkilisine yapılmış sayılır. 

2005 mali yılı bütçesine ilişkin kesin 
hesap kanun tasarısı ile 2005 mali yılı katma 
bütçeli idareler bütçesine ilişkin kesin hesap 
kanun tasarısı, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanununa göre hazırlanır. 
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MADDE 17.- Bu Kanunun; 
a) 9 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri; 

10 uncu maddesinin (a) bendinin (20), (21), 
(26) ve (27) numaralı alt bentleri; 12 nci mad
desinin (c) bendi, (d) bendinin (2) numaralı alt 
bendi, (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) 
bendi; 15 inci maddesinin son fıkrası dışındaki 
fıkraları; geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri 
yayımı tarihinde, 

b) 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri 
26.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

c) Diğer hükümleri 1.1.2006 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. - Bu Kanunun; 
a) 9 uncu ve 12 inci maddeleri; 14 üncü 

maddesinin (a) ve (e) fıkraları; 10 uncu mad
desinin (a) fıkrasının (19), (20), (23) ve (24) 
numaralı bentleri; 13 üncü maddesinin (c) fık
rasının (1) numaralı bendi, (d) fıkrasının (2) 
numaralı bendi, (e) fıkrasının (3) numaralı ben
di ile (f) fıkrası; 16 ncı maddesinin son fıkrası 
dışındaki hükümleri; geçici 1 inci ve geçici 2 
nci maddeleri yayımı tarihinde, 

b) 14 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri 
26.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

c) 13 üncü maddesinin (e) fıkrasının (1) ve 
(2) numaralı bentleri yayımını izleyen aybaşın
da, 

d) 16 ncı maddesinin son fıkrası, Maliye 
Başkanı kadroları için 1.3.2006, Bütçe Dairesi 
Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı 
kadroları için 31.12.2006 tarihinde, 

e) Diğer hükümleri 1.1.2006 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
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MADDE 18.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
Af. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19.- Tasarının 18 inci maddesi, 
19 uncu madde olarak aynen 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 
F. 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. 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 
A.Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ 
GİH Strateji Geliştirme Başkanı 1 15 
GİH Daire Başkanı 1 60 

(2) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ 
GİH Strateji Geliştirme 

Daire Başkanı 1 23 

(3) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ 
GİH Strateji Geliştirme 

Daire Başkanı 1 53 

5INIFI 
GİH 

UNVANI 
Müdür 

(4) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KADRO DERECESİ 
1 

ADEPİ 
13 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
3) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
4) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
5) Hazine Müsteşarlığı 
6) Dış Ticaret Müsteşarlığı 
7) Gümrük Müsteşarlığı 
8) Denizcilik Müsteşarlığı 
9) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
10) Diyanet İşleri Başkanlığı 
11) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
12) Emniyet Genel Müdürlüğü 
13) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
14) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
15) Karayolları Genel Müdürlüğü 
16) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
17) Orman Genel Müdürlüğü 
18) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
19) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
20) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
21) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
22) Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu 
23) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

(2) SAYILI CETVEL 
1) Devlet Personel Başkanlığı 
2) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
3) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
4) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı 
5) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 
6) Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
7) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
9) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
10) Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
11) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
12) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
13) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE EKLİ LİSTELER 
(1) SAYILI LİSTE 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(A) BÖLÜMÜ 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ 
GİH Strateji Geliştirme ve 

Mali Hizmetler Başkanı 1 13 
GİH Daire Başkanı 1 54 
MİAH Strateji Geliştirme ve 

Mali Hizmetler Başkanı 1 1 
MİAH Daire Başkanı 1 3 

UNVANI 
Strateji Geliştirme ve 
Mali Hizmetler Başkanı 
Daire Başkanı 

(B) BÖLÜMÜ 
KADRO DERECESİ ADEDİ 

1 
3 

(2) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ 
GİH Strateji Geliştirme ve 

Mali Hizmetler Daire Başkanı 1 22 
EHS Strateji Geliştirme ve 

Mali Hizmetler Daire Başkanı 1 1 

(3) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ 
GİH Strateji Geliştirme ve 

Mali Hizmetler Daire Başkanı 1 53 

SINIFI 
GİH 

UNVANI 
Müdür 

(4) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KADRO DERECESİ 
1 

ADEDİ 
13 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE EKLİ CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine Müsteşarlığı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Gümrük Müsteşarlığı 
Denizcilik Müsteşarlığı 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

(2) SAYILI CETVEL 

Devlet Personel Başkanlığı 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
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