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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Alevîler için muharrem ayının önemine iliş
kin gündemdışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik cevap verdi. 

Antalya Milletvekili Osman Akman, Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, sigaranın insan sağ
lığına olan olumsuz etkilerine ve bu kötü alışkanlıktan korunmak için alınması gereken tedbirlere, 

Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü, Yedigöze Barajı, Hidroelektrik Santral Projesi 
ile İmamoğlu Sulama Projesinin bir an önce hayata geçirilmesinin bölge ekonomisine sağlayacağı 
yararlara, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Grup Başkan-
vekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili 
K. Kemal Anadol'un, Galataport ihalesine fesat karıştırdığı, mal bildirimi ve banka hesapları 
konularında ticarî sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara iftirada bulunduğu ve suç 
uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini siyasî ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı, bu suret
le kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gün
deme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilip 
Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün Brezilya'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 

Gündemin Kanun "Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı 
sırasında yer alan 1068 sıra sayılı kanunun bu kısmın 5 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 1074 
sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı sırasına alınmasına; 8.2.2006 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun 
aynı tarihli 60 inci Birleşiminde okunmuş bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki 
(11/4) esas numaralı gensoru önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
yer almasına, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
görüşmelerin Genel Kurulun 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; gündemin 
"Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 45 inci sırasın
da yer alan (10/81), 183 üncü sırasında yer alan (10/234) ve 230 uncu sırasında yer alan (10/286) 
esas numaralı, yaş sebze, meyve ve narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak, 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerinin ön-
görüşmelerinin Genel Kurulun 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ve 
görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Genel Kurulun 14.2.2006 Salı 
günkü birleşiminde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine; 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; 
14.2.2006 Salı ve 16.2.2006 Perşembe günleri 15.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdür
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildikleri açıklandı. 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Denizli Milletvekili Ümmet Kan-
doğan'ın, konuşmasında, şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Oktay Asadov ve beraberindeki 
heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

2 nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 

Ertelendi. 

3 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, TC. Emekli Sandığı, Sosyal Sigor
talar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 
2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda (1/1165) (S. Sayısı: 1076), 

4 üncü sırasında bulunan, Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, 
Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda (1/981) (S. Sayısı: 848), 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarılarının, müzakereleri tamamlanarak, kabul edilip 
kanunlaştıkları açıklandı. 

5 inci sırasına alman ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Güm
rük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Kanunun (1/1161) (S. Sayısı: 1068), 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

9 Şubat 2006 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.08'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Türkân Miçooğullan 
Kırklareli İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
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No: 80 

II.- GELEN KÂĞITLAR 
9 Şubat 2006 Perşembe 

Raporlar 
1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 9.2.2006) (GÜNDEME) 

2.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) (S. Sayısı: 1080) 
(Dağıtma tarihi: 9.2.2006) (GÜNDEME) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.06 

9 Şubat 2006 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. Konuşma 

süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuşma süresi 20 
dakikadır. 

Gündemdışı ilk söz, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin çalışmalarıyla ilgili 
söz isteyen Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'a aittir. 

Sayın Bilgehan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.-Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 2006 

kış oturumu çalışmalarına ilişkin gündemdışı konuşması 
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Konseyi 

Parlamenter Meclisinin 2006 kış oturumuyla ilgili çalışmaları hakkında sizlere bilgi vermek için söz 
aldım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bildiğiniz gibi, Avrupa Konseyi, Türkiye'nin, 1949'dan beri kurucu üye olarak içerisinde 
bulunduğu en önemli ve en geniş Avrupa kurumudur. Doğu bloğunun katılımıyla 1990'lı yıllardan 
sonra genişlemiş ve 46 üyenin yer aldığı, bünyesinde barındırdığı Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesinin de etkisiyle, verdiği kararların hukukî ve siyasî ağırlığı olan bir meclistir. Bu kurumu, 
AB kurumları, yani, Avrupa Birliği kurumlarıyla karıştırmamak lazım; bazen karıştığını biliyorum. 
Avrupa Birliği müzakereleri konusunda, geçenlerde, Başmüzakereci Sayın Babacan buradan bilgi 
vermişti. Gerçi çok fazla bilgi de vermedi, açıkçası fazla aydınlanamadık; ama, o ayrı bir konu. 

Avrupa Konseyinde ise, üç yıldır Türk Parlamenter Heyeti olarak önemli aşamalar kaydettik. 
1996'dan beri bulunduğumuz denetim sürecinden çıktık. En önemli komisyon olan Siyasî Komite 
Başkanlığına, bir arkadaşımız, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş, çekişmeli ve ciddî bir 
seçimle başkan seçildi. Başka bir arkadaşımız, bir genç arkadaşımız, Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu başkanı oldu. Uşak Milletvekilimiz Osman Coş-
kunoğlu, Sakarya Milletvekili Erol Cebeci ve İstanbul Milletvekilimiz Ali Rıza Gülçiçek, değişik 
konularda raportörlük görevleri aldılar. Yine, bu dönem, Delegasyon Başkanımız Sayın Murat Mer
can da, AKPM Başkanvekili olarak görev yapıyor. 

Hemen her oturumda, Türkiye'yi ve bölgemizi ilgilendiren sorunlarla ilgili olarak, sesimizi ve 
görüşlerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bir süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil eden bir 
milletvekili Kıbrıs Heyeti içinde yer alıyor -ki, bu, başka hiçbir kurumda yok- yani, gelebildiğimiz 
son aşama, Avrupa Konseyinde bir Kıbrıslı Türkün yer alması. 

Ermeni meselesi ve Kıbrıs'taki Türklerin uğradığı haksızlıkları ifade eden açıklamalar yayım
ladık ve Avrupalı meslektaşlarımızın bir kısmının desteğini aldık. 
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Ocak ayı gündeminde yine ilginç konular yer alıyordu. Öncelikle, Azerbaycan'a, son genel 
seçimlerde ülkede kaydedilen ihlallerden dolayı bir yaptırım uygulanması ve üyeliğinin askıya alın
ması, girişimlerimiz ve desteğimiz sayesinde son anda önlendi; ancak, Azerbaycan'ın, bu dam
gadan, mayıs ayında yapılacak olan ara seçimlerde kurtulması ve adil bir seçim yapması şart, bunu 
da belirtiyoruz. 

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde, gizli tutukevleriyle ilgili Marty Raporu ve totaliter komünist 
rejimlerin suçlarının uluslararası alanda kınanması ihtiyacı üzerine yazılan raporlar da çok ilgi çek
ti; belki basından izlemişsinizdir. 

Bu dönemde, benim hazırladığım Avrupa'daki göçmen kadınların entegrasyonu konulu rapor 
da, tartışılarak kabul edildi. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bugün, biraz, daha çok bu konuya değinmek istiyorum. Bu 
rapor, günümüzde Avrupa'da yaşayan yabancı kökenli insanların yüzde 45'ini kadınların oluştur
duğunu belirtiyor ve kadınların Avrupa'daki ülkelerde karşı karşıya kaldığı sorunları sıralıyor ve bu 
sorunlara bir çözüm arayışında bulunuyor. 

Yıllar öncesinde eşleriyle birlikte ülkelerinden göç eden ya da daha sonra, aile bütünleşmesi 
programlarıyla Avrupa'ya yerleşen veya son zamanlarda olduğu gibi, tek başlarına, iş bulmak için ev
lerinden ayrılan bu kadınlar, bütün çalışmalara rağmen, hâlâ önemli engellerle karşılaşmaktadırlar. 

Avrupa'daki göçmen kadınlar -bunların arasında, tabiî, Türk kadınları da var- iki türlü ayrım
cılıkla mücadele etmektedirler; hem cinslerinden hem de köklerinden dolayı, toplum içinde ikinci 
sınıf vatandaş davranışı görmektedirler; ama, ayrıca, içinde bulundukları ortamlarda da, yaşadıkları 
ülkelere uyumlarını zorlaştıran baskılara maruz kalmaktadırlar. 

Kadınlar, yabancılar arasında sık görülen kimlik sorunlarının ilk kurbanları olmaktadır. Girdik
leri yabancı kültürün içinde kaybolmak istemeyen göçmenler, çoğu kez, kendi ülkelerinde artık var 
olmayan eski geleneklere bağlanmakta ve çağın gereklerini gözardı etmektedirler. Çok kültür 
arasındaki çelişkilerden en çok kadınlar etkilenmektedir. 

Kadınların, bulundukları ülkelere uyumlarını engelleyen etkenlerin başında dil sorunları gel
mektedir. Ayrıca, yabancı kadınlar, bulundukları Avrupa ülkelerinde yasal sorunlarla da uğraşmak
tadırlar. Bir kısmının hakları doğdukları ülkelere göre düzenlendiğinden, medenî yasaların verdiği 
miras, boşanma gibi çağdaş haklardan yararlanamamaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, devam ediniz. 
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Devamla) - Ancak, raporda, hemen şunu da belirttik: Göçmen 

kadınların iyi entegre olmalarının başlıca şartı, önce erkeklerin uyum sürecinden geçmeleridir. 
Alınacak bütün önlemlerden önce göçmen erkeklerin, eşitliğe, kadın haklarına inanmaları gerekir. 
Bu amaçla, her türlü eğitim ve sivil bilinçlendirme kampanyası açılmalı, konu üzerinde çalışan sivil 
toplum örgütleri desteklenmektedir. 

Bu arada hemen belirteyim ki, Türk kadın göçmenlerinin bir ayrıcalığı var. Özellikle Alman
ya'da yaşayan kadınlardan... Almanya'da yaşayan kadın-erkek işçilerimizin 64 000'inin işveren ol
duğunu, girişimci olduğunu biliyoruz. Bunların yüzde 24'ü kadındır. Yani, bu, Avrupa'daki Türk 
kadınların diğer göçmenlere göre çok daha iyi uyum sağladıklarını göstermektedir. Bunu da yine 
raporda ve daha önceki komisyon çalışmalarında belirtmiştim. 

Benim raporum komisyondan oybirliğiyle geçti. Genel kurulda da yine çok olumlu tepkiler al
dı ve oybirliğine yakın bir oranla kabul edildi. Yalnız, bir tek ret, devamlı birisi ret veriyordu. Onun 
da, daha sonra, bir Ermeni milletvekili olduğu anlaşıldı. Yani, o Ermeni milletvekili, sadece, raporu 
yazan bir Türk olduğu için rapora ret verdi; ama, bu da, tabiî, orada, Genel Kurulda bulunanların 
alaylarına ve gülümsemelerine yol açtı. 
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Bu sorunlarla, Türk göçmenlerimiz ve işçilerimizle ilgili sorunlarla bir başka arkadaşım, Sayın 
Ali Rıza Gülçiçek de bir rapor yazıyor; o da, Avrupa'daki Türk işçilerin sorunları. O rapor da, yakın
da, sanıyorum, Genel Kurula gelecek. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorum, dış konularla ilgili çok fazla sizi bilgilen-
diremiyoruz. Oysa, bu konuları biraz daha fazla tartışmamız, sizlere bilgi vermemiz gerekir. Ben, 
sadece, Avrupa Konseyinin bu dönemki çalışmalarını aktarmak istedim. 

Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. 
Gündemdışı ikinci söz, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 31 inci yıldönümü 

münasebetiyle söz isteyen Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'e aittir. 
Sayın Gülyeşil, buyurun. 
2.- Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 31 inci yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 31 inci yıl

dönümü münasebetiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ilgili son gelişmeler konusunda görüş
lerimi sizlerle paylaşmak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Danimarka'da başlayarak yayılma eğilimi gösteren karikatür krizi ve sonrasında gelişen olay
lar, tüm İslam dünyası tarafından derin üzüntü ve kaygıyla karşılanmaktadır. Her türlü özgürlüğün, 
sadece dünya barışına katkıda bulunması gerektiğine inanıyor ve bu olayların müsebbiplerini 
kınıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaklaşık yarım asırdır bölgemizde huzur ve istikrarı et
kileyen Kıbrıs meselesi, hükümetimiz döneminde, bütün zorluklarıyla yeniden gündemimize gir
miştir. Önümüzdeki aylarda yoğun ve zorlu bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. 

Hepimizin yakından bildiği gibi, Kıbrıs Rum tarafı, 1960 Cumhuriyetinin kurulduğu şekliyle 
yaşamasına şans vermemiştir. Türkiye, Ada'daki soydaşlarımızın can güvenliğini dikkate alarak 20 
Temmuz 1974 günü Barış Harekâtını başlatmış, Kıbrıslı soydaşlarımızın çektiği zulmü sona erdir
miştir. Kıbrıs'ta devam eden görüşmelerin kesilmesi ertesinde, Kıbrıs Türk tarafı, ileride kurulacak 
muhtemel bir federasyonun Türk kanadını oluşturmak üzere 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk 
Federe Devletini kurmuştur. Yaklaşık on yıl süren görüşmeleri müteakip anlaşma sağlanamayınca, 
Kıbrıslı soydaşlarımız, 1983'te, kendi devletlerinin, yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
kuruluşunu ilan etmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Kıbrıslı Rumlar Avrupa Birliğine üye ol
duktan sonra çözüm yolunda hiçbir yapıcı adım atmazken, Türk tarafı, her zaman olduğu gibi, ilk 
adımı atan taraf olmuş ve yeni açılımlar ileri sürmüştür. Sizlere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin son iki yılda yaptığı sayısız açılımlardan bazı çarpıcı örnekler vermek istiyorum. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları, Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini sadece kimlik kartlarıyla ziyaret edebilmesine imkân veren yeni bir tüzük kabul etmiş ve 
pasaport yükümlülüğünü kaldırmıştır. 

Kuzey ile güney arasındaki mal ihracat ve ithalatına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmış; böy
lece, iki taraflı ticaret tamamen serbest hale getirilmiştir. 

Karpaz Bölgesinde yaşayan Rumlar için ortaokul açma kararı almıştır. Okul, 13 Eylül 2004 
tarihinde hizmete girmiştir. Ayrıca, güneyden gelen Rum öğretmenlerin bu okulda eğitim ver
melerine izin verilmiştir. 
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Güzelyurt'taki Ayamama Kilisesinde, otuz yıl aradan sonra ilk kez, Rum Ortodoks ayini düzen
lenmiş ve bu tür ayinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tüm kiliselerde serbest hale getirilmiştir. 

Kayıp şahıslar konusunda bilgi edinerek, bilgi temin ederek, tüm ailelere yardımcı olmak amacıy
la, Türk kesiminde Kayıp Şahıslar Komitesi bünyesinde bir özel bilgilendirme birimi oluşturulmuştur. 

Türkiye, Kıbrıs'ta her iki tarafa uygulanan tüm kısıtlamaların ilgili taraflarca eşzamanlı olarak kal
dırılması çağrısında bulunmuştur. Öneri, Birleşmiş Milletler Belgesinde de belge olarak yayınlanmıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ve 1974'ten önce Rumlara ait olan 
mallarla ilgili sorunları çözmek için, tazmin komisyonu yasa değişikliği tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyet Meclisinde 19 Aralık 2005 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu gelişmelerin tümü Türk tarafının çabasıyla gerçekleştirilmiştir. Maalesef, Kıbrıslı Rumlar, 
Türkiye'nin Ada'yı işgal ederek böldüğünü ve iki halkı birbirine düşürdüğünü iddia etmektedirler; 
ancak, ne ilginçtir ki, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu açılımları sayesinde, 
onlarca yıldan sonra, iki halk, birbiriyle yeniden tanışma fırsatı bulup, yeni barış köprüleri inşa et
meye başlamışlardır. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; hükümetimizin tüm dünya kamuoyunun takdirini toplayan 
en yapıcı açılımlarından biri de Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül'ün 24 Ocak 2006 tarihin
de Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunacağı düşüncesiyle açıkladığı 10 maddelik yeni bir 
Kıbrıs eylem planı olmuştur. Bu plan da, özetle, Türkiye'nin deniz limanları ile havalimanlarının 
Kıbrıs Rum deniz ve hava taşıtlarına açılması, aynı şekilde, Kuzey Kıbrıs'taki deniz ve havaliman
larının da uluslararası deniz ve hava trafiğine açılmasıdır. Bu plan, kabul edilecek bir takvim çer
çevesinde, malların, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıl
masını öngörmektedir. Ayrıca, Kıbrıs'taki her iki tarafa, Avrupa Gümrük Birliği çerçevesinde bütün
leşme perspektifi sunulmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gülyeşil, konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖNER GÜLYEŞİL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yarım asırdır, Kıbrıslı Türklerin artık izolasyondan uzak, özgürce ve insanca yaşamasının 

önünü açmak için, yine, hükümetimiz, kararlı ve istikrarlı politikaları sayesinde, Kıbrıs Türk 
tarafının, uluslararası sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki diğer faaliyetlere serbestçe katılabil
mesini sağlamaktadır. Hükümetimizin bu yeni girişimi, başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
raporu, Avrupa Birliği Konseyinin kararı ve Avrupa Birliği Parlamentosu kararları olmak üzere, 
referandum sonrası tüm uluslararası camianın her vesileyle yinelemiş olduğu, Kıbrıs Türklerinin 
dünyayla bütünleşmelerine yönelik beklenti ve çağrılarıyla uyum içindedir; yani, bu çaba, hiçbir 
şekilde ilgili tarafların hukukî ve siyasî pozisyonlarını etkilemeyecektir. Bu öneri, Kıbrıs sorununa 
kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması için kolaylaştırıcı bir adım teşkil etmektedir. 

Kıbrıs Rum tarafının bu açılıma olumlu yanıt vermesini yürekten temenni ediyorum. Zira, Kıb
rıs meselesinin halihazırdaki durumu, tüm tarafların aleyhinedir. Kıbrıslı Rumlar, artık, Kıbrıs Cum
huriyeti sıfatıyla, Avrupa Birliğini de kullanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye 
üzerinde baskı oluşturmayı bırakmalıdırlar; Kıbrıs meselesini eşit zeminde, Birleşmiş Milletler 
şemsiyesi altında çözmek yerine, konuyu Avrupa Birliğine doğru çekip, zaten haksızlıklarla 
boğuşan Kıbrıslı Türkleri daha fazla köşeye sıkıştırma çabasından vazgeçmelidirler. 

Kıbrıs meselesinin çözüm zemini, Birleşmiş Milletlerdedir. Bunu değiştirmeye çaba sarf et
menin hiçbir anlamı, yaran ve gereği de yoktur. Annan Planı sonrası uluslararası camia, Kıbrıslı 
Türklerin referandumda gösterdiği duyarlılık, kararlılık ve siyasî iradeye karşılık dış destek sağ
layıp, izolasyonlara çözüm bulunacağı sözünü vermişlerdi. Ne yazık ki, medeniyetin beşiği olduk
larını iddia edip, insan hakları konusunda dünyaya örnek olmaya çalışan Batı dünyası, bu konuyla 
ilgili hiçbir sözünü yerine getirememiştir. 
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Kıbrıslı Rumların ve tüm tarafların, Türkiye'nin, Kıbrıslı Türk soydaşlarını yarı yolda bırak
mayacağını, artık, kabul etmeleri gerekmektedir. Her fırsatta, Kıbrıs konusunda, Türkiye'yi taviz 
vermeye zorlayan taraflar, artık, bu politikalarının bir sonuç vermeyeceğini bilmelidirler. Halen iş-
başındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin çözüme yönelik yakaladığı olumlu hava ve halkın 
desteği, giderek kırgınlığa, ümitsizliğe ve daha da kötüsü, güvensizliğe dönüşme eğilimindedir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevlisi olarak altı yıl görev 
yapmış ve aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kardeşiniz olarak ben 
de, bu olumsuz gelişmeleri yakından müşahede etmekteyim. 

Yukarıda ifade edilen açılımlar, Avrupa Birliği perspektifi ve yakalanan konjonktürel müspet 
gelişmelerden yararlanarak, Birleşmiş Milletler önderliğinde, sorun, mutlaka, kısa sürede çözüm
lenmelidir. Bu fırsat her zaman ele geçmeyebilir. 

BAŞKAN - Sayın Gülyeşil, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖNER GÜLYEŞİL (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türk soy

daşlarımız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış ve hiçbir zaman da kaçınmayacaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülyeşil. 
Son konuşma, nükleer enerji ve kullanım alanları hakkında söz isteyen Konya Milletvekili 

Remzi Çetin'e aittir. 
Sayın Çetin, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, uzun vadede enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nük

leer santralların kurulmasının önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
REMZİ ÇETİN (Konya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlarım. 
Enerji, insanoğlunun en önemli ihtiyaç duyduğu bir husustur. Bütün sanayi üretimleri ve tek

nolojik çalışma neticeleri enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Elektrik enerjisini temin tarzımız; 
1- Doğalgaz yakıtlı çevrim santralları. Kullandığı doğalgaz tamamen ülke dışından sağlanmak

tadır. Ciddî ekonomik maliyeti vardır. Dünyada vuku bulacak herhangi bir kaos halinde temininde 
de zorluklar yaşayabiliriz. 

2- Hidroelektrik santrallar. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 48'ini bu kanalla sağlıyoruz. Mevcut 
potansiyelimizin yüzde 30'unu kullanabilir durumdayız. Su seviyesine çok önemli derecede bağım
lı olduğu için, su kaynaklarının güvenilirliğine de çok bağımlıdır. 

3- Jeotermal kaynaklardan, rüzgâr ve güneş enerjisiyle elde edilen elektrik enerjisi yüzde 6'yı 
geçmiyor. 

4- Nükleer santrallar. Uzun vadede enerji güvenliğinin en sağlam garantisini nükleer santral
ların teşkil edeceğine artık kuşku yok. Global enerji talebi, önümüzdeki yirmibeş yılda yüzde 60 
oranında artacaktır. Bu açığın kapatılmasında nükleer enerjinin önemli bir yere sahip olacağı 
muhakkaktır. Dördüncü kuşak nükleer santrallar eskisine oranla çok daha güvenli, üstelik bunların 
karbon emisyonu hiç yok. Maalesef, ülkemiz, otuz yıldan beri müteaddit defalar nükleer santral 
ihalesine çıkmaya hazırlanmasına rağmen hiçbirisini neticelendirememiştir. Halbuki, bu konuda 
çok ciddî aciliyet vardır. Konunun uzmanı bir bilim adamı olumsuz propagandalara karşı şöyle bir 
tanım yapmaktadır: "Antinükleer değerlendirme, entelektüel terörün en kötüsüdür." Şunu hemen 
ifade etmem gerekir: Nükleer santral kurmak ile nükleer silah yapmak, birbirinden tamamen ayrı 
hususlardır. Nükleer enerji vasıtasıyla yüksek teknolojiye geçmeyi arzu ediyoruz. Ülkemizin atılım 
yapmasını istiyoruz. Bunun için, ciddî bir kararlılığın ortaya konması gerekir. 
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Nükleer santrallar sayesinde bilim düzeyimizde de ciddî gelişmeler olacaktır. Katı hal fiziği 
başta olmak üzere, fizik biliminin bütün dallarında, matematikte, tıbbın bütün alanlarında ve diğer 
bilim alanlarında ciddî gelişmeler kaydedeceğiz. Ülke genelinde nükleer sanayiin yol açacağı diğer 
sanayi alanlarında da önemli ilerlemeler vuku bulacaktır. 

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa ve Almanya, nükleer sanayi ve bilgi 
birikiminin en yoğun olduğu ilk 4 ülkedir. Özellikle, Japonya ve Almanya, silah dışı nükleer ener
jiyi ciddî bir kalkınmayla yakalamışlardır. 

Çok iyi bilinmektedir ki, silahların kontrolü ve silahsızlanma konularındaki bütün uluslararası 
anlaşmalara Türkiye imza koyarak taraf olmuştur. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaş
ması, yani, NPT, 1968 yılında imzaya açılmış, 1970 yılında da yürürlüğe girmiştir. Bugün 188 ülke 
bu anlaşmayı imzalamış bulunmaktadır. 

Ülkemizin, Uluslararası Atom Kurumunun denetimi altında, bir an önce nükleer santral kurma 
faaliyetine girmesi gerekir. Ülkemizin barışa hizmeti ve barış esaslı çalışmaları ortadadır. Elli yıldır 
Batının güvenliği için her türlü fedakârlığı yaptık. 

Bugün, Fransa, Belçika, elektrik enerji ihtiyaçlarının yüzde 70'ini nükleer santrallardan sağ
lamaktadır. Avrupa Birliği ve bütün gelişmiş ülkeler, enerji ihtiyaçlarının yüzde 50'sini nükleer 
enerjiden temin etmektedirler. 

Nükleer enerji, bugün dünyada ayrı bir pazar durumundadır. En uygun teknolojiyi seçerek, 
gerekli pazarlık şartlarında nükleer sanayie geçmemiz mümkündür. Burada dikkat edeceğimiz en 
önemli husus, yerli sanayimizin katkısının en fazla olacağı bir santral tipini seçmemiz her bakım
dan isabetli olabilir. Bu sayede hem maliyet açısından hem de yerli sanayimizin daha hızlı atılımı 
bakımından avantajlı oluruz. 

Silah üretimini esas alan nükleer santrallar ile sanayi bazlı nükleer santrallar karakter olarak 
birbirinden çok farklıdır. Sanayi tipi nükleer santrallarda plütonyum 239, birkaç gün içinde plüton
yum 240'a dönüşür. En az yüzde 5 civarında atık madde ihtiva eden bu santrallarda zaten silah 
üretimi yapılamaz. O bakımdan, konu hakkında bilgi birikimi olmayanların gereksiz telaşına ve 
olumsuz propagandaların tesirinde kalmalarına gerek yok. Bugün yüksek teknoloji ürünü santral-
lardaki nükleer yakıt atıklar, son derece az ve rahatlıkla saklanabilecek niteliktedir. Gelişmiş bir 
sanayii ve refahı sağlayan ekonomiyi elbette isteriz; bunlara dayalı millî güvenliğimiz olsun is
teriz. Bu hususları dikkate alan ciddî bir devlet politikası geliştirmemiz gerekir. Bugün, Hindis
tan'da, toryum yakıtlı nükleer santrallar faaliyet halindedir. Ülkemiz, toryum rezervleri bakımın
dan dünya birincisidir. Kanada ve Hindistan'daki çalışmalardan da faydalanabiliriz. Bizim nükleer 
silaha ihtiyacımız yok. Ağır su tipindeki santrallar rahatlıkla düşünülebilir. Soğutma gerekeceği 
için, Akkuyu, Sinop ve Konya Havzasının uygun bir yeri olabilir. Nükleer silah üretmek için 
plütonyum üreten reaktörler istemediğimize göre, yüksek nükleer teknolojiye sahip bir ülkeyle 
müşterek çalışmalar yapılabilir. 

Değerli milletvekilleri, nükleer enerjiyle ilgili dünyadaki durum oldukça dikkat çekicidir. Ulus
lararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed El Baraday, yaptıkları çalışmaların ışığı altın
da, 40 ülkenin, sahip oldukları altyapıyla, istemeleri halinde hemen nükleer bomba geliştirebilecek
lerini ifade etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam ediniz Sayın Çetin; buyurun. 
REMZİ ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye'nin sorumlu gayretlerine ve uluslararası bütün anlaşmalara taraf olmasına rağmen, 

maalesef, bir tarafta da böyle bir durum var. Mesela, Küba, İsrail, Hindistan ve Pakistan, NPT An
laşmasına taraf olmamışlardır. İsrail'in, 1960'h yıllarda tabiî uranyum ve ağır su kullanan ve 
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tamamen silah üretimine dayanan nükleer çalışmalar yaptığı ve bugün elinde kayda değer miktarda 
plütonyum bulunduğu bilinmektedir. Nitekim, Mordechai Vanunu isimli İsrailli nükleer teknisyeni, 
1986 yılında, British Sunday Times Gazetesine, İsrail'in nükleer çalışmaları hakkında bilgi vermiş
tir. Vanunu, bir aşk oyunuyla yakalanıp İsrail'e getirilmiş ve ceza verilmiştir. Konuyla ilgili bütün 
yayınlarda, en az 200 nükleer başlığa sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Son birkaç yılda Kuzey Kore'nin durumunu da göz önüne almamız gerekir. Altı taraflı görüş
meler yapıldı. Sonunda, Kuzey Kore, bütün nükleer silah edinme çalışmalarını durdurduğunu ve söz 
konusu tesisleri sökeceğini ilan etti; fakat, daha sonra bu sözünden vazgeçti ve bütün çalışmalara 
kaldığı yerden devam edeceğini ilan etti. 

Şu anda, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İngiltere, NPT Anlaşmasını im
zalamalarına rağmen, nükleer silah sahibi olabileceği kabul edilmiş 5 ülkedir ve yapılmaya çalışılan 
şudur: Bir şekilde, biz, 5 ülke, nükleer silaha sahip olduk; artık, bu, bizim müktesep bir hakkımızdır, 
bizden başka kimse nükleer silaha sahip olamaz, biz buna müsaade etmeyiz. Bu adı geçen 5 devlet, 
ellerindeki bu nükleer silahlarla, hem Birleşmiş Milletleri ve hem de Güvenlik Konseyini bir 
manivela gibi kullanmaktadırlar. Peki, doğru olan nedir; bütün dünyayı nükleer silahlardan arındır
maktır. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gibi, bütün devletler, nükleer enerjiyi barış amaçlı kullansınlar. 

Uluslararası Atom Kurumundaki bir devletin durumuyla ilgili karar alma çalışmalarında "tüm 
Ortadoğu nükleer silahlardan arındırılsın" şeklindeki bir önerge reddedilmiştir. Biz, herkesten cid
diyet ve samimiyet bekleriz. Bir devletin çalışmaları tehlikeli bulunurken, diğerlerinin bulun
mamasını neyle izah edeceğiz?! Barış amaçlı da olsa, nükleer santral sahibi olan devletler uranyum 
zenginleştirme çalışmaları yapmıyorlar mı?! Nükleer enerji, hiçbir ülkeye kaba bir güç sağ-
lamamalıdır. Bu enerji bir sorumluluk ister. 

Uranyum izabesinde, yellow cake, yani sarı pasta safhasına kadar zaten bir problem yok. Bu 
safhada, isterseniz, tıp olmak üzere, bilimsel maksatlı, enerji maksatlı ve silah üretimine geçebilir
siniz. Türkiye, bu alanda, ciddî sayıda ve nitelikli elemana sahiptir. Bir an önce, kararlı bir devlet 
politikası uygulamaya koymamız gerekir. Toryum rezervlerinde dünya birincisi olduğumuza göre, 
bu iyi yetişmiş elemanlarımızla toryum yakıtı santrallanna yönelebiliriz. Özellikle, dünyanın belli 
bir kesiminin dengeyi oldukça bozduğunu göz önüne alırsak, Türkiye'nin nükleer sanayie geçmesi 
ve kendini hızla belli bir konuma taşımasının önemi ortadadır. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
l.~ İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/360) 
9.2.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Mustafa Ataş 
İstanbul 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1.- 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, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı İle 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1161) (S. Sayısı: 1068) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 

MADDE 1.- 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10.- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarih
li ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cet
velin Gümrük Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

22/7/2003 tarihli ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Gümrükler Baş
müdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri kadrolarında bulunan ve kadroları 1/9/2003 
tarihli ve 2003/6121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Gümrük Başmüdürü ve Gümrük 
Muhafaza Başmüdürlerinden halen memuriyet görevi devam edenler, bu maddeyle ihdas edilen ek
li (1) sayılı listede yer alan Müsteşarlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu kadrolar, her
hangi bir nedenle boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz 

(x) 1068 S. Sayılı Basmayazı 8.2.2006 tarihli 60 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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konusu personelin atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer malî hakları toplamının net tutarı; Müşavirlik kadrolarına atanmadan önce en son ayda aldık
ları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklan toplamı net tutarından az 
olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece 
herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak kendilerine ödenir." 

BAŞKAN- Madde üzerinde, şahıslan adına Mardin Milletvekili Nihat Eri... 
Sayın Eri, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
NİHAT ERİ (Mardin)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5440 sayılı Gümrük Müsteşar

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

28 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yasa 
teklifi, bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı tarafından maddî hata nedeniyle tekrar görüşülmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. Söz konusu maddî hata, yasa metninde atıfta 
bulunulan Bakanlar Kurulu karan sayısının 6121 yerine sehven 6171 olarak yazılmasıdır. 22 nci 
Yasama Döneminde ülkemiz açısından reform niteliği taşıyan birçok kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde değerli oylarınızla kabul edilmiştir. Bu süreçte maddî hata münasebetiyle geri gön
derilen kanun sayısı oldukça sınırlıdır. Elbette ki, arzulanan, bu türden hataların hiç olmamasıdır. 
Yasalar hazırlanırken çok daha titiz ve dikkatli olmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasayla ayrıca Gümrük Müsteşarlığının taşra teşkilatında değişikliğe 
gidilmiş ve 18 adet gümrük başmüdürlüğü ile 18 adet gümrük muhafaza başmüdürlüğü, çok başlı 
idarî yapılanmaya son vermek ve kaynak tasarrufu sağlamak amacıyla kapatılmış ve yerine 18 adet 
gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu işlem Eylül 2003 tarihinde gerçekleş
tirilmiştir. Ancak, bir kamu idaresinin kapatılması işlemiyle birlikte, o idarede görev alan personelin 
kazanılmış haklarını ve yeni duruma göre statülerini belirleyen yasal düzenlemelerin de yapılması 
şarttır. Gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinin kapatılma işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde 
söz konusu yasal düzenleme yapılmadığı için, yeni kurulan başmüdürlüklere kesin atama 
yapılamamış ve maalesef, Türkiye'nin en önemli kurumlannm başında gelen Gümrük Müsteşar
lığının taşra teşkilatındaki görevler, muhalefetin de sık sık eleştiri konusu yaptığı gibi, vekâleten 
görevlendirmeler ile yürütülmektedir. 

Şu an görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, bir yandan söz konusu yasal boşluğu ortadan kal
dırıp yeni kurulan birimlere aslî atamalar yapmanın yollarını açarken, diğer yandan da, kapatılan 
başmüdürlüklerde görev yapan personelin kazanılmış haklarının yasal güvence altına alınmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kamu hizmetlerinin temel özelliklerinden biri de değişken olmasıdır. Toplumsal ihtiyaçlar ve 
beklentiler doğrultusunda yasama ve yargı erklerinden farklı olarak yürütme erki daha değişken bir 
yapıya sahiptir. Zira, idareye tanınan takdir yetkisinin diğer erklere göre daha geniş olmasının 
nedenlerinden biri de budur. 

Kamu hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler neticesinde idarenin teşkilatlanmasında da 
değişikliğe gidilmesi gerekebilir. Gelişen ve değişen toplumsal ihtiyaçlara uyum sağlanması açısın
dan bu bir zorunluluktur. Değişen ihtiyaçlar karşısında donuk ve statik bir idare düşünülemez. 

5440 sayılı Kanunla kadrosuz kalan başmüdürler için yeni 19 adet müsteşarlık müşavirliği kad
rosu ihdas edilmektedir. İdarenin teşkilatlanmasında meydana gelen değişiklikler neticesinde bazı 
kamu personelinin halen bulundukları kadrolarında görevlerine devam etmeleri mümkün ol
mayabilir. Kadrolarında değişikliğe gidilen kamu personelinin o kadrolarda mahkeme karan gereği 
bulunup bulunmamalan da önem taşımaz. Önemli olan, görevleri değişen kamu personelinin 
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kazanılmış haklarının korunmasıdır. Kadrolarının iptal edilmesi sebebiyle yeni ihdas edilen kad
rolara atanan kamu personelinin kazanılmış hakları korunduğu için, 5440 sayılı Kanunda hukuka 
aykın bir durum gözükmemektedir. Zira, Sayın Cumhurbaşkanı da geri gönderme tezkeresinde bu 
konuda herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 

Yasanın aynı şekilde kabul edilmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Eri, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına Uşak Milletvekili Alim Tunç... Konuşmuyor. 
Şahsı adına Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... Konuşmuyor. 
Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Mardin Milletvekili Sayın Nihat Eri. 
Buyurun Sayın Eri. 
NİHAT ERİ (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde üzerinde biraz önce de 

tekrar konuşmuştum. Ben, bu vesileyle bir konuyu, müsaadelerinizle, gündeme getirmek istiyorum; 
bu da, Irak'la tek sınır kapımız olan Habur sınır kapısıdır. 

Bu kapı, bilindiği gibi, sadece Irak'a değil Suudi Arabistan'a ve dolayısıyla Körfez ülkelerine 
Türkiye'yi bağlayan biricik kapıdır. Bu açıdan da alternatifi olmayan bir kapıdır. Bu kapıda şu an
da bir inşaat çalışması vardır; çünkü, birçok sınır kapımızda modernizasyon çalışmaları yapılmak
tadır. Bu kapıdaki çalışmalar dolayısıyla, zaten geçmişte de bütün uğraşmalara rağmen, bütün 
kapasite artırımlarına rağmen, ortadan kalkmayan kuyruklar ve sıkıntılar daha da artmıştır geçici ol
masına rağmen. 

Burada, ben, bir hususu dile getirmek istiyorum, o da, bu kapıyla ilgili ne yaparsak yapalım, ne 
tür tedbir alırsak alalım, karşı karşıya kaldığı nakliye yükünü taşıyacak durumda değil; ikinci bir 
kapının, Habur'a alternatif değil, ama, Habur'un yükünü paylaşacak ikinci bir kapının mutlaka açıl
ması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yıllardır devam ediyor. Irak'ın eski yönetimi, Saddam 
yönetimiyle de görüşmeler yapılmıştı ve bu konuda mutabakat da sağlanmıştı; ancak, aradan geçen 
uzun yıllara rağmen, özellikle karşı tarafta, Irak tarafında muhatap bir yönetimin, istikrarlı bir 
otoritenin bulunmayışı yüzünden bugüne kadar bu konuda bir çözüm sağlanamamıştır; ama, bugün
den tedbirimizi almak zorundayız. 

Kurulacak Irak hükümeti ile Türkiye Cumhuriyetinin ele alacağı tek ve öncelikli proje, bu ikin
ci kapı olmalıdır; ama, bugün bile bu kapı için karar alırsak, oradaki binaların kurulması, köprünün 
yapılması, yolların yapılması vesaire birkaç yılı bulacaktır. Bu da, bu kapıda bugün yaşanan olum
suzlukların, gelecekte, bir tıkanma noktasına geleceğini göstermektedir. Ben, Sayın Bakanımdan bu 
konuda çaba harcamasını istiyorum. Kendileri, ihracatçıları, azap askerlerine benzetmektedirler; bu, 
doğru bir tespit; ama, bence, asıl azap askerleri, nakliye şoförleridir, özellikle Habur'a çalışan nak
liye şoförleridir. Nitekim, bu durum, sinema yapımcılarının, dizi yapımcılarının da dikkatini çekmiş 
ve Habur'a çalışan şoförlerin hayatını konu alan "Azap Yolu" diye bir dizi çekimi yapılmıştır. 
Dolayısıyla, bu konuya hepimizin duyarlı olması gerekiyor; çünkü, o kapı, hem ihracatımız açısın
dan önemli hem bulunduğu bölgede işsizlik had safhadadır, sosyal bir yararı vardır. Onbinlerce in
san, onbinlerce aile, bu kapıdan sağladıkları gelirle geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu kapıdaki sıkıntı, 
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otomatik olarak, bu ailelerin sıkıntısı demektir. Bu kapıdaki bir gelişme, bir ferahlama, orada 
yaşayan yüzbinlerce insanın, ekonomik olarak, durumlannın iyileşmesi anlamındadır. Bu nedenle, 
bu kapıyla ilgili çalışmalara öncelik tanımamız gerekiyor. 

Bu maddenin kabul edilmesi, bu yasanın çıkması yönünde, biraz önce görüşlerimi belirtmiştim. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eri. 
Sayın Tunç, konuşacak mısınız? 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Bir iki kelime söyleyeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda görüşmekte olduğumuz 

kanun teklifi, muhalefetin de sık sık gündeme getirdiği, müsteşarlıktaki görevlerin vekâleten 
yürütülmesi uygulamasına son vererek, asaleten atama yapılabilmenin önünü açacak ve bu yönüy
le de, müsteşarlığın bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalara katkıda bulunacaktır. 

Ben bunu belirtmek istedim. 
Hepinize saygılar sunar, yasanın hayırlı olmasını.dilerim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - "Kabul edenler" ifadesini ben önce kullanmıştım Sayın Özyürek; bir sonraki mad

dede istersiniz. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bir sonrakinde isteriz. 
BAŞKAN - Kabul edenler demiştim... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Sayın Nihat Eri?.. 
NİHAT ERİ (Mardin) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Tunç?.. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan?.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.46 
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İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati: 16.03 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTtP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

1068 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1161) (S. Sayısı: 1068) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 3 üncü maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; Gümrük Müsteşarlığımız ve milletimiz için hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Sayın Bakanın bir konuşma talebi var. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bildiğiniz gibi, 2003/5932 sayılı, 22.7.2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Gümrük Müsteşar
lığının taşra birimleri olan gümrükler başmüdürlükleri ile gümrükler muhafaza başmüdürlükleri bir
leştirilmiş, diğer taraftan, 2003/6121 sayılı, 1.9.2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, kadroları 
değiştirilerek hukukî altyapısı hazırlanmıştır. Bu suretle, hatırlarsanız, sizinle, daha evvel, bürok
rasinin daha etkin çalışabilmesini sağlamak amacıyla, farklı başlıklar altındaki müdürlüklerin tek 
bir başlık altında toplanması, gümrük muhafaza başmüdürlükleri ile gümrük başmüdürlüklerinin 
birleştirilmesini burada oylarınıza sunmuştuk. Böylelikle, 36 tane olan başmüdürlük sayısı 18'e in
dirilmiş ve hem devlette kadro tasarrufu sağlanmış hem de tekbaşlılık yaratılarak, sevk ve idare ile 
denetim ve kontrolde etkinlik daha da artırılmıştır. 

Bugün kabul edilen bu kanunla, daha önce bu görevlerdeyken mülga hale gelen başmüdürler, 
özlük haklan korunarak, hem mağdur edilmemişler hem de halen daha vekâletle yürütülen bu 
görevlere asaleten atama imkânı getirilmiştir. Öte yandan, kabul edilen bu kanunla müsteşarlık 
müşaviri kadroları oluşturularak bu kadrolara alınan eski başmüdürlerimiz, memuriyetlerinin emek
lilik, istifa ve bunlar gibi nedenlerle bitmesi halinde kadroları da otomatik olarak lağvedileceğin
den, kamuda kadro israfına da sebebiyet verilmemiş olunacaktır. 

Bu düşünce ve duygularla, Yüce Meclise, bu kanunda göstermiş oldukları destek ve çabalar
dan ötürü teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, dün gece saat 11'de Sayın Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sorusu vardı, onu da 
aydınlatmak istiyorum. 
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Burada, kanun teklifi yapılırken... Biliyorsunuz, bürokrasiden gelen değil, bu bir kanun tek
lifiydi. Bu kanun teklifi, yukarıda, Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonun
da görüşülürken, bu, Plan Bütçe Komisyonu raporunda 2003/6121 sayıyla görüşüldü. 2003/6121, 
aynı şekilde, Plan Bütçe Komisyonu raporunun çıkışında da, aynı şekilde, devamını 2003/6121 
olarak görüyoruz. Ondan sonra, burada, en son, teklif olarak, şu hazırlanan teklif metninde tekrar 
2003/617 l'e dönüşüyor; 2, 7 oluyor. Yani, sehven böyle bir hata yapılmış; ama, bürokrasiden kay
naklanan bir şey değil. Bizim, burada, tahmin ediyorum, belki bir yanlış tuşa basıldı daktiloda. 

Dolayısıyla, bu şekilde maddî hatayla gittiği için, Cumhurbaşkanlığından, maddî hata gerek
çesiyle buraya geri gönderildi. Şimdi, bu da düzeltilmiş oluyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü sırada yer alan, Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 mil

letvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı: 1074) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1074 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu, Cum

huriyet Halk Partisi Grubu adına Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu ve şahıslan adına, Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen, Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, Denizli Milletvekili Ümmet Kan-
doğan ve Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın söz talepleri vardır. 

İlk konuşmacı, AK Parti Grubu adına Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu. 
Sayın Çavuşoğlu, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU (Karaman) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi üzerinde AK Parti Grubum adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, Sayın Başkanım; sözlerime başlamadan önce, izninizle, 
içerisinde yaşadığımız günlerde, son derece meşgul eden birkaç konuya, kısaca, değinerek 
geçeceğim. 

Birincisi, bütün Müslümanları derinden üzen Kerbela olayının senei devriyesi münasebetiyle, 
milletimize yeniden birlik ve tesanüt noktasında düşünme fırsatı vermesi temennisiyle, 10 Muhar
rem Aşure Günümüzün bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bütün dünyanın, özellikle içerisinde bulunduğumuz günlerde, banş ve huzura ihtiyacı vardır, 
insanlığın barış ve huzura ihtiyacı vardır. Bu barış ve huzur ise, medeniyetler ittifakıyla ancak müm
kün olacaktır ve bir yerde buna muhtaçtır. Hal böyleyken, İslam âlemini çok meşgul eden ve üzen, 
provokasyon amaçlı, Hazreti Peygamber Efendimize hakaret ihtiva eden yayınları bütün kalbimle 
kınıyor, telin ediyorum ve hem bütün insanları hem de demokrasiyi özümsemiş Avrupalı lider ve 
fikir adamlarını derin düşünmeye davet etmekteyim. 

(x) 1074 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Bir üçüncüsü ise, İtalya'da elim bir kaza sonucu ahrete intikal eden vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 

Bu arada, Trabzon'da üzücü bir saldırı sonucu öldürülen Santa Maria Kilisesi Papazı Andrea 
Santoro'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ülkemizin telekomünikasyon şebekesinin altyapısının 
tamamına hizmet eden ve büyük gayretlerle kurulmuş bu ağdan, 217'den fazla telekomünikasyon 
şirketinin, GSM'leri de sayarsak, operatörle birlikte 220'yi geçen bu şirketlerin istifade etmesini sağ
layan, 24 000 civarında nakle tabi olmak üzere, yaklaşık 51 000 civarında çalışan personeli ve 19 
000 000 sabit hat telefon, 1,5 milyon internet, ADSL ve dial-up abonesi olan Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketinin -ki, bundan sonra Türk Telekom diyeceğiz- yüzde 55 oranındaki hissesinin 
blok olarak satışına ilişkin özelleştirme süreci kapsamında, 1.7.2005 tarihinde yapılan ihalenin 
kesinleşmiş sonuçlan Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştır. Böylece, Türk Telekomun satışıyla 
devletin kasasına, yaklaşık olarak, 6,5 milyar dolar civarında bir para girmiş veya en yakın zaman
da girecektir. Bu ihalenin bir gereği ve ihale sürecine uygun olarak Türk Telekomda yüzde 55 
oranındaki hissenin devir süresi ise 14.11.2005 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, Türk Telekom hisselerinin yüzde 45 oranındaki bir miktarı ise, hâlâ, kamuda kalmaya 
devam etmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türk Telekom özelleştirmesinin tamamlandığı bu tarih 
itibariyle Türk Telekomun nakle tabi personelinin başka kamu kurum ve kuruluşlarına, özelleştir
meden itibaren 150 gün içerisinde nakil hakkı ihtiva eden süreç de başlamış bulunmaktadır. Ancak, 
diğer özelleştirmelerden farklı olarak Türk Telekom, yaptığı sözleşmelerle şirket personelinin 
tamamının Türk Telekomda kalarak çalışmalarına devam etmesini istemektedir. Aynı statüde 
kalarak aynı yüksek ücretleri alabilecekleri gibi, yeni bir sözleşmeyle, farklı bir sözleşmeyle çalış
maya devam edecekler için ise mevcut maaşlarına ortalama olarak yüzde 30 oranında maaş artışı, 
maaş zammı yapılabileceği ifade edilmektedir. Böylece, personel maaşlarına yüksek oranda zam 
yapılarak belli bir süre de iş güvencesi teklif edilmektedir. Ancak, basından takip edildiği ve değer
li milletvekili arkadaşlarımızın, sizlerin bildiği üzere, önceki özelleştirmelerden kaynaklanan olum
suz numuneler nedeniyle, emekliliklerine kadar geçen süre zarfında iş güvencesini sağlamak isteyen 
Türk Telekom personelinin büyük bir kısmı, nakil haklarını kullanarak kamu kurum ve kuruluş
larına nakil olmak istemektedirler. 

Burada, iki noktayı açıklığa kavuşturmak istiyor ve ilgili müesseseleri, ilgili kişileri biraz daha 
düşünmeye davet ediyorum. Birincisi, naklen geçecek çalışanların, geçtiği yıllarda 15 Ocak 
tarihinin esas alınmasının bir caydırıcılık görevini yerine getireceğini düşünüyorum. Yani, birtakım 
insanlar güvence istiyorlar bilhassa maaşları noktasında. 

İkinci nokta ise; artık, devlete çalışanlarımızın bu devlet garantisi olayını, kolaya kaçmayı, 
kendine güvenmeme diyemeyeceğim; ama, rahatlığa özen gösterilmesini daha detaylı düşünmeleri 
gerekir. Bence kendine güvenen insan her gittiği yerde başarılı olabilir ve kimse onların hakkına 
tecavüz edemez. 

Nakle tabi personelin büyük bir kısmının başka kamu kurum ve kuruluşlarınada nakledilmesi 
durumunda bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübenin taşınması mümkün olmayacağı gibi, örneğin, 
Türk Telekomda yüksek ücretle çalışmakta olan bir uzman Telekom personelini ele alacak olursak, 
kazanılmış hakkı olan bu yüksek ücreti nakil olduğu kamu kurum ve kuruluşunda da almaya devam 
edecektir. Oysaki, oradaki ücret seviyesi çok düşük olduğu için, bu ücretlerle orada çok daha 
nitelikli bir personelin istihdam edilmesi söz konusu olabilecek; ama, böylece mâni olunmuş 
olacaktır; düşünülmesi gerekir. Aksi takdirde, yani, kurumda kalırlarsa, yine teklifte öngörülen süre 
zarfında çoğu personelin emekliliği gelecek, birçoğu da gelişmeleri gördükçe belki de şirkette kal
mayı tercih edecekler, kamuda görünmez gizli işsizlik böylece önlenmiş olacak diye düşünüyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu kapsamda, kanun teklifiyle nakle tabi personelin kamu 
kurum ve kuruluşlarına naklinin beş yıllık bir süreye yayılarak, söz konusu personelin Türk 
Telekomla imzalayacakları iş sözleşmesine istinaden Türk Telekomda çalışma imkânlarının da 
cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu durum şirket açısından her ne kadar bir belirsizlik teş
kil etse de, şirket tarafından, çalışma barışı, özellikle ve şayet şirket hakkında olumsuz bir imaj veya 
bir duyum alınmış ve menfi icraatlar söz konusuysa, bunların bertaraf edilmesi ve özelleştirmelere 
kamuoyunun olumlu bakışının devamının sağlanabilmesi, personelin, yerinin, özlük haklan ve çalış
ma şartlarının değiştirilmeyerek mağdur edilmemesi adına makul karşılandığı gibi, personel ve sen
dika, dernek gibi sivil toplum örgütleri tarafından da talep edilmektedir. Bu sayede, nakil talebinde 
bulunacak personel sayısı asgarî seviyede tutulacak, kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi sağ
lanacak ve personelin malî yükleri de kamuya en az seviyede yansıtılmış olacaktır; işsizlik artmamış 
olacaktır böylece. Keza, bu sayede, telekomünikasyon sektöründe uzmanlaşmış nitelikli insan 
gücünden de uzmanlık alanlarında mümkün olabildiğince faydalanılması ve bu personelin sektöre 
ilişkin edindikleri tecrübelerin atıl kalmaması da, kamu yararı doğrultusunda sağlanmış olacaktır. 
Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak, ülkenin, telekomünikasyon alanında yetişmiş uzman kad
rolarının, kamuda, başka bir kurumda masada oturması önlenmiş, kamudaki özlük haklarının ve sicil 
gibi, şahsa taalluk eden hususların, rahat olmasına karşı, özel sektörde tereddütler uyandıran spesifik 
istifhamların izale edilmesi ve bu nitelikli işgücünün kamuya katkılarının devamıyla, kamunun 
üzerinden, ödenilmesi gereken önemli bir ücret yükü de alınmış olacaktır. Böylelikle, Türk 
Telekomun bu sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak gerçekleştirilen özelleştirmenin sağlıklı bir 
şekilde devamı sağlanarak, bundan sonraki özelleştirmelere de örnek olacağını düşünüyoruz. 

Çalışanlarımızın devlet işine olan alışkanlıkları değişecektir. Bu sayede, özelleştirme sonrasın
da tek handikap olan personel olayları da, önümüzdeki özelleştirmelerde, örnek teşkil edecek biçim
de çözüm bulmuş olacaktır. 

Burada, bir başka noktaya da değinmeden geçemeyeceğim; çalışan personelin 12 000'inin kap
sam dışı 28 000'inin kapsam içi olmasının, kazanılan haklar bakımından bir sıkıntı doğurmuş ol
duğunu biliyoruz; ama, 2000 yılında 4502 sayılı mevzuatla kayıt altına alınan bu düzenleme, ayrı 
bir platformda belki de ele alınabilinir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sonuç olarak, bu amaçla yapılan teklifle Türk Telekom per
sonelinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil talebinde bulunmayarak Türk Telekomda 
çalışmaya devam edenlerin, hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi her
hangi bir nedenle sona erdiğinde, bu tarihten itibaren otuz gün içinde başvurmaları halinde, 15 Ocak 
tarihi esas olarak, nakil haklan korunmuş olacaktır. 

Bu sayede, kamu önemli bir ücret yükünden, personel değişik kurumlara geçme ve çalışma 
banşı açısından yaşadığı tedirginlikten ve yine, kamuda genel olarak hizmetin halen uzman, ehil 
kişilerce ve yine, kamuda genel olarak hizmetin sağlanması gibi faydalardan yararlanılmış 
olunacaktır. 

Böylelikle, Türk Telekom özelleştirilmesi sonrasındaki sürecin hassasiyetleri dikkate alınarak, 
sağlıklı bir personel politikası yürütülebilmesi açısından Türk Telekomun özelleştirilmesi, bundan 
sonraki özelleştirmelerde olumlu bir örnek teşkil edecektir. 

Bu kanun teklifimizin vatanımıza, milletimize ve kurum çalışanlanna hayırlı olması dileğiyle, 
hepinize saygılanmı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Ogerlere!.. 

- 6 6 1 -



TBMM B:61 9 .2 .2006 0 : 2 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çavuşoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Türk Telekomun özelleştirilmesinden sonra ortaya çıkan bir sorunu 

çözme amacını güden bir yasa teklifini tartışıyoruz. Bu yasa teklifi hakkında Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini sunmak için huzurunuzdayım. 

Bu yasa teklifi, özelleştirilen Türk Telekomda, aslında çoktan öngörülmüş olması gereken bir 
tehlikenin ortaya çıkması üzerine, alelacele, Meclis gündemine getirilmiştir. Nedir o tehlike; Türk 
Telekom özelleştirildikten sonra, Türk Telekom çalışanlarının, yasal haklarını kullanarak, Türk 
Telekomu terk edip, kendilerinin kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerini talep etme eğilimi ortaya 
çıkmıştır. Bu, neden çıkmıştır; çok sayıda, binlerce -çeşitli rakamlar veriliyor- binlerce çalışan, Türk 
Telekom çalışanı, Türk Telekomu bırakıp başka bir kamu kuruluşuna veya kurumuna naklini is
temiştir. Bunlar neden çıkıyor; çok haklı bir ihtiyaç; hiç de, hiçbir kimsenin küçümsemeye hakkı ol
madığı bir ihtiyaç; herkesin, hepimizin, sizlerin de duyduğu bir ihtiyaç olan iş güvencesi ve iş tat
mini sonucudur. Alıcı, Türk Telekomu alan, birtakım cazip maaş önerilerinde bulunmuştur; bu, yet
memiştir, insanlar iş güvencesi ve iş tatmini, çalışanlar iş güvencesi ve iş tatmini aradıkları için 
nakillerini istemiştir. Bu ne demektir; Türk Telekomun, çok önemli olan hizmetlerini veremez 
duruma düşmesi demektir. 

İşte, bu tehlikeyle karşı karşıya gelince, alelacele, bu yasa teklifi getirildi; 1 maddelik, yürür
lük maddeleriyle birlikte 3 maddelik. Aslında, komisyonlarda tamamlanmış olan ve Genel Kurul 
gündemine girmeyi bekleyen -70 küsur maddelik- elektronik haberleşme yasası da bu yasanın gör
düğü işi görecekti; ama, onu bile beklemeden, alelacele, bir panik içerisinde bu yasayı biz 
görüşüyoruz; bir kere, bunu saptayalım. Bu Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu Yüce 
Meclisin, bu yurttaşlarımızın temsil edildiği Yüce Meclisimizin, zaman zaman gereksiz tekrarlara 
başvurduğunu tespit edelim, saptayalım. Üstelik, ortaya çıkan sorun bir sürpriz değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifi, birden Türk Telekomun içinin boşalması tehlikesiyle kar
şı karşıya kalan alıcı firmanın, Türk Telekomun yüzde 55 hissesinin şimdiki sahibinin, insan kay
naklan politikalarını geliştirmek için belli bir süreye ihtiyacı olması sonucu ortaya çıkıyor. Bir süre 
veriyoruz işverene; bu süreyi verebilmek için, çalışanı da şu anda nakil hakkı kullanma acelesinden 
kurtarıp, kaçınılmaz olarak çalışana da bu süreyi veriyoruz; yani, bu beş yıl içerisinde şu veya bu 
şekilde sözleşmesi iptal edilirse, tekrar kamuya geçme hakkını saklı tutması, tabiî, çalışanı şu anda 
ferahlatacak mı; onu da göreceğiz, o ayrı mesele, onu bilemeyiz; ama, bu yasanın amacı budur. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle, hükümetin sadece yanlış politikalar izlemekte -bize göre 
yanlış tabiî, farklı siyasî görüşler olduğu için- olduğunun değil, bu bizim yanlış gördüğümüz 
politikaların uygulamasını da yanlış yaptığının bir yeni örneği dahadır, yanlışlar zincirindeki bir 
halka dahadır. Öyle inanıyorum ki, tahmin ediyorum ki, en azından, eğer milletvekilliğimden son
ra üniversiteye dönecek olursam, bu özelleştirme süreci, bu özelleştirme politikasının uygulandığı 
zincirin halkalarının her birindeki inanılmaz yanlışlıkların kötü bir örnek olarak ders kitaplarında 
bile yer alması gerektiğini düşünüyorum. 

Bu özelleştirme süreci içerisindeki bütün halkaları saymama burada imkân yok; fakat, birkaç 
tanesini hatırlatmak istiyorum. 

Birincisi, özelleştirme, kendisi zaten yanlış bir politikaydı, özelleştirme taraftarı olan bir 
ideoloji sahibi olan bir parti için bile yanlıştı. Neden; çünkü, bilimsel çalışmalar, araştırmalar, Dün
ya Bankası raporları, hepsi göstermiştir ki, telekom gibi bir sektörde yapılacak özelleştirme; yani, 
tekel niteliği olabilecek sektörde yapılacak bir özelleştirmeden önce tamamlanması gereken 
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aşamalar vardır. Bunlardan birincisi serbestleşirledir. Serbestleşmenin tam olarak tamamlanması, 
ondan sonra rekabet ortamını düzenleyici kurulun, yani Telekom kurumunun rekabet ortamını 
düzenleyici güç ve donanımla, personelle donatılması gerekli ki, hem bir piyasa oluşsun, hem de o 
piyasanın düzgün çalışması garanti altına alınabilsin; yani, özelleştirmeyi savunan bir ideoloji bile 
bunu ister. Oysa, ne serbestleşme gerçekleştirilmiştir, yasa gereği 2004 başında gerçekleştirilmiş ol
ması gereken serbestleşme gerçekleştirilmiştir ne de Telekom kurumu arzu edilen güce kavuşmuş
tur. Zaten, Elektronik Haberleşme Yasası, Meclis gündemine gelmeyi bekleyen yasanın bir amacı 
da budur; ama, at, arabanın arkasına sürülmüştür; önce özelleştirme yapılmış, ondan sonra, bu gibi, 
esas bitirilmiş olması gereken konular ele alınmaktadır. Bunun yarattığı tehlikeyi sektörde 
görüyoruz. Özel bir tekel yaratılma tehlikesiyle karşı karşıyayız; bunu da görüyoruz. Bu özelleştir
menin kendisi yanlıştı. Nitekim, özel tekel kaygısı etrafı sarmıştır; bu, bir halkadır, sözünü etmek 
istediğim özelleştirme sürecindeki yanlışlarda. 

İkincisi, yasanın kendisi yanlış hazırlanmıştı. Yasada, kablo da özelleştirmeye tabiydi ilk haliy
le. Ben burada, yine, konuşurken, kablonun özelleştirilmesine karşıyız, çeşitli nedenlerle; ama, illa 
özelleştirecekseniz, bari kabloyu bunun dışında tutun dedim, bunu dedik. Dinlenmedi, yasa çıkarıl
dı; arkasından, birkaç ay sonra çıkarılan bir torba yasanın bir maddesinde, kablo, özelleştirme kap
samı dışında bırakıldı, Türksat AŞ'ye verildi. Biz, eleştiri değil sadece, öneriyi de getiriyoruz; o din
lenmiyor ve Meclisin zamanı, bu patinajlarla... Yani, yanlış politikayı uygulamada bile doğru adım 
atılamadan, patinajlarla zaman geçiriyoruz. Bu, verebileceğim bir örnek. Yasanın kendisi de yanlış
tı, sonradan kısmen düzeltildi. 

Hukuka uygunluğu -üçüncü halka- her zaman karşıya çıkan sorunlardan biri. Hukuka uygun
luğu kuşkulu. İşte, TÜPRAŞ'ı Danıştay iptal ettiği ihalesini. Bunun üzerine, gözler, tabiî, Türk 
Telekoma çevrildi. 

TELAT KARAPINAR (Ankara) - Türk Telekomu reddetti. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Hayır, reddetmedi. Hayır... O, bugün, bir tanesini red

detti. 19 tane veya 20 tane açılmış dava vardır, belki Sayın Bakanım daha iyi bilir; 19 veya 20 tane 
açılmış dava vardır. Edebilir, etmeyebilir; o, bizim konuşma hakkımız değil; ama, bir kuşku var. 
Nitekim, Sayın Bakan da bu kuşkuyu dile getirdi, dünkü gazetede çıkan açıklamasında. Yargıda 
problem var demek doğru değil. Doğru; ama, hukukî altyapının gözden geçirilmesi gerekebilir. 
Danıştaya hangi kararların gideceğinin gözden geçirilmesi, çıkacak sorunları azaltabilir. Yani, biz, 
kendi yasama icraatımızı, kendi politikalarımızı, hukuka ve hukuk sürecine uydurmak değil, 
hukuku veya hukuk sürecini kendimize uydurmak gibi -hükümetin tutarlı olduğu konulardan bir 
tanesidir bu- bir örneğini daha yaşıyoruz. 

Çok ilginçtir ki, gündemde bekleyen elektronik haberleşme yasasında da idare mahkemesine 
gitme, belli konularda idare mahkemesine gitme hakkı alınıyor, Danıştaya gitme hakkı veriliyor. 
Şimdi, Sayın Bakan "Danıştaya gitme hakkını da belki alabiliriz, farklı bir hukuk yapılandırması 
yapabiliriz" diyor. Hukukla bu kadar olay bazında oynamak, icraatlarımızda, politikalarınıza uygun 
değilse hukuku değiştirmek anlayışı çok ciddî bir yanlıştır ve sık sık duvara vurma sonucuna 
varıyor. Ondan sonra da hukuku suçluyoruz veya suçluyor -tabiî, biz değil de- suçlayanlar. Yani, bu 
süreçte diğer bir sözü edilmesi gereken, tekrar eden hatalardan birisi de hukuka uygunluğu 
konusunda ortaya çıkan kaygılardır. 

Dördüncü konu, çalışanına saygı duymak. AKP'nin "önce insan" gibi söylemleri oluyor. Önce 
insansa, hadi bu sattığımız, Telekom dediğimiz, bu kadar stratejik önemi, teknoloji bakımından bu 
kadar önemi olan bir kurumu arazi, bina gibi satıyor, satılıyor. Bunun içindeki insanları, bunun 
çalışanlarını, bunun emekçilerini önceden düşünmek gerekmez mi?! Bu satış sonrası ortaya 
çıkabilecek sorunları önceden düşünmek gerekmez mi?! Hayır, onlar da düşünülmedi. İşte, şimdi 
bir tehlikeyle karşı karşıya kalındı. Alelacele, 12 Şubat gibi bir önümüzdeki zaman sınırı içerisinde 
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bir maddelik bir yasayı çıkarıyoruz. Bunlar, bu Meclisin çalışma üslubu, çalışma âdeti olmamalı. 
Arada bir, alelacele bir yasa gerekebilir, arada bir, bir yasada hata yapılabilir, sonradan düzel
tilebilir; ama, bunun bir âdet haline geldiğini görmüş olmaktan ciddî olarak üzüntü duyuyorum, 
bunu ifade etmek isterim. 

Neden bunlar oluyor? Yasalar çıkarılıyor, ondan sonra patinaj yapılıyor, düzeltme yapılıyor, 
öngörülmesi imkânsız olmayan birtakım sorunları düzeltmek için panik yaratılıyor. İstikrar 
dediğimiz, değerli arkadaşlarım, sadece tek parti hükümeti değildir, politikaların öngörülebilir
liğidir, öngörülebilir durumlar için politikalar demektir. Şimdi, neden bunlar olmuyor? Neden bun
lar olmuyor? Bunların olmamasının en önemli nedeni, özelleştirme âdeta bir tutku haline geldi. Ön
celeri, bir amaç olmasını eleştiriyordum ben özelleştirmenin, özelleştirme bir amaç değil, araçtır 
diyorduk; şimdi, amacı da aşan bir tutku haline geldi. "Bir an önce satalım..." Haa, bu, hukukî sorun 
çıkarırmış... O zaman, hukuku kötüleriz... Haa, bunu Cumhurbaşkanı veto edermiş... O zaman, dev
let kurumlarını önümüzde engel gibi göstermeye çalışırız. Ama, çalışanları isyan ediyormuş... O 
zaman, döneriz, çalışanları suçlarız. Bu, olmaz!.. Bu, olmaz!.. 

Özelleştirme bir amaç değildir; özelleştirme, hele hele bir tutku olarak, refleksle yasa çıkarmak 
"aman, bir an önce satayım" anlayışında yaklaşılacak bir konu değildir genel olarak. Hele hele 
Telekom gibi bir, Türk Telekom gibi bir kuruluş için hiç böyle olmamış olması gerekirdi. Özelleş
tirme bir araç olabilir; belli kurumların özelleştirmesi bir araç olabilir. Neyin aracı olabilir, bunu 
unutmayalım, neyin aracı olabilir; ekonominin gelişmesi için, teknolojinin gelişmesi için, in
sanımızın, çalışanımızın emeğinin hakkını alabilmesi için, istihdam yaratılması için... Bunlardır 
amaç. Oysa, bir özelleştirme bütün bu amaçların tersine işliyorsa, bu neye hizmet ediyordur; tek
noloji geliştirmeye... Örneğini çok defalar yaşadık. Teletaş özelleştirildi, Alkatele geçti. Alkatel 
Teletaş oldu, satıldı. Teletaşta ar-ge bölümü, araştırma geliştirme bölümü kapatıldı ondan sonra, 
kapatıldı... Orada çalışan mühendisleri ben, Amerika'da "teknoloji vadisi" denilen, "silikon vadisi" 
denilen teknoloji vadisinde gördüm. "Türkiye için teknoloji üretecektik; şimdi, burada teknoloji 
üretiyoruz" diyor. Şimdi, neye hizmet etti o?! Bu Telekom da bundan başka bir şeye hizmet etmeme 
tehlikesi altında. Kehanet yapmak istemiyorum, olumsuz konuşmak istemiyorum; ama, öyle bir ris
kin olduğunu geçmişte yaşananlardan ve diğer ülkelerde yaşanmış olanlardan bilmemek, öngör
memek mümkün değil değerli arkadaşlarım. 

Teknolojiye hizmet etmesi beklenmeyen, insanına... İşte gazetelerde haberler çıkıyor. Çok çok 
üzülüyorum; çalışanlar hakkında bu haberler. Neymiş; Telekom çalışanı işin kolayına kaçıyormuş 
da, kalmak istiyormuş da, şuraya buraya naklini istiyormuş. 

Değerli arkadaşlar, çalışmak bir insanın hakkıdır, iş sahibi olmak bir insanımızın hakkıdır. 
Bunu böyle bir lüks gibi görmek, bunu böyle bir ulufe gibi görmek, ne kadar yanlış. Hükümetlerin 
görevi, istihdam yaratmaktır -istihdam yaratmak derken, devlet, basma üretsin, ayakkabı üretsin... 
Hemen, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşleri bu şekilde, zaman zaman yanlış değerlendiriliyor; 
onu demiyorum- İstihdam yaratacak bir ekonomidir. Bunu başaramayınca, devletin burada sorum
luluğu vardır. Burada dönüp de çalışanı suçlamak, ne kadar haksız bir şey. 

Çalışan güvence istiyormuş; bu haksız bir talep mi?! Çalışan işini kaybetmemek istiyormuş; bu 
haksız bir talep mi?! Çıkın bu kürsüden söyleyin "çalışanlar, güvence istemek, istihdam istemek 
haksız bir taleptir" deyin, söyleyin; eğer değilse, bu haklı talebe yanıt vermek zorundayız. Bunu bir 
ulufe gibi... İşte, birtakım çalışanları suçlamak, ne kadar yakışıksız bir şey. Bu, hükümetlerin 
görevidir. 

Dolayısıyla, birçok eksiğine rağmen, birçok eksiğine rağmen bu yasa, bu 1 maddelik yasa tek
lifi, hiç değilse, bir yandan işverene tabiî insan kaynakları politikalarını geliştirmek için süre tanır
ken kaçınılmaz olarak, ister istemez, çalışana da belli bir süre tanımış oluyor. Bu bakımdan, bu 
hatalar zincirinin bir tanesini daha yarım yamalak düzeltme -eksikleri vardır; onu madde üzerinde 
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konuşan arkadaşlarımız söyler- yarım yamalak bir düzeltme çabası içerisinde olan bir yasadır. Bu 
nedenle, bu yasayı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz; bu yasa teklifini, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak destekleyeceğiz; fakat, yapılmış olan bu hatalardan, bu zincirin, özelleştirme 
zincirinin her biri hata dolu. Bundan bir an önce vazgeçmenin, politikaları düzeltmenin, hukuku 
düzeltmenin -hukuku kendimize uydurmak değil, çalışanı kendimize, taleplerimize uydurmak 
değil- hükümetin bir görevi olduğunu, bir kez daha, hatırlatır; hepinize saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Madde üzerinde Anavatan Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz. (Anavatan Par

tisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; Sayın Başkan, 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Teklifi hakkında Grubum adına söz almış bulunmaktayım; şahsım ve Grubum 
adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Telekomun devredileceği yıllar öncesinden belli olmasına rağmen 
ve yüzde 55'inin Oger Telekoma satışının, 25.7.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla onaylanarak, 2.8.2005 tarih ve 25894 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir
mesine rağmen, o günden bugüne, devlet kurumlarının verilerinin işlendiği ve entegrasyonun sağ
landığı e-devlet projelerinin altyapısının devri için çalışma yapan bir kurum halen bulunamamak
tadır. Bundan sonrası için yapılacak çalışmaların, Ulaştırma Bakanlığının tespit edeceği bir kurum 
tarafından yönetileceği açıklanmıştır; fakat, aradan yedi ay geçmesine rağmen, halen yetkili bir 
kurum bulunamamıştır. Devlet Planlama Teşkilatından aldığımız bilgiye göre, ancak bu hafta 
içerisinde bir çalışma yapılacağı öngörülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, hükümet etmek ciddiyet ister. Aradan aylar geçmesine rağmen, daha 
hangi kurumun kamuya internet için gerekli teknik desteği vereceği belli değil. Telekomdan sonra 
e-devlet hizmetinin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yerine getirilebileceği söylendi; ama, Dev
let Planlama Teşkilatının da veri tabanını devralması bir yılı bulur. Bir de buna içerik, tasarım veri 
toplanması ve aktif hale getirilmesini eklediğimiz zaman, en az altı ay gibi bir zaman süreci 
gerekiyor. Bu durumda, toplamda, Türk Telekom özelleştikten sonra iki sene anlamına gelmektedir. 
Bunu bir sorumsuzluk olarak kabul ediyoruz biz. Sorumlu kimdir belli değil. Peki aradaki sürede 
kamu hizmetlerinin aksamaması için devreye kim girecek; yani, kamuya ait gizli bilgiler kimin 
eline geçecek; evet, isterseniz ben bunu söyleyeyim, Oger Telekom. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, Telekomu satın alan firma, geçtiğimiz aylarda öl
dürülen Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'ye aittir. Hariri ailesi, başta Lübnan ve Fransa'da 
yaşayan Ermeniler olmak üzere, Ermenistan'la da çok yakın ilişkiler içinde bulunmaktadır. 
Hariri'nin, öldürülmesinden önce sık sık Ermenistan'a gittiği de bir gerçektir. 

İşte, devletin gizli bilgilerinin güvenliği, e-devlet çalışmalarıyla ilgili bir kurum görevlendirilip 
çalışmalara başlayana kadar bilgiler Hariri'nin Oger Telokomunda bulunacaktır, onların elinde 
kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Telekomda şu an için 55 000 insan çalışmaktadır ve bunlardan 
24 000'inin diğer kurumlara geçmesine yönelik dilekçe verme haklan bulunmaktadır. Şu ana kadar 
da, nakle tabi personelin kurumda 5 yıl daha kalması gündemde olmasına rağmen, kamuya geçmek 
için aceleci davranan çalışan sayısı 7 300'e ulaşmış durumdadır. Teslimin yapıldığı 2005 Kasım 
ayında, vergilerdeki yüksek kesinti nedeniyle, maaşlarda 100 ile 300 YTL arasında değişen düşüş
ler yaşanmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, Türk Telekom personelinin başka kurumlara geçiş süreci 5 yıl daha 
uzatılmasına rağmen, personel, Oger Telekoma güvenememektedir; çünkü, Oger Telekom, çalışan
lara iki ayrı sözleşme önermektedir. Bu sözleşmeler uzun vadeli iş güvencesini kapsamamaktadır. 
55 000 Türk Telekom çalışanı belirsizlikler içerisinde mağdur durumdadır. Bu nakiller başlarsa, 
Telekomda işi bilen kalifiye eleman kalmayacaktır. Bu durumda da, hizmetlerin aksaması ve kar
gaşa gündeme gelecektir. 

Tasanda 12 Nisana kadar teklifin yasalaşmaması durumunda bu personelin Devlet Personel 
Başkanlığına bağlı havuza atanacakları ilkesi vardır; fakat, nakil için dilekçe verenler "acaba hata 
mı yapıyoruz" diye düşünmektedirler; çünkü, Devlet Personel Başkanlığının, kendilerini, atandık
ları bakanlıklar bünyesinde nasıl ve hangi kadroda istihdam edeceğini bilememektedirler. 
Hükümetin bir an evvel bu konuda bilgilendirme yapması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Mayıs 2003'te Aria hissedarları -Telecom Italia Mobile 
(TİM) ve İş Bankası ortaklığı- ve Aycell'in hissedarı Türk Telekom, mobil telefon operasyonlarını 
yeni bir şirkette birleştirme kararı almışlardır. Yeni şirket (TT&TIM İletişim Hizmetleri AŞ) resmî 
olarak 19 Şubat 2004 tarihinde kurulmuş ve yeni marka Avea'nın lansmanı da 23 Haziran 2004 
tarihinde yapılmıştır. 

Bugün itibariyle, birleşme, hemen hemen Türkiye'nin tamamında tamamlanmıştır. Operas-
yonel sistemler tümüyle birleştirilmiş olup, şirket tek bir marka olarak faaliyet göstermektedir. 
Avea'daki hisse sahiplik oranlarını, isterseniz ben size açıklayayım: Türk Telekom yüzde 40, TİM 
yüzde 40, İş Bankası yüzde 20. 

Ama, asıl buradaki mesele ise çok daha başkadır. Aria ve Aycell birleşmeden önce, devletin, 
yani, Ulaştırma Bakanlığının elinde 1 adet daha GSM lisans sözleşmesi bulunmakta idi ve bu bir
leşmenin olduğu tarihlerde, bu GSM lisansıyla ilgili olarak ihaleye çıkılacaktı. Tabiî ki, o ihale de 
böylece yapılamadı. Şu an, kimse bu bilgiyi hatırlamıyor bile; ama, devletin kaybı yaklaşık olarak 
1 milyar dolar civarındadır. Sayın Başbakanın, İtalya Başbakanı Berlusconi'nin Türkiye'yi ziyareti 
sırasında, kanunu, yasası, yönetmeliği bile olmadan, oldubittiyle gerçekleştirdiği bu operasyonun 
devlete maliyeti tam olarak 1 milyar dolardır. 

Türk Telekom'da usulsüz ve haksız yapılan işlerle ilgili son olarak belirteceğim husus ise ger
çekten de çok önemlidir. Derinliği olmayan borsamızın, yeni halk arzları beklediği şu günlerde, Türk 
Telekomun Oger Telekoma blok satışı sonrası ilk başta yaklaşık yüzde 15'inin halka arzı söz konusu 
idi. Daha önce de söylediğim gibi, aradan yedi ay geçmesine rağmen, bu konuda bir ilerleme yoktur. 
Halka arz gerçekleşmediği gibi, ne zaman olacağı konusunda da bir emare bulunmamaktadır; çünkü, 
şu aralar borsa yüksektir ve halka arz olursa, Oger Telekom ve onunla birlikte hareket eden Tür
kiye'deki işbirlikçileri, ucuz fiyattan bu hisseleri toplayamazlar. Bu işleri düzenleyenler, Oger 
Telekomla gizli ortaklık kuranlar kimler ise, gerçekten ayarlamalan iyi yapıyorlar. Sanmayın ki, kim
se bunları görmüyor ve bilmiyor. Bunlar Yüce Divanlık olaylardır değerli arkadaşlarım. Bunların 
hesabını tek tek vereceksiniz. Onu size söyleyeyim. (AK Parti sıralanndan gülüşmeler) 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Ama, gülüyorlar Turhan Bey, gülüyorlar... Bir şey söy
le... Son gülen iyi güler! 

TURAN TÜYSÜZ (Devamla) - Gülsünler... 
Bu oyunun içinde yer alanlan biliyoruz biz. Bunlar, daha önce, bütçe görüşmelerinin öncesin

de, Kurumlar Vergisi oranlarını 10 puan düşürüp, Türk Telekomun 2006 yılında ödemesi gereken 
400 000 000 YTL'yi, yani 400 trilyonu Oger Telekom'a bağışlamışlardır. Peki, tekrar soruyorum: 
Bu uyanıklığı, neden, daha önce, yani blok satış öncesi ihaleye giren firmalara eşit hak şeklinde 
yapmadınız? Çünkü; Oger Telekomla yapılan pazarlıklar, o aşamada, erken Kurumlar Vergisi indir
meye müsaade etmiyordu. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Telekom, teknolojik haberleşme alanında Avrupa ül
keleri grubunda hizmet üretmektedir. Üretilen hizmet kalitesi, Türk Telekomda çalışan özverili, 
deneyimli personelin çabası ve emekleridir. Bu emeklerin boşa gitmemesini temenni ediyor ve Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tüysüz. 
Şahsı adına, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen; buyurun. 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karaman Milletvekili Yük

sel Çavuşoğlu ve 3 milletvekili arkadaşımızın, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada kanun teklifiyle getirilmek istenen sistem, Telekomda halihazırda 
çalışan personelin, özelleştirme nedeniyle mağdur olacağı endişesi, zannıyla, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakil talepleriyle ilgilidir. Bu talep biraz abartılı olmuştur. Kamu kurum ve kuruluş
larına da buradan ciddî manada bir yük gelmesi hesap edilmektedir. Verilen kanun teklifinde yapıl
mak istenen düzenlemeyle, buradan ayrılmak isteyen, Telekomdan ayrılarak diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına gitmek isteyen arkadaşlara bir güvence, bir teminat verilmekte; çünkü, Özelleştirme 
Kanununda, biliyorsunuz, daha önce yapılan bir değişiklikle, özelleştirme nedeniyle mağdur olmuş, 
işsiz kalmış, işinden çıkarılmış, iş akti feshedilmiş arkadaşlar, bir ay içerisinde müracaatları halinde 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyorlardı. Dolayısıyla, burada da hisse devrinden 
sonra gerçekleşen olay neticesinde, burada çalışan personelin, bir an önce kamu kurum ve kuruluş
larına nakil talepleriyle ilgili yoğun bir arzuları, istekleri olmuş ve bu şekilde de, Telekomun bundan 
sonraki hizmetini yürütmesinin belki sıkıntılı olacağı düşünülmüş ve hem kurumun, özelleştirilen 
kurumun aynı hizmeti, kamusal hizmeti vermesi arzulanmış, teminat altına alınmak istenmiş hem de 
orada iş güvencesi ve tatmini -dedi benden önce CHP Grubu adına konuşan arkadaşım- bu da sağ
lanmak istenmiştir. Dolayısıyla, burada aşırı bir evhama kapılması önlenmiştir burada çalışan per
sonelin. Bu personelin, yerli yersiz endişeleri giderilmek istenmiştir ve bu beş yıllık garanti bu kanun 
teklifiyle getirilerek, Türk Telekomda çalışan bu arkadaşların, her ne sebeple olursa olsun, iş akitleri 
feshedildiğinde, o fesih tarihinden itibaren bir ay içerisinde yine Devlet Personel Başkanlığına 
müracaatla herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda istihdamları sağlanmış olacaktır. 

Teklifle, hem özelleştirilen bir kurumun geleceği veya gelecekte karşılaşacakları sorunlar 
giderilmek istenmiş hem de burada çalışan arkadaşların böyle bir iş güvencesi endişesiyle bu 
kurumu terk ederek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma arzuları veya bu kamu kurum ve 
kuruluşlarına gelme talepleri engellenmek istenmiş; aynı zamanda da, kamu kurum ve kuruluşlarına 
buradan gelebilecek malî külfetin, yükün önüne geçilmek istenmiştir. 

Bu teklifin çalışanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarımıza, özellikle Türk 
Telekomda çalışanlarımıza ve memleketimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bilen. 
Hükümet adına Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım... 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz 1 maddelik yasa tasarısı, esasen, Türk Telekomun yüzde 55 hissesinin 
blok halinde satışından sonra personelin sosyal güvencesinin sürekli olarak teminiyle ilgilidir. Şöy
le ki: 2000 tarihinde çıkarılan 4502 sayılı Kanun, Türk Telekomun özelleştirilmesini, modelini, 
nasıl yapılacağını düzenleyen bir kanundu. Bu kanuna göre, Türk Telekomun, diğer kurumların 
özelleştirilmesinden farklı bir modelle özelleştirilmesi öngörülmüş; Hazine, Ulaştırma Bakanlığı ve 
özelleştirmenin bağlı olduğu bakanlığın ortak bir çalışma yürütmesi şeklinde karara bağlanmıştı. 
Yine bu kanun kapsamında, nakle tabi olacak personelin hangileri olacağına karar verilmişti. 
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Bizim yapmak istediğimiz, 3 Temmuz 2005 tarihinde, 5398 sayılı Kanunla, bu nakle tabi olan 
personelin kamuya geçişi için tanınan bir aylık süreyi altı aya çıkarmak olmuştur. Bildiğiniz gibi 
Türk Telekomun devri, çok uzun bir hazırlık sürecinden sonra, 14 Kasım 2005'te fiilen gerçekleş
miş ve bu süre çalışmaya başlamıştır. 

Ancak, yıllarca Telekomda hizmet görmüş, Telekomda tecrübe kazanmış nakle tabi yaklaşık 
23 500 civarındaki personel ki, bunlar 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 
çalışan, özlük haklan buna göre düzenlenmiş; ancak, Emekli Sandığıyla emeklilik bakımından iliş-
kilendirilmiş personeldir. Dolayısıyla bu personelin, getirilecek bu teşvik tedbirleriyle Türk 
Telekomda kalarak bilgisini, birikimini, çalışmasını burada kullanması, kamuya geçmemesini özen
diren bir düzenlemedir. Bunu, bu 1 maddeyle, geçiş süresini altı aydan beş yıla çıkarıyoruz. Beş yıl 
daha düşünme, karar verme hakkı tanıyoruz personele. İster bugün geçebilir ister beş yıl sonra 
geçebilir ister beş yıl sonra da geçmez, devam eder. Hani "bu düzenleme personelin mağduriyetini 
getiriyor" şeklinde bir söylem, doğrusu, bu yaptıklarımızla hiçbir şekilde bağdaşacak bir şey değil
dir. Biz, geçmişte yapılan özelleştirmeleri hatırlıyoruz. Özelleştirme yapılmış, kurumlar devredil
miş ve personel kapının önüne konulmuştur. O bekleyen onbinlerce insanın sorununa da, bizim 
hükümetimiz, geldi, çareyi buldu; onların kamu kuruluşlarında geçici de olsa çalışmalarına olanak 
sağlayan yasayı da biz çıkardık. Çalışanların, hakkını, hukukunu gözeten bu hükümet, işte, çalışana 
duyduğu saygıyı, bu şekilde de, geçmişte yapılan hataları da düzeltmek suretiyle göstermiştir. 

Onun için, değerli arkadaşlar, özellikle Sayın Coşkunoğlu, Sayın Hocam size söylemek is
tiyorum. Bu hisse devrinde en fazla titizlikle üzerinde durulan konu, çalışanların, bu işlemden son
ra haklarının zayi olmaması olmuştur ve bu yapılmakla beraber bazı ilave haklar da kendilerine 
tanınmıştır. Şöyle ki, SSK'ya tabi olanlar dahi emeklilik bakımından Emekli Sandığıyla ilişkilen-
dirilmişlerdir. Dolayısıyla, insanın şunu diyesi geliyor: "Özelleştirme öncesi, keşke, Türk Telekom
da kapsam dışı nakle tabi personel olsam." Bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu niçin yaptık; çün
kü, çalışanın hakkını, hukukunu ve geleceğe yönelik endişelerini kaldırmak, bizim, idare olarak, 
hükümet olarak, sorumlu bakan olarak, en önemli görevlerimizden bir tanesidir. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Kimin hakkını koruyorsunuz şimdi Sayın Bakan; çalışanların mı, 
yoksa, Oger'in mi?! 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Eğer, şimdiye kadar, Sayın Koç, 
anlayamadıysan, ben daha... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Yok, çok iyi anladım, kimi koruduğunuzu anladım da, birazdan söy
leyeceğim. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Ben, kimin hakkını koruduğumu 
teker teker açıklıyorum. 

AHMET IŞIK (Konya) - Millet biliyor Sayın Bakanım, millet biliyor... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Burada, çok açık bir şekilde, Oger'in hakkı korunuyor, çalışanların 

değil. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bak, sabote etme konuş

mamı Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Biz konuşacağız... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sen, şimdi, laf atmada şampiyon

sun zaten; bu, kayıtlarda belli. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Öyle mi?!. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - 400'ün üzerinde sataşmanız olmuş. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Çok memnun oldum! 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Bu, sizin çok aktif olduğunuzu gös
teriyor. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Gerçekdışı konuşursanız... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, Sayın Koç, lütfen, karşılıklı konuşmayalım efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Buradaki görüşmelere katılımcı ol

duğunuzu gösteriyor; teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerçekdışı konuşursanız, her zaman... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap ediniz. 
Sayın Koç, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Şimdi, konumuza dönelim. 
Şimdi, bu konu... Personelin geçişiyle ilgili süreyi beş yıla çıkarıyoruz. Özetle söylüyorum, 

tekrar ediyorum, belli ki iyi anlaşılmamış, tekrarda yarar görüyorum. Bu süreyi çıkarmakla kal
mıyoruz, beş yıl sonra da, yine, personele diyoruz ki, istersen devam et, istersen yine kamuya geç; 
bu hakkı da veriyoruz. Bu geçişi yaparken de, ücretlerden vergi kesintisi diliminin en düşük olduğu 
15 Ocak tarihindeki hakları esas alarak veriyoruz. İşte, bunlar, üst üste çalışana verilen haklardır. 
Anlaşılmadıysa, bir kez daha tekrar edeyim. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Sayın Koç'a soralım... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, tabiî, bu Türk Telekomun 

özelleştirilmesi öyküsü çok hazindir. 1994'lü yıllara gidelim; ortaya atılan bir laf var, ne deniyor: 
"Efendim, Türk Telekomu satalım, borçlarımızı ödeyelim; 20-25 milyar dolar eder ve Türkiye'nin 
borcu kalmaz." Bu çok söylenen bir laf. Ben bu konuyu biraz araştırdım. Acaba, bunun arkasında 
ne işlem yapılmış, hakikaten böyle bir satış var mı, böyle bir parayı veren olmuş mu, olmuşsa ne iş
lem yapılmış; bunu araştırdım. Gördüğüm manzara şudur değerli arkadaşlar: Dönemin Başbakanı 
böyle bir laf söylüyor. Ondan sonra, ilgili bakanlıkları harekete geçiriyor ve özelleştirme için çalış
malara başlanıyor ve görülüyor ki, burada yasal yetersizlikler var, Anayasa değişikliği gerektiriyor. 
Nihayetinde Anayasa değişikliği de yapılıyor, özelleştirmenin yolu açılıyor. Ancak, 1998 yılında, 
özelleştirilmesi için, yüzde 35'inin özelleştirilmesi için bir ihale hazırlığı yapılıyor, ihaleye 
çıkılıyor; teklif veren olmuyor. İkinci hazırlık tekrar başlıyor; 2000 yılında, yine, kısmî bir hissesini 
özelleştirmek için bu girişim başlatılıyor; sonunda, özelleştirme süreci devam ederken, mahkeme, 
yürütmeyi durdurma veriyor ve böylece de yine akamete uğruyor. 

Şimdi, o dönemlerde, değerlendirme kuruluşlarınca hazırlatılan değer, Türk Telekomun değeri 
10 milyar dolar, tamamı için. Muteber, makbul uluslararası değerlendirme kuruluşları diyor ki: 
"Türk Telekomu satarsanız 10 milyar doların altında satmayın." 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Hangi yılda Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Onun üzerine, tartışma başlıyor. 

Bakın, tartışmalardan... Sizi şöyle geçmişe götürüp bir nostalji yapalım beraber. O günkü Meclis 
Genel Kurul görüşmelerine bir göz attım; 3 Mayıs 2001, Çiller-Derviş görüşmesi: "Yansının -Türk 
Telekomun- satılmasının bile iç borçları tümüyle kapatmaya yeteceğini ifade ederek, şimdi, siz, 
bizim önümüze, sekiz yıl sonra, değeri 3,5 milyara inmiş, üzerinde anlaşamadığımız bir projeyi kur
tuluş reçetesi olarak getiriyorsunuz." Ve devam ediyor, onu daha atlıyorum: "Telekomda elde 
edeceğimiz gelir sadece 3,5 milyar dolardır." 

Şimdi, bu tarih... 2001 yılına geldiğimizde Türk Telekomun durumu neydi; Türk Telekomun 
ses tekeli var, sabit telefon rekabete açılmamış, uydu Türk Telekomun bünyesinde, kablo Türk 
Telekomun bünyesinde ve bütün avantajlara sahip. O tarihte bile, daha sonra, eski Anayasa 
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Mahkemesiyle, 3 Mayıs 2004'te, daha çok yakın zamanda bir söyleşi yapılıyor ve şimdi diyor ki: 
"Özelleştirme davalarında benim çok muhalefetlerim oldu. Mesela, Telekom konusunda Başkan 
Yekta Bey ile Sezer'in görüşlerini hiç tasvip etmedim, karşı oy kullandım. Yener Bey, çok doğru 
yaptığımı bugün daha iyi anlıyorum. Türk Telekom o zaman 20 milyar dolar ediyor idi, şimdi indi 
2 milyara. Arkadaşlara şunu anlatamadığıma yanarım: Bütün idarî işlemler kamu yararına tesis edil
mek zorundadır; edilmez ise, bunun yargı denetimi idarî yargıya, Danıştaya aittir." 

Şimdi, değerli arkadaşlar, peki, Türk Telekomla ilgili davalardan söz edildi. Türk Telekomun 
özelleştirilmesi kararından itibaren 18 tane dava açıldı. Bu davaların bir kısmı bölge idare mah
kemelerinde- daha sonra, özelleştirme davalarına, tam bu sırada, Danıştay bakacak diye bu Meclis 
bir karar aldı, o yüzden- bir kısmı da Danıştaya açıldı. Sonra, bunların tamamı birleştirildi. Bu bir
leştirilen 18 dava için 13. Dairede bir yürütmeyi durdurma talebi vardı, bu talep reddedildi. Anayasa 
Mahkemesinde, yüzde 49'undan fazla hisse devriyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Anamuhalefet Partimizin bir talebi vardı, bu da reddedildi. Bugün de, bu sabah da, bu 18 birleştiril
miş davayla ilgili karar verildi, esas kararı verildi, o da reddedildi. 

Bu şunu gösteriyor: Özelleştirme, ben onu pek tasvip etmiyorum... Bu hisse devri işleminde 
yapılan hukukî çalışmalar, altyapının muntazam yapıldığının en güzel göstergesidir. Biz bunu nasıl 
yaptık; biz bunu bu Parlamentoyla yaptık. Bütün hususları buraya getirdik ve burada sizlerin des
teğiyle gerçekleştirdik. Bunu ifade ediyor, bir kez daha desteğinize teşekkür ediyorum. 

Şimdi, asıl konuya geliyorum. Türk Telekomun 2000'li yıllarda, 2001'de, 1999'da değerinin 
3,5-2 milyara düştüğünü söyleyerek ah vah edenler üzülmesin. Türk Telekomun şu andaki devriy
le kamu yararının hangi boyutta olduğunu ben sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Şimdi, 2004 yılından itibaren tekeli kalktı; yani, sabit telefon A, B, C tipi lisanslar verildi ve 
herkes bu işi yapmaya başladı. Özelleştirme kararından önce, Türksat'ı ayırdık, uyduyu ayırdık 
Rekabet Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak. 

Bu hesaplan alt alta yaptığımızda sonuç şöyle çıkıyor değerli arkadaşlar: Yüzde 55'i 6 550 000 000, 
tamamına bunu taşıdığımızda, geri kalan yüzde 45'ini de koyduğumuz zaman, 12 milyar. Ayır
dığımız uyduyla, kablo 4,5 milyar, etti 16,5 milyar dolar. Ayrıca, ayırdığımız uydu ve kabloya Türk 
Telekom içinden 630 000 000 YTL koyduk, 500 000 000 dolar da onu derseniz, etti 17 milyar dolar. 
Lisans verilen 3 adet cep telefonu şirketinden alınan -toplam 3 milyar birinden, 1 milyar ikisinden-
4 milyar doları da koyduğunuz zaman, etti 21 milyar dolar. Bunun üzerine Türk Telekomun kasasın
dan aldığımız, yıllarca çözülemeyen ihtilaflar ve nakit fazlasını; yani, devirden önce içeriği boşalt
tığımız paraları koyduğumuz zaman, 4 milyar da onu, etti 25 milyar dolar. Yani, bütün avantajlarını, 
bütün imtiyazlarını kaybeden Türk Telekomu, başanlı bir şekilde hazırlıkları yapılarak, bugün, 25 
milyar dolar bedele getirdik. 2,5 milyar dolardan 25 milyar dolara getirdik. İşte, kamu yararı budur, 
kamu kazancı budur değerli arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Türk Telekomu bekleyen bir sorun var. Bakın, bir yıllık trafiğine bakıyorum, sabit telefon
daki düşüş miktarı anormal; çünkü, sabit telefonlar boş odaları arıyor, cep telefonları insanları arıyor. 

Şimdi, hangimiz, evimizdeki telefonu ne kadar kullanıyoruz; sizlere soruyorum. O halde, Türk 
Telekom, bundan sonra, kayıplarını telafi etmek için farklı şeyler yapması lazım, "İT" denen bilişim 
teknolojileri, yani, katma-değer üretecek yeni alanlara, yeni hizmetlere yönelmesi lazım. Aksi hal
de, sadece sabit telefon üzerinden ses naklinin, Türk Telekom için gelecekte yeterli olması müm
kün değildir. İşte, biz bunu gördük; özelleştirme hisse devri öncesi de, bu ülkede hızlı internet, geniş 
bant internet yoktu, bunu başlattık ve şu anda 2 milyon aboneye ulaştı. Bunun süratle artırılması 
lazım; çünkü, gelecek, artık, burada. İşte, bu telekomünikasyon, bilişim, iletişim teknolojileri baş 
döndürücü bir hızla ilerlemektedir değerli milletvekilleri. Bunların ilerlemesini, gelişmesini anında 
takip etmek, sürekli takip etmek, gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bakanım, biz de konuşmanın rehavetine kapıldık galiba; buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ederim. 
İşte, bunun için, yine hükümetimiz, Elektronik İmza Yasasını çıkardı. Türk Telekom, çoğunluk 

hissesi devredildikten sonra kamu hizmetlerinin aksamaması için, yani, hizmetin götürülmesinin de, 
maliyetin geliri karşılamadığı, gelirin maliyeti karşılamadığı noktalarda, destek verilmesi için Ev
rensel Hizmet Kanununu çıkardık. Bundan sonra bizim için Türk Telekom, herhangi bir telekom şir
ketiyle aynıdır. O yüzden, biz, kamu olarak, bu görevleri kim isterse, farkını vererek, aynı kalitede 
yurdun, her köşesine götürmek mecburiyetindeyiz. 

Bunun ilk uygulamasına da başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığına tüm 
okulların bilgisayar sınıfına kavuşturulması için Evrensel Hizmet Fonundan 25 000 000 YTL ak
taracağız. İşte, kamuya hizmet, halka hizmet budur değerli arkadaşlar. Vatandaştan aldığınızı vatan
daşa vereceksiniz. Aksi halde, vatandaş size istediğiniz desteği vermez. Eğer, vatandaştan oyu alıp, 
hizmeti onlara layıkıyla götürmezseniz, vatandaş, seçime gittiğinizde "hoş geldin" demez size. Bu 
hükümet, bu bilinçle çalışıyor değerli arkadaşlar. 

Şimdi, burada dile getirdi, e-devlet kapısıyla ilgili. Ben teşekkür ediyorum Sayın Tüysüz'e; 
kendisi yok; ama... E-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu var; Başkanı Başbakan Yardımcısı; ben ve 
Sanayi Ticaret Bakanı, sivil toplum kuruluşları, DPT bunların üyeleri. Bu kurulun amacı nedir; Tür
kiye'de bilişim sektörünü halkımızın kullanımına yaygın olarak sunmak. Yani, gelişen dünyada, ar
tık, vatandaş, günlük yaşamında bu bilgisayarı, interneti yüzde 70'e varan oranda kullanıyor. Yani, 
devletin kapısında ömrünü geçirmiyor. Türkiye'de de bunun adımlarını atalım dedik ve bunun ilk 
adımını da e-Türkiye kapısını, e-devlet kapısını oluşturmak için attık. Türk Telekoma ve Devlet 
Planlama Teşkilatına görev verdik, ihaleyi yaptılar, bilgi toplumu stratejisi ihalesi de yapıldı DPT 
tarafından ve şu anda 19 kalem hizmeti içeren e-devlet portalı için çalışmalar devam ediyor; firma 
bu çalışmaları yapıyor; süresi bir yıldır, süre kasım ayında başlamıştır önümüzdeki kasım ayında bu 
işler tamamlanacak ve böylece vatandaşın tek kapısı olacak, her kurumun kapısına teker teker git
meyecek, oluşturulan arayüzle beraber hizmet, tek kapıdan vatandaşa verilmeye çalışılacak. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; 

toparlıyorum. 
Tabiî, arkadaşlar, yatırımcı düşmanlığı yaparak bir yere varamayız. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, yatırımcı düşmanlığı kim yapıyor? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ben size söylemiyorum; burada 

dile getirildi. 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Ne alakası var?! Siz buraya ne maksatla çıktınız? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ben cevap veriyorum Sayın Öz-

yürek. 
Saym Anavatan Partisi Milletvekili, burada, Türk Telekom hissesine talip olan firmayla ilgili 

şeyler söyledi; bunun cevabını veriyorum. Ben boş konuşmam; söylenen şeyin cevabını veriyorum. 
Lüzumsuz konuşma benim âdetim değildir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bir de şunu zamanında bitirebilseniz çok iyi olur. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen, Genel Kurulu hitap ediniz ve konuşmanızı tamamlayınız; 

süremiz 5 dakika geçti. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bir birleşme, Aria-Aycell 

birleşmesinden bahsediliyor "Burada devlet zarara uğradı, kamu zarara uğradı" diye birsürü iddialar 
dile getirildi. Ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara soruyorum: Bu birleşmeyi siz desteklediniz. 
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Desteklediniz; çünkü, bu ülkenin yararına bir iş yapıldı onun için desteklediniz; teşekkür ediyorum. 
Onun için, burada gerçekleri saptırmayalım. 3 milyar dolar para vermiş, bu ülkeye yatırım yapmış 
bir kuruluşa, siz, ara bağlantı, roaming vermezseniz, işin sonunda adam iflasın eşiğine gelir, git
meye karar verir. Onun en büyük ortaklarından birisi Türkiye İş Bankası, bu ülkenin önemli ban
kalarından bir tanesi, biz o işlemi gördük Aycell ile Aria'yı birleştirdik. Şimdi, karşımızda, 7 000 000 
abonesi olan 4 milyar dolarlık bir şirket var. Bunların ikisi de zarar ediyordu; yılda, Aycell 600 tril
yon zarar ediyordu, Aria 800 trilyon, 1 milyar zarar ediyordu. Bu zarar kimin; İş Bankasının. İş 
Bankası kimin; bu ülkenin değeri arkadaşlar. Biz, bunları korumak zorundaydık, onun için bu bir
leşmeyi yaptık. Bu birleşmeyi yaptığımıza da hiç pişman değiliz. Çok iyi bir iş yaptığımızı da 
düşünüyoruz; çünkü, bu birleşmeden sonra, bunu yaparken, Bakanlar Kurulu kararı da aldık, bu 
Meclisten kanun da geçirdik, her şeyi yasalara uygun yaptık. Daha sonra, bu konu, teftiş konusu 
yapıldı. Yüksek Denetleme Kurulu, bu konuyu aylarca teftiş etti ve bu birleşmenin de kamu 
yararına, hukuka uygun olduğunu tescil etti, raporunu da yayınladı. Onun için, bu tezviratlara artık 
bir son verelim. Öyle bir şey yok. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, öbür maddelerde de konuşma hakkınız var hükümet adına. Konuş
manızı tamamlarsanız, 7 nci dakikayı bulduk çünkü. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Efendim, toparlıyorum. Çok teşek
kür ediyorum. 

Getirilen bu yasanın, çalışanlar lehine oldukça kapsamlı bir düzenleme olduğunu ifade 
ediyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Şahsı adına Alaettin Güven, Kütahya... 
Buyurun Sayın Güven. 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1074 sıra 

sayılı Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin 406 Sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 23 Ekim 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit tarafından kurulan Pos-
tahane-i Amiraneden bugüne, yaklaşık yüzaltmışbeş yıldır, Türk Telekom önemli mesafeler katet-
miş, çağın getirdiği haberleşme imkânlarını müşterilerine sunmaya çalışan özel ve önemli bir 
kuruluş olagelmiştir. 

Bu kuruluş, özel olarak bölgesel iletişim pazarında, genel olarak da dünya pazarlarında rekabet 
edebilecek güç, yetkinlik ve bilgi birikimine sahip kadroları bünyesinde barındırmaktadır. 

Bilindiği gibi, Türk Telekomun yüzde 55 oranında hissesinin blok olarak satışına ilişkin özel
leştirme süreci kapsamında yapılan ihalenin kesinleşmiş sonuçları Resmî Gazetede yayımlanmış, 
Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanmış. Daha sonra, yüzde 55 oranındaki hissesinin Oger Ortak 
Girişim Grubuna devir süreci 14 Kasım 2005 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Böylece, Türk Telekom, 406 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket 
haline gelmiş, hisse devir işlemleri tamamlanarak özelleşmiş, dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluş
larına uygulanan mevzuat Türk Telekoma uygulanmamaktadır. 

Bu yasa teklifinin amacı, bu kurumda çalışanların, önceki özelleştirmelerde yaşanan sorunlar
la karşılaşmadan, herhangi bir mağduriyet yaşamalarını önlemektir çalışanlarının. 

Ayrıca, bu yasa teklifiyle, Türk Telekomda çalışma imkânları daha cazip hale getirilmekte, bu 
sayede nakil talebinde bulunacak personelin sayısı en aza indirilerek, kamuya malî yükün de en az 
seviyede olması sağlanacaktır. 

- 6 7 2 -



TBMM B:61 9 .2 .2006 0 : 2 

Teklifin yasalaşmasıyla, bu kurumda yaşanan tedirginlik, belirsizlik ortadan kalkmış ve Türk 
Telekom personelinin mağdur olması önlenmiş olacaktır. 

Bu vesileyle, Telekom çalışanlarına ve ülkemize bu yasa teklifinin hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sisteme girmiş olan milletvekili arkadaşlarımız var soru-cevap için; o arkadaşlarıma söz 

vereceğim. 
Sayın Coşkunoğlu, buyurun. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Bakana, aracılığınızla, üç sorum var: 
Bir tanesi, söylentiler var Sayın Bakanım, bu Oger firmasının şerh koyduğu sözleşmeye, im

tiyaz sözleşmesine; bu, doğru mudur? Bir, onu sormak istiyorum. Doğruysa, ne gibi bir anlam 
taşıyabilir ileride bizim için? 

İkincisi, önemli bir hesap sundunuz; rakamlar olarak, sonunda 25 milyara varan. Bunun 12 mil
yarı değeri, şu andaki Türk Telekomun, diğerleri ek değerler. Bunu, yaklaşık bir ay önce özelleş
tirilen Danimarka Telekom 13 milyar dolara, 13 milyar avroya gitti, onunla karşılaştırırsak... 
Danimarka, oldukça küçük bir ülke, tabiî, Türk Telekom çok daha büyük -ama, ben incelemedim 
Danimarka Telekomu, bilmiyorum siz incelediniz mi- onunla karşılaştınrsak, küçücük bir ülkenin 
telekomunun 13 milyara gitmesi ile Türk Telekomun 12 milyar değer -artı değer, tabiî, uydu ve 
diğerleri var- bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu değerlendirme... 

Üçüncü sorum da, eğer, bu yasa teklifine rağmen, çok sayıda Türk Telekom çalışanı, havuza, 
yani, nakil için başvuracak olursa -bu olabilir hâlâ- veya kritik noktalardaki kritik sayıda eleman 
naklini isterse, hükümetin bir (B) planı, ayrıca başka bir planı var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın 

Coşkunoğlu. 
Tabiî, Türk Telekomda, nakle tabi 23 500 civarında personel var. Bu personelin bir kısmı kap

sam dışı, bir kısmı 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalışan personel; yani, bunların 
tamamı nakle tabidir; teorik olarak, bunların hepsi geçebilir. Şimdi geçebilir, bu yasayla birlikte, beş 
sene içerisinde her an geçebilir veya beş sene sonunda geçebilir veya hiç kalmaz, devam edebilir. 
Bu kadar geniş bir imkân getiriliyor. Bunu yapmamızdaki amaç nedir; bunu yapmamızdaki amaç, 
hem kamuya daha az yük getirmek hem de tecrübe kazanmış personelimizin anladığı işi yapmaya 
devam etmesini sağlamak. Onları... 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Ya devam etmezse... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Devam etmezse ne olacak; kamuya 

geçecek, bu hakkı onlara vermek zorundayız. Eğer, oradan, işten çıkarılırsa, bunlar mağdur olsa, 
buna kayıtsız kalmamız daha mı iyi olacak?! 

Kamuya geçti; bu sefer, Türk Telekom -yüzde 55'i ortağın, yüzde 55'i kamunun- gereken ted
biri alacak, personel takviyesini yapacak. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şu anda da yapabilir; ama, bizim 
istediğimiz, bu tecrübeli personelin orada devam etmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri en iyi 
şekilde yapmak ve onların kafalarındaki tereddütleri gidermek. Bu konuda da çok önemli bir mesafe 
aldık. Son yapacağımız işlemle de, artık, bunu, altı ay gibi kısa bir süreye sıkıştırmak yerine, beş yıla, 
hatta, sonuna kadar, çalışabildiği kadar çalışmasını sağlamak. O bakımdan, bir tereddüt yoktur. 
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İkinci olarak, tabiî, Danimarka Telekomu detaylı incelemedim; ama, arkadaşlarımızın şimdi 
verdiği bilgiye göre, Danimarka Telekomun bizim ciromuzun 1,5 katı cirosu var; çünkü "arpu" 
denen, abone başına değer, kullanılan konuşma bedeli, Batı ülkelerinde millî gelire göre daha faz
la; dolayısıyla, ciroları daha yüksek. Bu kıyaslama ne kadar doğrudur; onu da doğrusu, 
kamuoyunun, sizlerin takdirine sunuyorum; çünkü, her firma kendi şartları içerisinde değerlendir
mek mecburiyetindedir. Neler dahil edilmiştir, neler dahil edilmemiştir; imtiyazları nedir, ne değil
dir detaylara bakmak gerekir. 

Bizim kıyasımız, kendi tarihsel süreci içerisinde yapılmıştır; yani, Türk Telekom çok büyük 
avantajlara sahipken, her şeyin tekeli ondayken, maalesef, değeri düşmüş, 2 milyar, 2,5 milyar, 3 
milyarlar telaffuz edilirken, yapılan çok titiz ve gayretli bir çalışmayla, tekrar, Türk Telekomun, 
değerinin çok üzerinde satılması başarılmıştır yüzde 55'lik hisse için; yüzde 45'i hâlâ kamunundur 
ve bu da, zaman içerisinde -metodu da bellidir- halka arz edilecektir. 

Oger şerh koymuştur, bu şayia değildir; çünkü, her idarî işlemde şerh koyabilir. Bu da dava 
konusu olmuştur; mahkemeler, bunun şerhinin yerinde olup olmadığına karar verecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam Sayın Kandoğan. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.34 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1074 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı: 1074) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, 

teklifin maddelerine geçilmesini oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. Karar yetersayısı vardır. 
Madde l'i okutuyorum: 

TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "otuz" ibaresi, "doksan (yüzseksen 
günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla)" şeklinde, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, maddenin dördüncü fıkrasındaki 
"Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tabi kapsam dışı 
personele" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl 
içerisinde iş sözleşmesi sona eren ve Devlet Personel Başkanlığına bildirimi yapılan personele" 
ibaresi eklenmiştir. 

"Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun 
tabi bulunduğu mevzuata ve bu fıkraya istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam 
edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle 
sona erenler, bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre 
hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine kadar 
geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer 
malî ve özlük haklan Türk Telekom tarafından karşılanır. Söz konusu personel hakkında üçüncü 
fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas alınır. 
Bu fıkra hükümleri gereğince azami olarak yüzseksen gün süreyle kamu görevlerinden aylıksız 
izinli sayılarak Türk Telekom'da çalıştırılmaya devam olunanlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına naklen geçiş hakkını kullanmayarak İş Kanunu hükümlerine tabi olarak yeni bir 
sözleşme yapmak suretiyle Türk Telekom'da çalışmaya devam edenlerin aksine bir talepte 
bulunmamaları halinde kesenekleri kendileri, kurum karşılıkları ise Türk Telekom tarafından 
karşılanmak suretiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devam ettirilir ve 
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kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından vazgeçmiş olan personele ilişkin karşılıklılık esasına 
dayalı bir müşterek bildirim Devlet Personel Başkanlığına sunulur. Önceden bağlı bulundukları 
sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri devam ettirileceklerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin 
tespitinde, devir tarihi itibariyle emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, 
görev veya pozisyonlarının dikkate alınmasına devam olunur. Önceden bağlı bulundukları sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgileri yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde devam ettirileceklerin nakil 
talebinde bulunabilecekleri veya nakil işlemlerinin devam ettiği dönem içerisinde geçecek hizmet 
süreleri; hisse devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılarak bu süreleri kıdem aylıklarının 
hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri genel hükümler 
çerçevesinde yükseltilmeye devam olunur. Bunlardan bu fıkrada belirtilen beş yıllık süre içerisinde 
iş sözleşmesi fesholunanların kıdem tazminatları bu Kanunun ek 32 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası dikkate alınarak ödenir." 

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

Süreniz 10 dakika Sayın Yıldırım. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; merakla bu yasayı bekleyen sevgili Telekom çalışanları, hepinizi Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa nereden çıktı; bu yasa, Elektronik Haberleşme Yasasınır: -70 
maddelik bir tasarı- yılbaşından önce Sayın Bakanımız Binali Yıldırım'ın komisyona gelip "bu yasa 
yılbaşından önce çıkmalıdır -burada altkomisyon çalışmaları yapıldı- ve bir an önce, bu yasanın 
çıkması gerekli" diyerek katılım sağladık. Biz de, Bayındırlık, İmar Komisyonunun Başkanı Sayın 
Mustafa Demir'in başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisinin bütün milletvekilleri, komisyon 
üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin komisyon üyeleri, partimizin grup başkanlarının direktifleri 
doğrultusunda, çalışanların mağdur olmayacak bir şekilde bir çalışma yaptık, altkomisyon 
oluşturduk. Sayın Nusret Bayraktar'ın başkanlığında, komisyonumuz, onbeş günlük bir süre 
içerisinde, yılbaşından önce, bu yasaya gerek olmadan, Elektronik Haberleşme Yasasının 69 uncu 
maddesinde de çalışanların özlük haklarını değerlendirecek bir madde de komisyondan oybirliğiyle 
geçmiştir. Ancak, Meclisin gündemi, araya bayram girmesi, birsürü sıkıntılarla, 70 maddeden 
oluşan o yasanın Meclisi epeyce oyalayacağı gerekçesiyle, bu sefer, Yüksel Çavuşoğlu ve 
arkadaşlarımızın bir teklifiyle, komisyonumuza 26.1 tarihinde geldi ve komisyon da orada 
oybirliğiyle karar verdi. Aslında, daha önce komisyondan geçen bir maddenin aynısıydı, 69 uncu 
madde bu sefer de bir teklife dönüşmüştü; ama, biz dedik ki, o maddenin görüşülmesi, o yasanın 
görüşülmesi zaman alacağı gerekçesiyle, hemen bu maddeyi, bu kanunu komisyonumuz görüşmeye 
almıştır ve kararı vermiştir ve hemen de komisyon oybirliğiyle karar vermiştir. Cumhuriyet Halk 
Partili ve Adalet ve Kalkınma Partisinin bütün üyeleriyle oybirliğiyle kanun kabul edilerek, teklif 
kabul edilerek Genel Kurula gelmesi sağlanmıştır. 

Hatta, komisyonumuzdan çıktıktan sonra, Grup Başkanvekilimiz Kemal Anadol'a şahsım bilgi 
vererek, komisyona böyle bir tasarı geldi, daha önceki Haberleşme Yasasının 69 uncu maddesinin 
aynısı; fakat, o madde zaman alacağı için, Telekom çalışanlarında büyük bir tedirginlik var, 
sendikacılarda büyük bir tedirginlik var; ülke bizim, özelleştirmeye mantık olarak belirli noktalarda 
karşı olsak bile, çalışanların hak ve hukuklarının kaybolmaması için, bu yasanın hemen Genel 
Kurula getirilmesine Cumhuriyet Halk Parti Grubu olarak destek vermemiz gerektiğini Sayın 
Kemal Anadol'a ilettim; o da "derhal" dedi. Aynı gün aynı zamanda Sayın Sadullah Ergin'e de 
burada, Genel Kurulda gelerek, biz, komisyonda bir yasa konuştuk, şu anda aciliyeti vardır, 
Bakanlığın aciliyeti vardır; çünkü, o haberleşme yasası da 70 maddeden oluşmaktadır. 
MilletvekiUerimiz, muhalefet olsun diye değil, belki maddenin bütün konularını daha iyi içerik 
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olarak anlatmak için, bir katkı vermek için söz istemektedir, gruplar olarak konuşma 
istemektedirler; bu, bir süreç alacaktır; o kanunun 69 uncu maddesini by-pass yapmadan, bu kanun 
teklifi hemen Genel Kurula gelmelidir ve konuşulmalıdır diye, kendisinden de talep ettim. O da 
dedi ki: "Rapor yayınlansın, hemen alırız." Ama, 26.1'de çıkan komisyon kararını, ancak, bugün 
konuşmaya başladık. 

Değerli milletvekilleri, bu yasaya biz karşı değiliz, çalışanın hak ve hukukuna karşı değiliz; 
ama, maalesef, özelleştirmenin birtakım şartlarından -Sayın Bakan da söyledi- biz, Kastamonu'da 
çok mağdur olduk, işçimiz mağdur oldu, çiftçimiz mağdur oldu. Taşköprü SEKA özelleştirildi, 460 
işçi sokağa bırakıldı; Küre Eti Bakır AŞ özelleştirildi, 260 işçi sokağa bırakıldı; daha sonra 4/C 
maddesiyle ilgili bir yasa çıkarılarak, bugün, onlar ne işçi ne memur, farklı konumlarda. Teknik 
görev yapılan fabrikada kâğıt üretim teknisyeni olan, dozer operatörü olan arkadaşlarımız, şu anda 
Adalet Bakanlığında mübaşir veya temizlikçi, hizmetli. Gene, SEKA çalışanları, Millî Eğitim 
Bakanlığında, okullarda hizmetli olarak görev yapmaktadır. 

Evet, o yasayı da -Sayın Bakanın dediği gibi- daha önce özelleştirmenin böyle bir altyapısını 
oluşturmadan, burada çalışanlarla ilgili bir kanun getirilmeden onlar mağdur edilmiştir. Bu Meclis 
döneminde 4/C'yle bir noktaya getirilmiştir, bu doğrudur; ama, eksiklikler vardır, yanlışlıklar vardır; 
onlar ne işçidir ne memurdur. Bunlar düzeltilmelidir; çünkü, süreç, sözleşmelidir, on ay çalışabilmekte 
ve daha sonra iş akitleri yok olmaktadır; ama, Telekoma sağladığımız imkân onların ötesindedir. 

Bakın, hükümet tasarısında 69 uncu maddede tasarı üç yıl iken, komisyonda bütün 
sendikacıların önerisiyle alt komisyonda önce dört yıla, daha sonra da üst komisyonda "siyasî bir 
karardır" diyerek Sayın Bakanın beş yıl olsun önerisiyle beş yıl süreye çıkmıştır. Ne demektir beş 
yıl; beş yıl süreyle bugün havuza gitmek isteyen vatandaşlarımız, Telekom çalışanları, istedikleri 
zaman da bu kanunun kapsamı içerisinde Telekomdan ayrılabilecekler, bugünkü hakları ne ise beş 
yıl sonra da ayrıldıkları tarihten itibaren, ilk 15 Ocaktan itibaren aynı hakları ve hukukları 
sağlayabilecekler. Yani, bu yasa, bir diğer deyişle haberleşme yasasının 69 uncu maddesi yeni bir 
madde olarak, kanun olarak buraya getirilmiştir ve Cumhuriyet Halk Partisinin de, Adalet ve 
Kalkınma Partisinin de çalışanlar için ortak bir ürünüdür. 

Değerli arkadaşlar, ama, beni bir şey üzdü, bakın, Türk Haber-Sen'in Genel Başkanları önemli 
duyuru yapıyor ve diyor ki: "Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefeti yüzünden bu yasa gecikiyor." 
Bu, gerçekten haksızlık. Yani, ben, Türk Haber-Sen'in Genel Başkanına ve sendikacı arkadaşlanma 
buradan seslenmek istiyorum; Cumhuriyet Halk Partisine yapılan böyle bir haksızlığı, bu dünyada 
insanlara insanlar sorar, ahrette de Yüce Allah sorar; çünkü, bütün Cumhuriyet Halk Partililer ve 
biz, hepimiz, bu yasanın bir an önce burada konuşulmasını, görüşülmesini, işçilerimizin ve 
Telekomda, işte, yok, bilmem Oger'in lehine veya kamu... Zaten yüzde 55'i özel sektörün ise, yüzde 
45'i devletin. Yani, özel sektör buradan batacaksa biz de payımıza düşeni alacağız demektir. Burası 
güçlenecekse, 100 lira kazanacaksa 55'i onun 45'i bizim demektir; yani, kamunun demektir. Buranın 
başanlı olması için, buranın daha etkin duruma gelmesi için, bundan sonra yapacağımız iş, o 
kuruma destek olmaktır. Bizim yapacağımız iş budur. Bizim davranışımız bu noktadadır. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten bu yasayı tüm içtenliğimizle destekliyoruz. Bütün 
çalışanlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Ürkmeye gerek yoktur. Verdikleri dilekçeleri geri alsınlar. Her 
zaman, istedikleri zaman, kendi aleyhlerinde gelişecek bir tavır karşısında, o çalışanlarımız bu 
hakkı, hukuku koruyabileceklerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Bütün Türkiye'den de, Kastamonu'dan da sürekli fakslar 

gelmektedir "aman, biz havuza geçeceğiz..." bir telaş... Telaş etmeye gerek yoktur. İşte, yasa, 
bugün bu saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinden oybirliğiyle geçecektir. 
Cumhurbaşkanımızın da hemen onaylamasıyla, sanıyorum, 16 Şubattan önce Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girecektir. 
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Bu yasa, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bütün insanlarımızın kaderi değişsin diyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş; buyurun. (Anavatan 

Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biz Anavatan Partisi olarak, çalışanlarımızın lehine olan bu yasayı açık 

desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yani, yasayla getirilen, kapsam dışı çalışan Türk 
Telekomdaki personelimizin beş yıl süreyle, istedikleri zaman, havuza geçmek suretiyle devlet 
memuru olma haklarının saklı kalmasının, yani, ücret haklarında da bir kayba uğramamalarını 
temin eden bir yasa. 

Tabiî, bu yasanın, sadece hükümetin, Sayın Bakanımızın teklifiyle oluştuğu kanaatinde değilim. 
Muhtemelen, şirketi satın alan, yüzde 55'ini satın alan Oger Telekomun da bir talebi olarak geldi; 
çünkü, 24 000 kişi, yaklaşık, bunların, herhalde, yüzde 90'a yakını kamu kurumlarına, havuza geçme 
talebinde bulununca, şirketin kalifiye eleman bulma zorluğu ortadan kalkacağı için, işletme zorluğuna 
düşeceği için, onların da işine gelen bir teklif oldu. Mademki, onların böyle işine gelen bir teklifti, 
buna şeylerdi, keşke bu süreyi on yıla çıkarabilseydik; çünkü, ben inanıyorum ki, on yıl içerisinde, bu 
24 000 kişiden en az yüzde 80'i, emekliliğini kazanmış, artık, emekli olmuş, havuza geçmesine de 
gerek kalmayan personel haline gelirlerdi; çünkü, havuzdan bunları atayacağınız başka kurumlarda da 
çok da bunların niteliğine uygun iş bulma şansınız olmayacağı için, boş yere ücret ödemenin önünü 
de kesecek şekilde, onların emekliliğini sağlayacak bir düzenleme olurdu on yıla çıkmış olsaydı. 

Efendim, tabiî, özel sektöre geçmiş; özel sektör on yıl bunları tutmaz, tutamayabilir; ona da o 
hakkı, sermayeyi koyana o hakkı vermek lazım gibi çok yatırımcıya övgü dolu sözler olabilir; 
ancak, onun da buna ihtiyacı vardı; yani, bu pazarlıkta o bunu kabul eder idi diye düşünüyorum. 
Keşke, bu beş yıl, on yıl olsaydı da, artık kamuya bir daha yük getirmeden, bunlar tamamen orada 
emekliliklerini kazanabilecek duruma gelselerdi. 

Değerli arkadaşlar, bir de, tabiî, geçmişten beri, Türk Telekomda çalışan personelin özlük 
haklarıyla, güvenceleriyle ilgili çok yasa çıktı. Kapsam içi personel var, kapsam dışı personel var, 
İş Yasası kapsamında çalışanlar var, 399 sayılı Kararname gereği sözleşmeli çalışanlar var; yani, bir 
kurumda aynı işi yapan insanlar bile değişik statülerde çalışıyorlar. Şimdi, bu yasayla, 24 000'e 
yakın Telekom çalışanımız; yani, kamuya geçme hakkı olan, havuza geçme hakkı olan Telekom 
çalışanlarımız, çok büyük ölçüde rahatlayacaklar. Yeterli midir; ben, on yılı teklif ediyorum; on yıl, 
çok daha iyi olur; devlet açısından iyi olur, şirket açısından da iyi olur, şirketin de kabul edebileceği 
bir tekliftir diye düşünüyorum; ama, bir de, 24 000 kişiye yakın kapsam içi personel var. Yani, 
onların bir kısmı kapsam dışına alındı satıştan evvel, Adamını bulanlar, hatır gönül kullananlar, 
kapsam dışına alınarak bu haktan faydalanma hakkını kazandılar; ama, kimseye kavuşamayan, 
adamını bulamayanlar kapsam içi olarak kaldılar, İş Kanunu statüsündeler. Muhtemelen, evet, 
yüzde 45'i devletin hissesi, mutlaka, devlet, devir sözleşmesine, imtiyaz sözleşmesine bunların iş 
güvenliğiyle ilgili birtakım maddeler eklemiştir diye düşünüyorum, en azından eklemesi gerekir 
kanaatini taşıyorum; bu sözleşmeyi görmedik, okumadık ama. Fakat, bir şey var; bu insanlara da bu 
hakkı verelim. Bu insanları da, yani kapsam içi personeli de, nasıl olsa, iş güvenceleri sona erdiği 
takdirde, 657'yle ilişkilendiren, özelleştirmeden doğan bir kanunumuz var; biz, bunları 4/C'ye göre 
kamu personeli yapıyoruz ve onları, zannediyorum, bugünkü ücretlerle, 450 000 000-500 000 000 
bir ücretle kamunun değişik işyerlerinde, işte, Adalet Bakanlığımızda, Sağlık Bakanlığımızda, 
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Millî Eğitim Bakanlığımızda 4/C'ye göre geçici statüde memur olarak çalıştırıyoruz; ancak, on ay 
çalıştırıyoruz. Dolayısıyla bu insanların izin hakkını vermiyoruz. Dolayısıyla, kıdem 
tazminatlarının ne olacağı da, emeklilik haklarının ne olacağı da meçhul. Biz, Anavatan Partisi 
olarak, bu konuda bir kanun teklifi verdik; dedik ki: Bu insanların, yani işçi olup özelleştirilince 
işini kaybedenlerin 657'nin 4/C'sine göre devletle ilişkilendirilmesini artık kaldıralım. 

Bana, bir mühendis geldi. Divhan'da çalışıyormuş mühendis, iş sözleşmesiyle; özelleştirmeden 
sonra dışarı çıkmış. Bu 4/C maddesi kapsamında, tekrar, geçici personel olarak, Millî Eğitim 
Bakanlığında, Malatya'da bir okula vermişler. Mühendisin aynen dediği şu: "Onbeş yıllık makine 
mühendisiyim. Geçici personel olduğum için, 657'ye tabi odacıdan daha alt statüdeyim. Bana, 
okulun odacısı 'şu sobayı yak, şu lavaboları temizle diyor' kendisi güvenceli devlet memuru olduğu 
için benden daha üst statüde." Şimdi, bu, onur kırıcı bir şey arkadaşlar; bu, onur kırıcı bir şey. Yani, 
özelleştirmede, işçi statüsünde çalışan mühendisimizi, teknisyenimizi, sürveyanımızı, 
makinistimizi alıp da, 4/C'ye göre, odacıdan daha alt bir statüde, onların onurunu kırıcı bir çalışma 
hayatını sağlamak doğru değil. Mademki bu insanları 4/C'ye göre kamuda faydalandıracağız, o 
halde, mevcut çalıştıkları dikkate alınarak, mevcut statüleri -mühendisse mühendis, teknisyense 
teknisyen- 657'yle direkt irtibatlandırıp, kendi mesleklerine uygun -Devlet Su İşlerimizde, 
Karayollarımızda, TEAŞ'ımız da, başka yerlerde- onurlu bir çalışma ortamını sağlayalım. Bunların 
sayısı çok fazla da değil, 5-6 bin kişi. Telekomda da bu böyle; kapsam içi olan personelin 
muhtemelen büyük bölümü teknik, vasıflı insanlar. Şimdi, bu insanları -belki bir kısmı devam 
edecek; ama- yarın yerine asgarî ücretle alıp yetiştireceği elemanları aldıktan sonra, bir de 
sendikasızlaştırma hareketiyle, tazminatlarını verip kapı dışarı bırakacağız; ondan sonra, 4/C'yle 
ilişkilendirip, Millî Eğitimde, Adalet Bakanlığında odacı olarak... Peki, bunların içinde mühendis 
olanları biz odacı olarak nasıl çalıştıracağız veya hizmetli olarak nasıl çalıştıracağız?! Ben diyorum 
ki, onları da sağlam statüye bağlayalım; bunlar çok fazla değiller; ki, bu 24 000 kişiden muhtemelen 
8-10 bininin emekliliği dolmuştur, muhtemelen emekliliklerini vereceklerdir. Zaten, mevcut 6-7 bin 
kişiyi ilişkilendirdik 4/C'ye göre. Ne yapalım, bu 10 000 kişiye de devlet, bu şirket, bu imtiyazları 
kullanan şirket... Bak, 400 trilyon lira da Kurumlar Vergisi indirdiğimize göre, yani bu imkânı da 
ona tanıdığımıza göre... Ee, artık, bu 20 000 kişiye, 15 000 kişiye de, kendisine çalışma karşılığı, 
insanca yaşama hakkı sağlayacak gücü de var. Yani, yüzde 55'e... 

Evet, yatırımcıyı, Anavatan Partisi korumuyor dedi Sayın Bakan. Bütün Türkiye'de dinleyenler 
bilir ki, Anavatan Partisi liberal bir partidir, her türlü yatırımcının sonuna kadar yanındadır. Yani, 
Anavatan Partisi, öyle, sermayenin ırkına, cinsine, cinsiyetine, milliyetine, falan filan bakmaz; kim 
gelip bu memlekete bir taş koyar ise, ona bütün yatırım engellerinin önünü açan zihniyetin 
partisidir. Türkiye'de değişimi, bu yatırımların önündeki engelleri açan bir partidir. Sayın Bakanım, 
yani "Anavatan Partisi yatırımlara karşı mı" derseniz, bütün Türkiye'de herkes güler. Herkes bilir 
ki, Anavatan Partisi, liberal, yatırımcının önünü açan, özel teşebbüse büyük önem veren bir partidir. 
Yani, yatırımlara karşı olmamız mümkün mü?! Veya yatırımlar noktasında Türkiye'ye kim gelip 
yatırım yapacaksa, buna hükümetin desteğinin arkasında olacağımızı, sonuna kadar destek 
olacağımızı buradan açıkça ifade ediyorum. Yani, Türk Telekomun özelleştirilmesindeki statü 
tartışılır; usule uygun mudur değil midir, Hariri'yle neler görüşülmüştür, bu Kurumlar Vergisi 
indirimi önceden mi yapılmalıdır, bilinmeli midir?.. Bunlar ayrı bir tartışmanın konusu. Bugün o 
tartışmanın içinde değiliz. Burada, çalışanların hakkının konuşulduğu bir kanun maddesinin 
üzerinde çalışıyoruz. O ayrı bir tartışmanın konusu olarak da gündeme gelmelidir. Yani, ihaleden 
evvel Kurumlar Vergisi düşürülse idi belki de ihale fiyatı 7,5 milyar dolar olacaktı. Yani, bunu 
yapacaksak önceden yapmalıydık. Veya diğer özelleştirilen kurumlardaki çalışanlara bu Telekom 
çalışanlanndaki hakkı niye vermiyoruz; onu da ayrı bir tartışma konusu yaparız; ama, bu yasa, hiç 
değilse, kapsamdışı çalışan Telekom çalışanları için hayırlıdır. Sonuna kadar destekliyoruz. 
Eksiktir, onu da ifade ediyorum; çünkü, kapsam içindeki personel mağdur edilmektedir. Dün bana 
geldiler, söyledikleri şu: "Sendika bizi sattı" diyorlar. "7 000 kişinin telefonu var, hepsini yığayım. 
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Özel, sektör, yarın asgarî ücretle alacağı kişilere işi öğrettiği takdirde bizim tazminatları ödeyip 
dışarıda bırakacak" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Pardon Sayın Sarıbaş, buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Onlara da o güvenceyi sağlatalım, yüzde 45'i zaten devletin kontrolünde. Devletin, evet, yüzde 

45 hakkı bu güvenceyi veriyor mu?! Anonim şirketler hukukunda yüzde 5Ti alan her türlü karan, 
yönetim yetkisini eline aldığına göre, devletin yüzde 45 hisse sahibi olması yeterli güvence değildir. 
O insanları da rahatlatırsak, 24 000 aileyi de, çocuklarını da iş güvencesi yoluyla sevindirmiş oluruz; 
çünkü, onlar da çalışıyor, hizmet ediyorlar ve onun karşılığını istiyorlar, iş güvencesi istiyorlar. Bu, 
çok bir istek değil. Bu duygularla, bu yasa teklifini desteklediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. 

Hepinize sayılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbaş. 
Şahsı adına Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Bu kanun teklifinin ülkemize ve Telekom çalışanlarına da hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Uzun zamandan beri büyük bir tereddüt, endişe ve merak içerisinde olan Telekom 

çalışanlarının, bir nebze de olsa, bu endişe ve meraklarının giderilmekte olduğuna da inanıyorum. 
Ancak, gönül isterdi ki, bu kanun teklifiyle, Telekom çalışanlarımızın gelecek güvencesi ve endişesi 
daha sıkı bir şekilde sağlanmış olsun, en azından beş yıl sonrası için bile bir endişe ve tereddüt 
içerisinde olmasalardı. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme, artık, günümüzün çok açık ve net bir gerçeği. Dünyanın 
bütün ülkelerinde, artık, özelleştirme, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilen, tasvip 
edilen bir uygulama ve Türkiye'de de, uzun yıllardan beri bunun örneklerini hep beraber görüyoruz, 
yaşıyoruz. Yalnız ben, Sayın Ulaştırma Bakanımızın, Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili, 
geçmişten günümüze yapmış olduğu açıklamalara bazı ilaveler yapmak istiyorum. 

1994 yılı içerisinde, Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar karşısında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden milletvekillerimiz, Anayasa Mahkemesine, bu yapılan 
çalışmalarla ilgili bir iptal davası açtılar. 

Bu iptal davasının altında imzası olan bazı milletvekillerinin isimlerini okumak istiyorum: 
Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Abdullah Gül, AK Parti Grup Başkanvekili olan arkadaşımız ve şu 
anda, burada, bu sıralarda oturan bazı milletvekilleri arkadaşlarımız. 

Bakınız, orada hangi gerekçeyle Anayasa Mahkemesine itiraz ediyorlar, bunu dikkatlerinize 
sunmak istiyorum ve bir ibret vesikası olarak önünüze koymak istiyorum: "Mondros Mütarekesiyle 
Osmanlı Devletinin bütün haberleşme birimlerine el konması, dört yıllık yenilgiyle biten bir 
savaştan sonra ve ancak işgal kuvvetlerinin fiilî müsaderesiyle olmuşken, bu yetkiyi altın tepsi 
içinde sunma anlamı taşıyan bir düzenleme, ulusal bağımsızlıktan bile bile vazgeçme ve 
sömürgeleşmeyi kabul etme anlamına gelir." Ve yine aynı itirazla, bakınız: "Türk Milletinin 
bağımsızlığını korumakla görevli olanların, devletin ekonomik bağımsızlığını sağlamak üzere 
kurulmuş devlet tekellerini satmasının, Türkiye'yi ekonomik, dolayısıyla, siyasal açıdan 
bağımlılaştıracağı ortadadır." 

Değerli milletvekilleri, bugün, Sayın Bakanımızın 1994 yılında özetlediği bir konunun, 
Anayasa Mahkemesine iptale götürülen bir konunun altında, bugün yan yana oturdukları hangi 
bakanların imzası olduğunu ve bunu Türkiye'yi satmakla eşanlamlı olarak Anayasa Mahkemesine 
itirazda bulunduklarını da Türk kamuoyu önünde ve Meclisin önünde bunları ifade etmeyi bir borç 
olarak görüyorum. Ancak, biz, özelleştirmenin yanında olan bir partinin mensubuyuz ve 
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özelleştirmeler mutlaka yapılmalı Türkiye'de; ancak, bizim itiraz ettiğimiz bir nokta var; 
özelleştirmeler şeffaf bir şekilde yapılmalı, halkın gözü önünde özelleştirmeler yapılmalı; ama, son 
dönemlerde yapıldığı gibi, kamuoyundan gizlenerek geceyarısı yapılan görüşmelerle 
özelleştirmelerin yapılmasına hem milletimiz hem de bizler şiddetle karşıyız. O nedenle, bundan 
sonra yapılacak olan özelleştirmelerde de, özellikle o kurumda çalışan insanların geleceklerinin 
güvence altına alınmasıyla ilgili tedbirlerin de mutlaka alınması lazım. 

Bakınız, bugün TÜPRAŞ çalışanları da büyük bir endişe ve merak içerisinde, gelişecek olan 
gelişmeleri takip etmektedirler. 

O nedenle, değerli milletvekilleri, inşallah, bu kanun, buradan geçtikten sonra, bir nebze de 
olsa, Telekom çalışanlarının sıkıntılarını hafifletecek olan bir kanun teklifidir. 

Demin de söyledim, gönül isterdi ki, bu beş yıllık süre daha uzun süre olsun ve bunun yanında 
bazı ek tedbirler alınsın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür cümlenizi de alayım... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum. 
Ben, bu duygu ve düşüncelerle bu kanun teklifinin, tekrar, Telekom çalışanlarına hayırlara 

vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yerimden bir şey arz edebilir miyim efendim? 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli konuşmacı hangi çağda nerede yaşıyor 

bilmiyorum; ama... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Böyle bir hitap olur mu?! Lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - ...bütün özelleştirmeler... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Yani, böyle bir hitap tarzı var mı?! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - ...televizyonlarda canlı yayınlarda yapılıyor... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Size yakıştı mı Sayın Grup Başkanvekili?! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - ...herkesin gözünün önünde yapılıyor. 
İki, bu arkadaşımızın bahsettiği... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Böyle bir hitap tarzı olur mu?! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ben, onu yine kendisine bırakacağım. O dönemden sonra 

Anayasa değişiklikleri yapıldı, yasalarda onlarca defa değişiklik yapıldı; yapılan özelleştirme şimdi 
buna göre yapılmaktadır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, hepimiz bu çağda ve 21 inci yüzyılda yaşıyoruz. Teşekkür 

ediyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, benim oradaki itirazlarım, Anayasa 

Mahkemesine yapılan müracaattaki ifadelerdir. Türkiye'nin satılmakta olduğunu söylüyorsunuz 
Sayın Kapusuz. Senin de imzan var bunun altında. 
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BAŞKAN - Tamam Sayın Kandoğan. Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hangi çağda yaşadığına aklın ermiyor senin daha!.. 
BAŞKAN - Sayın Telat Karapınar... Konuşacak mısınız Sayın Karapınar? 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TELAT KARAPINAR (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1074 sıra sayılı kanun 

teklifinin 1 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan 
önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan, bizim yapmış olduğumuz özelleştirmeler hakkında da bir bilgi 
vermek istiyorum. Hepinizce malum; ama, bizim, yapmış olduğumuz özelleştirmeler, yetmiş 
milyonun gözü önünde, televizyon ekranlarında yapılıyor. Ama, geçmiş dönemde, o 1994 
tarihlerinde yapıldığı gibi, birilerinin kocalarına bir yerler peşkeş çekilmiyor; bunu, öncelikle, 
açıklamak istiyorum. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Kimin dönemi oluyor o dönem? 
TELAT KARAPINAR (Devamla) - Daha sonra da, konuşmama başlamak istiyorum. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Kimin dönemi olduğunu hep beraber bilelim. 
TELAT KARAPINAR (Devamla) - O dönemin hangi dönem olduğunu bütün arkadaşlarımız 

biliyorlar; benim tekrarlamama da gerek yok. 
Benim de imzamın bulunduğu bu teklif, malumunuz olduğu üzere, Türk Telekom kamu 

payının yüzde 55'inin blok satışı yapılarak özelleştirilmesi ve 14.11.2005 tarihinde de devir 
sürecinin tamamlanması nedeniyle, kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesi dolayısıyla gelmiştir. 
Bu nedenle, Türk Telekomda bulunan birkısım personelin diğer kamu kuruluşlarına nakline ilişkin 
süreç de başlamıştır. 

Bu kanunun 1 inci maddesi, nakle tabi personele daha cazip imkânlar sağlayarak kurumda 
kalmalarının sağlanması; bu vesileyle, Türk Telekom, nitelikli insan gücünü koruyacak ve kamu da, 
bu personelin malî yüklerinden daha az etkilenecektir. 

Bu kanunda öngörülen en önemli haklardan bir tanesi, nakil hakkı bulunduğu halde 
naklolunmayan personele, beş yıllık süre içerisinde, kamuya dönme hakkının tanınmasıdır. Bu sürede, 
bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşuyla ilişkileri devam ettirilerek, Türk Telekomda çalıştığı süre 
içerisinde geçecek beş yıllık hizmet sürelerinin kazanılmış hak, aylık ve derecesi ile kıdem aylığının 
hesabının da dikkate alınabilmesine imkân sağlanmış; devletin üzerine herhangi bir yük 
yüklenmemekte olup, Türk Telekom çalışanları arasındaki tedirginliği de büyük oranda gidermektedir. 

Ben, konuşmama son verirken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize teşekkür 
ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karapınar. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır. 
Önergeleri, önce, geliş sırasına göre okutup; sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1074 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aşılmamak kaydıyla" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan 
ücretleriyle" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Yüksel Çavuşoğlu Telat Karapınar 
İstanbul Karaman Ankara 

Metin Kaşıkoğlu Ekrem Erdem 
Düzce İstanbul 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1074 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesiyle 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununun ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlelerin sonuna aşağıdaki cümlenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Mustafa Ilıcalı Telat Karapınar 
Ordu Erzurum Ankara 

Nusret Bayraktar Hamit Taşçı 
İstanbul Ordu 

"Bu fıkra gereğince bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlan ile ilgilerinin devam 
ettirilmesi talebinde bulunanların beş yıllık sürenin bitiminden sonra da Türk Telekomda çalışmaya 
devam etmeleri durumunda, beş yıllık sürenin bitiminden sonraki emeklilik hak ve yükümlülükleri 
hakkında yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmaya devam olunur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Beş yıllık sürenin bitiminden sonra Türk Telekomda çalışmaya devam etmek 

isteyenlerin beş yıllık sürenin bitiminden sonra Türk Telekomda geçecek hizmet sürelerinin de 
emeklilik yönünden hisse devir tarihinden önceki statülerinde geçmiş sayılarak, kazanılmış hak 
aylık derece ve kademeleri ile kıdem aylıklarının hesabında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1074 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aşılmamak kaydıyla" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan 
ücretleriyle" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önergeyle, sözleşme imzalayarak Türk Telekomda kalan personele daha sonra kamuya nakil 

halinde verilen hakkın, 12 Nisan 2006'ya kadar nakil talebinde bulunacak personele de tanınmasıyla 
eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

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

Kabul edilen önergeler istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Buraya, kürsüye gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekilleri bir kanun 

teklifiyle ne kadar önemli bir yasayı Parlamentoya getirdiklerini ifade ettiler ve bunun, Telekom 
çalışanlarına çok ciddî ayrıcalıklar taşıdığını da, yine, konuşmalarında ifade ettiler. 

Şimdi, birinci nokta, değerli milletvekilleri; bu kadar önemli bir yasa, hangi gerekçeyle, 
hükümet tarafından buraya getirilmiyor? Bir kanun teklifi olarak getirilmesinin nedenini, 
doğrusunu isterseniz, anlayamadım. 

Bu tür kişiler arasında ayırım yapan, ayırımcılığı önplana çıkaran, benim adamlarıma iyi yasa 
çıkarayım, benim adamım olmayanlar da okka altına gidebilirler diye çifte standart getiren bir 
teklifi, niçin, acaba hükümetten kaçırırız biz? 

İkinci önemli nokta; bakın değerli milletvekilleri, şurada, Plan ve Bütçe Komisyonuna da sevk 
edildiği söyleniyor bu teklifin. Hangi gerekçeyle, bu teklif, Plan ve Bütçe Komisyonundan 
gizlenmiştir?! Hangi gerekçeyle gizleniyor?! Malî haklar var burada; malî haklar Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmeyecek de nerede görüşülecek?! 

Şimdi, bu teklifteki garabete bakın arkadaşlar; diyor ki: Eğer, bu çıkmazsa, çok önemli bir 
kamu hizmetinin aksaması sonucunu doğuracaktır. Arkadaşlar, siz bunun yüzde 55'ini 
özelleştirmediniz mi; ne kamu hizmetinden bahsediyorsunuz?! Hangi kamu hizmetinin 
engelleneceğinden söz ediyorsunuz siz?! Olay bitmiş, özelleştirmişsiniz, kalkmışsınız diyorsunuz 
ki, eğer bu yasa çıkmazsa, kamu hizmeti aksayacak. Hangi kamu hizmetinden bahsediyorsunuz?! 
Ortada kamu hizmeti diye bir şey yok. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Haberleşme... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ortada Oger var. Sayın Bakanın olağanüstü destek 

verdiği, hükümetin destek verdiği, Sayın Başbakanın, Sayın Abdullah Gül'ün özelleştirme 
öncesinde Lübnan'a gittikleri, bir özel fınans kurumunun genel müdür vekiliyle beraber gittikleri, 
pazarlama faaliyetini orada gerçekleştirdikleri bir kuruluşu konuşuyoruz; yüzde 55'i gidiyor, biz, 
gelmişiz buraya, kamu hizmeti aksar diyoruz. 

Başka ne diyoruz; nakle tabi personelin büyük bir kısmının nakil hakkını kullanması durumu 
kamuya aşırı yük getirecekmiş. Günaydın! Özelleştireceksiniz, şimdi de kalkıp diyeceksiniz ki, bu 
kanun çıkmazsa kamuya aşırı yük gelecek. Ee, aklınız neredeydi değerli arkadaşlar?! Kamuya aşırı 
yük geleceğini siz özelleştirme kararı alırken düşünmediniz mi?! 
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Daha garip bir şey söyleyeyim; kamunun beklenmeyen bir yükle karşılaşma ihtimalinin önüne 
geçiyormuşuz bununla, beklenmeyen bir yükle karşılaşabil irmiş! 

Sayın Bakan, az önce, burada, Telekomun özelleştirilmesinden nasıl olağanüstü bir gelir elde 
ettiğini anlattı. Bu kadar olağanüstü bir gelirin elde edildiği bir özelleştirmede, niye acaba kamuya 
bir beklenmeyen yük gelirmiş, hangi gerekçeyle gelirmiş? 

Şimdi, değerli arkadaşlar, eğer bunlar varsa ve doğruysa, o zaman, hükümetin, özelleştirmeleri 
yaparken oturup düşünmesi lazım, ayrıntılara girmesi lazım, doğrusu nedir eğrisi nedir bakması 
lazım, personel ne olacak ona bakması lazım; ama, bütün bunlar, maalesef, gözardı ediliyor. 

Bakın şimdi değerli arkadaşlar, deniliyor ki... Sayın Bakan ve Plan Bütçe Komisyonunda bir 
konuşmasında dedi ki: "Türk Telekomda yalnızca 1 000 vasıflı eleman vardır." 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Yanlış. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tarihini de söyleyeyim; 4.7.2004 Sayın Bakanım. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmanız. 
Sadece 1 000 vasıflı eleman Türk Telekomda çalışıyorsa -ki, bunu, aynı zamanda Telekom 

yetkilileri de zaman zaman seslendirdiler- 1 000 tane vasıflı eleman varsa, peki, o zaman, nasıl 
oluyor da, siz, 24 000 kişiyi, o diğer vasıfsızların tümünü kamuya yıkmaya çalışıyorsunuz? Türk 
Telekomun nitelikli elemanlarını bu derece aşağılamaya, acaba, Bakan olarak sizin yetkiniz var mı?! 

İşin garip tarafı, beş yıla çıkarıyorsunuz bunu; beş yıl... Beş yıl içinde, kişi, birkısım personel 
-Türk Telekomun bütün personeli değil, birkısım personeli- diyorsunuz ki, beş yıl, bunlar, Oger'de 
çalışabilir. Ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar bu -bunlar 339 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi- devlet memurlarının beş yıl süreyle Oger'e kiralanması anlamına geliyor 
arkadaşlar. 

Siz, acaba, kamu çalışanlarının özel sektöre kiralandığı bir modeli gördünüz mü hiç?! Bu 
modelle, siz, Türkiye Cumhuriyetinin personel sisteminin dibine dinamit koyuyorsunuz. Dinamit 
koyuyorsunuz, farkında değilsiniz. Gelip, burada, diyorsunuz ki, çok güzel şeyler yapıyoruz. Bana 
gösterebilir misiniz, hangi çağdaş ülkede devlet memurları özel sektöre kiralanıyor?! Siz yarın, 
buraya, hâkimleri de kiralarsanız hiç şaşmayacağız! Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz?! 

Kiralama sununla da kalsa iyi: Beş yıl diyorsunuz. Oger diyecek ki: "Bir dakika arkadaşlar... 
Şunları kabak seçer gibi seçeceğim, sizi ben kabul etmiyorum, siz gidin, siz gidin; şunlar benim 
işime yarıyor, ben bunlarla çalışacağım." 

Yani, şimdi, siz Oger'e ne avantajlar sağladığınızı biliyor musunuz Sayın Bakanım? Ne 
avantajlar sağladığınızı biliyor musunuz? Siz, bununla, ihale koşullarını değiştiriyorsunuz. 
Düşünün şimdi, ben ihaleye giriyorum. İhalede 30 günlük süre tanınmış arkadaşlar -30 gün içinde 
tercih yapacağım, ya devlet ya burası- onu 90 güne çıkarıyorsunuz, bir de beş yıl veriyorsunuz. Beş 
yıl içinde gelirsen tamam, öbür tarafa gidersen tamam. 

Peki, arkadaşlar, ben ihaleye girerken, bu beş yılı bana söyleseydiniz, belki, ben daha yüksek 
fiyat verirdim. Sizin ne hakkınız var Sayın Bakanım, ihale koşullarını değiştirmeye? Sizin yetkiniz 
var mı ihale koşullarını değiştirmeye? Bunu nasıl yapabilirsiniz siz? Bu teklifi Plan ve Bütçe 
Komisyonundan, bir uzmanlık komisyonundan kaçıracaksınız, buraya geleceksiniz, bu teklifi, 
burada, savunacaksınız. Akılla, mantıkla bağdaşır bir yönü yok bunun. 

Şimdi, burada, sadece, onlar çalışmıyor tabiî. Beş yıla tabi olan kapsam içi, kapsam dışını ikiye 
ayırmışsınız. Peki, burada çalışan işçiler bu ülkenin insanı değil mi? Onlar uzaydan mı geldi? Bu 
ülkenin işçilerine sizin sahip çıkma göreviniz yok mu? Sizin Telekom çalışanları arasında ayırım 
yapma yetkiniz var mı Sayın Bakan? Onlar bu ülkenin insanı değil mi? Onlar alınteri dökmüyor 
mu? Onlar akşam evlerine, çoluk çocuğuna yemek götürmüyor mu, ekmek götürmüyor mu? Siz, bu 
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ayırımı hangi hakla yaparsınız? Ama, siz, bunu yapıyorsunuz. Bunu, ne adına yapıyorsunuz; fakir 
fukara, garip gureba edebiyatı yaparak yapıyorsunuz. Bunda hakkınız yok sizin. Siz, Telekomda 
çalışan işçi, memur, herkese sahip çıkmak zorundasınız. Ayırım yapamazsınız onlar arasında. Hak 
verirseniz herkese, hak vermezseniz kimseye vermezsiniz. Birileri size gelip "bana hak ver" dediği 
zaman diyeceksiniz ki, ben, o kurumda çalışan tüm personel için aynı kararları alırım. Eşitleri 
yapanm diyeceksiniz. 

YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU (Karaman) - O, 2000 yılında yapıldı. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz... Bakın, 2006 yılı. Siz eşitlikten bahsetmiyor 

musunuz? Adalet sözcüğü sizin partinizin adında yazılı. 2000 yılında haksızlık yapılmışsa, 2006'da, 
şu kürsüye gelip, diyeceksiniz ki, biz, Adalet ve Kalkınma Partisiyiz, biz, adaleti sağlayacağız... 
2000 yılında haksızlık yapıldı, biz, bunu düzeltiyoruz. Siz, gelip, o adaletsizliğin üstüne tuz biber 
ekiyorsunuz. İsyanımız da buradan zaten. Bunu nasıl yaparsınız siz? 

Siz, kamu çalışanları üzerinde otorite kamu değil diyorsunuz, otorite, artık, Oger firmasıdır 
diyorsunuz. Bunu, hangi yetkiye dayanarak söylüyorsunuz? Bunun Anayasaya aykırı olduğunu siz 
bilmiyor musunuz değerli arkadaşlar? 

Sayın Bakan burada bir şey daha söyledi. "Aycell-Aria birleşmesini biz yaptık" dedi, 
"Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz de destek verdiniz." Doğru. 

Sayın Bakan, biz desteği, zarar eden iki kurumun birleşmesi ve onun kârlı bir kuruluş haline 
gelmesi, ülkenin ekonomisine katkıda bulunması için verdik, ekonominin gereği için verdik; ama, 
biz size şunu söylemedik: Bu birleşmeden önce Aycell'in içini parayla doldurun, götürün öbür tarafa 
peşkeş çekin... Biz size böyle mi yetki verdik?! Şimdi, Sayın Bakan diyecek ki, o zaman niye bunu, 
yetkiyi verdiniz, yani, niye desteklediniz bunu biliyorsanız. 

Biz bunu, siz bu birleşmeyi yaptıktan sonra Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporlarından öğrendik Sayın Bakan. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Karar çıktıktan sonra, siz kalkıyorsunuz, Aycell'in 

içini dolduruyorsunuz, öbür tarafa peşkeş çekiyorsunuz. Eğer istiyorsanız, açarsınız, 2004 yılı 
Aycell raporuna bakarsınız, orada bütün ayrıntılar yazılıdır. 

Siz, Oger'in haklarını savunmak zorunda değilsiniz Sayın Bakan. Siz, Oger'in çıkarlarını 
savunmak zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz, Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarını savunmaktır, 
kamunun çıkarlarını savunmaktır. Siz bu tutumunuzla, bu davranışınızla, Telekom çalışanları 
arasında ayırım yapıyorsunuz; ayırımı yaparken, Türkiye Cumhuriyetinin lehine değil, Oger'in 
lehine davranıyorsunuz. Sizin buna hakkınız yoktur. O koltuğu, lütfen, bir an önce bırakın. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Yaşa be!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, kafam karıştı doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisinin iki tane sözcüsünü 

dinledik. Burada hiç birbiriyle örtüşmeyen bir konuşma izledim. 
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YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Gerçeği söylüyoruz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Acaba, biz mi yanlış yapıyoruz, 

yoksa, bu işte bir yanlışlık mı var; bunu burada düzeltmemiz lazım. Sayın... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - O işte bir yanlışlık var Sayın Bakan. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Çelişki var. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, ben, size şunu söyleyeyim: 

Türk Telekomun yüzde 100'ü de satılmış olsa, tamamen de özelleştirilmiş olsa, verdiği hizmet, 
kamu hizmetidir. Bu halka haberleşme hizmeti vermektedir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Siz "kamu" tanımını bilmiyorsunuz Sayın Bakan! 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Özel sektörün yaptığı işler kamu hizmeti mi?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Tıpkı, Turkcellin yaptığı gibi, tıpkı, 

Aveanın yaptığı gibi... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Siz "kamu"nun ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz herhalde! 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Bir dinleyin ya, yeter artık!.. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - "Kamu"nun ne olduğunu bilmiyor! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - ...tıpkı Telsimin yaptığı gibi. 

Kamu adına verilen her türlü hizmet, kamu hizmetidir. (AK Parti ve CHP sıralarından gürültüler) 
SONER AKSOY (Kütahya) - Muharrem Bey, dinleyin. 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, Sayın Kılıç, Sayın Özkan, Sayın Aksoy... Lütfen, 

arkadaşlar...(AK Parti ve CHP sıralarından gürültüler) Sayın Yıldınm... Lütfen, Sayın Bakanı 
dinleyelim arkadaşlar... Lütfen... 

Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kamu hizmeti, 

bu ülkenin yetmişiki milyonuna verilen hizmettir. 
SONER AKSOY (Kütahya) - O kadar, tarif bu işte!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Kim verirse versin bu hizmeti. 

Bunun herhangi bir tasnifini yapmak, devlet eliyle verilenler kamu hizmetidir, makbuldür; özel 
sektör eliyle verilenler makbul değildir, biz bunu tanımayız deme lüksümüz yoktur. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, asla bunu diyemezsiniz! (AK Parti sıralanndan 
gürültüler) 

RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Dinle ya, dinle kardeşim! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Lütfen, dinleyin, efendim. Lütfen, 

dinleyin. Siz, böyle söylediniz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim, ben öyle söylemedim. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - "Ortada kamu hizmeti kalmadı, 

Oger'e hizmet vermek var" diyen sizsiniz Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet, öyle söyledim, doğru. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Halkımız dinliyor burada, lütfen... 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Devam edin Sayın Bakanım, devam edin. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bu Türk Telekomda 2000 

yılında çıkarılan bir yasa var, 4502 sayılı Yasa. Sayın Kılıçdaroğlu her şeyi iyi bilir, bürokrasiden 
geliyor, devlette kaç türlü çalışma statüsü olduğunu yıllardan beri biliyor. Başında olduğu kurumda 
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da bu vardır. Onun için, burada gerçekleri görmezden gelip, siyaseten bir şey söylemek kolaydır, 
bunu söylersiniz. 4502'de kapsam dışı, kapsam içi, kapsam dışı nakle tabi personel, kapsam dışı ve 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalışanlar olarak tanımlanmış; yani, bunlar İş 
Kanununa tabi değil, ücretleri yönetim kurulu kararıyla veriliyor, emeklilik bakımından da Emekli 
Sandığına bağıtlanmış personel. 

"Hisse devri yaptınız. Bu personeli, tamamen, nakle tabi olduğu için havuza alacaksınız ve 
diğer kurumlara dağıtacaksınız." Bunun önünde bir engel yok. Burada getirilen, çalışana tercih 
hakkı vermektir değerli arkadaşlar. Kimse, kamu çalışanını, birini kiraya vermeye haddi yoktur, 
bunu burada söylüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Personel, istediği zaman, istediği şekilde gelir, devletin diğer onurlu kuruluşlarında çalışır, bu 
yol her zaman açıktır. 

Biz bir şey diyoruz; diyoruz ki: Size şu hakkı getiriyoruz, gelmeyin, tecrübenizi, düzeninizi 
kurduğunuz bu kurumda çalışmaya devam edin. Bu iş altı ay içinde olacaktı, bu süreyi beş yıla 
yayıyoruz, hatta beş yıl sonra da gelmek isteyenlere yine aynı hakkı tanıyoruz. Şimdi yaptığımız 
budur değerli arkadaşlar ve burada bir yanlışlık varsa, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri "biz bu 
yasayı destekliyoruz" dedi, komisyonda da tam mutabakatla geçti ve Plan ve Bütçe Komisyonu da 
tali komisyon olarak... Meclis Başkanının takdiriyle verildi, bizim tercihimiz yok, bizim bir şeyi 
saklayıp gizlediğimiz yok. Kaldı ki, bu, kamuya bir malî yük getirmiyor, aksine, kamudan bazı malî 
yükleri alıyor. 

İki türlü faydası var: Birincisi, kamu hizmetinin aksamasını engelliyor; ikincisi, bu personel 
millete, memlekete, insanımıza, kaldığı yerde daha çok faydalı oluyor, havuza gelmek yerine. İşte, 
bu tercih seçeneklerini biz sunduk; yaptığımız bundan ibaret. Bu, yanlışsa, suçsa, biz bu suçun 
muhatabıyız; bunu şerefle kabul ederiz arkadaşlar. Çalışanlar için her şeyi yaparız. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Çalışanlar üzerinden de siyaset yapmayı reddederiz. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Haluk Koç'a bir düzeltme yapacağım; ben, burada dedim ki: "Sayın Haluk Koç, 
sataşmada şampiyon." Bu, yanlış bir tabir oldu; düzeltiyorum. Kendisinin Grup Başkanvekili 
olduğunu unuttum; çünkü, Grup Başkanvekili olarak, zaman zaman buradaki konuşmalara sıkça 
müdahale ediyor. Bu, karşılıklı konuşma grubuna giriyor. Ben, bunu, bu şekilde düzeltiyorum yeri 
gelmişken. 

Sayın Kılıçdaroğlu, bakınız, şimdi, Türk Telekomun özelleştirme süreci, bütün kamuoyunun 
gözü önünde gerçekleşti. Bunun her aşamasını, biz, kamuoyuyla paylaştık ve ihale de, en şeffaf 
şekilde, kamuoyunun gözü önünde, basın ve medyanın gözü önünde gerçekleşti ve özelleştirmeyle 
birlikte başlayan yargı süreci de, adım adım devam etmekte ve bugün, daha sabahleyin, 
birleştirilmiş 18 davanın da kararı verildi; yani, bütün her şey ortadayken, kalkıp "efendim, 
Telekomu, filana falana peşkeş çektiniz" düşüncesini, ithamını ben kabul etmiyorum; halkın 
huzurunda, bunu, bu sözleri size iade ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu ülkenin 
kaynaklarını, bu ülkenin değerlerini, tek bir çakıl taşını bile kimseye vermeye, peşkeş çekilmeye 
haddi yoktur. Bunu da, huzurlarınızda ifade ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Aycell-Avea birleşmesi; doğru, desteklediniz, teşekkür ediyorum; 
çünkü, doğru bir işti, ülkenin yararına bir işti. Zarar eden iki kuruluşu birleştirdik ve şimdi kâr eden 
güçlü bir kuruluş var. Gayet güzel, içini parayla doldurdunuz. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun sizin önünüze geldi, siz incelediniz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşüldü, burada görüşüldü. Birleşmede kurulacak şirkete 300 000 000 dolar sermaye verileceği 
nerede gizliydi, nerede sırdı?! Kanunda vardı, önünüzden geçti, burada oylandı. Lütfen, gerçekleri 
çarpıtmayalım. 

- 6 8 8 -



TBMM B:61 9 .2 .2006 0 : 3 

Biz, toplam faydaya bakarız değerli arkadaşlar, toplam faydaya. Neye verdiğinizi, neye 
aldığınızı değil, günün sonunda bu işten bu ülke ne kadar kazandı, ne kadar kaybetti, bunun hesabını 
yaparız. Burada da bu hesap yapılmıştır, kimse endişe etmesin. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Aynen öyle Sayın Bakanım. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, bu 

kanunun, bu maddenin, Türk Telekom çalışanlarının önemli ölçüde var olan güvencelerini daha da 
artırdığını ve onlara ilave seçenekler sunduğunu bir kez daha tekrar ediyorum. 

Bunu söylerken de, hiçbir zaman, ben, Türk Telekom çalışanlarında vasıflı-vasıfsız ayırımı 
yapmadım, o konu da çarptırılıyor. Dediğim şudur: Türk Telekomda mühendis 1 000 kişi, diğer 
grup 60 000 kişi. Bu çarpık bir yapıdır, bunun mutlaka düzeltilmesi lazım; çünkü, bilişim teknolojisi 
gelişiyor. Artık, Telekom deyince tellerle telefon bağlamak değil, bu bitti, öldü. Bilişim 
teknolojisini, telsiz haberleşmeyi, katmadeğerli internet hizmetlerini verenler ayakta kalıyor, buna 
göre yapılanması lazım dedim, bunu ifade etmek için söyledim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bunu, kalkıp da burada çalışanları 

hor görüyor şeklinde tasnif etmek, bunu böyle takdim etmek haksızlıktır; ben, bunu da 
huzurlarınızda düzeltmek istiyorum. 

Bu değişikliğin, ülkemize, Telekom çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın İsmail Bilen?.. Yok. 
Sayın Alaettin Güven, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, 1074 sıra 

sayılı Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 milletvekilinin, 406 Sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesi üzerinde, şahsım adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yazılı olmasında fayda var Sayın Başkanım "söz çuvala sığmaz" diyorlar. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bilindiği gibi, telekomünikasyon sektörü 

özel uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu yasa tasarısıyla, nitelikli insan gücünden azamî derecede 
ve gerekli, layık olduğu yerde faydalanılması hedeflenmektedir. Bu yasa teklifiyle, Türk 
Telekomdan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunanlardan, nakil talebinde 
bulunmayarak Türk Telekomda çalışmaya devam edenlerin, hisse devir tarihinden, yani 14 Kasım 
2005 tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, bu 
tarihten itibaren otuz gün içinde Devlet Personel Başkanlığına başvurmaları halinde, nakil hakları 
korunmaktadır. Ayrıca, uzatılan bu süre içinde de personelin önceden bağlı oldukları sosyal 
güvenlik kurumuyla bağlılıkları devam ettirilerek, bu şekilde geçecek beş yıllık hizmet sürelerinin, 
kazanılmış hak, aylık, derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate alınabilmesine 
imkân sağlanmıştır. Buna ilave olarak, bu sürelerin, kazanılmış hak, aylık, derece ve kademesi ile 
kıdem aylığının hesabında dikkate alınabilmesi için, öncelikle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
naklen atanmış olma şartı da kaldırılmıştır. Teklifin yasalaşmasıyla, nitelikli elemanları bünyesinde 
taşıyan bu kurumda yaşanabilecek mağduriyetler önceden belirlenerek, çözüm bulunmuş olacaktır. 

Teklifin, hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, sağlıklar dilerim. (AKP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Komisyon Başkanının bir açıklaması olacak; buyurun. 
BAYINDIRLIK, İMAR ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Tabiî, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın "komisyondan, Plan ve Bütçe 

Komisyonundan kaçırıldı" ifadesine dayalı olarak, bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Aslında, 
bu görüştüğümüz teklif, Sayın Başkanım, basılı gündemde 315 inci sırada yer alan, 5.1.2006 
tarihinde basılıp, dağıtılan, görüşülmede sıra bekleyen Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının 
69 uncu maddesinin ehemmiyetine binaen, 15 Şubat sonu, yani, 16 Şubata kadar, ihtiyaç olduğu 
için; ancak, anlam ifade edeceği için, bir teklif şeklinde, tekrar gelmiştir. Bayındırlık 
Komisyonumuz, esas komisyon olarak, asıl komisyon olarak tespit edilmiş, aynı anda da, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak gönderilmiştir; fakat, Elektronik Haberleşme Kanunu 
Tasarısında da Plan ve Bütçe Komisyonu tali komisyondu. "Söz konusu tasarıyı görüşmeyeceği" 
şeklinde görüş beyan ettiği için, komisyonumuzda görüşülmüştür, altkomisyon kurulmuştur; 
Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz de dahil olmak üzere, tam bir mutabakatla, tarafların da 
mutabakatıyla... Tüm ilgili taraflar da komisyonda görüşmelere davet edilmiştir ve 69 uncu madde 
de, o kapsamda, aslında, Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısında yer almıştır. Bu madde 
aciliyete binaen geldiği için kaçırılma diye söz konusu değildir. Böyle söylendiğinde, komisyondaki 
Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimiz dahil olmak üzere, tüm çalışan milletvekillerimizin verdiği 
emeği ve tam mutabakatla çıkan bir kanun teklifine halel gelmemesi açısından, komisyonumuzdaki 
arkadaşlarımızın çalışmalarının da ifade edilmesi açısından söz aldım. 

Söz verdiniz Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan kanun teklifiyle ilgili tartışmalar farklı mecralara kayıyor, özelleştirme 

ihalelerinin nasıl yapıldığı hususu yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmalı bir hale geliyor. 
Değerli milletvekilleri, bizler, bu ülkenin insanları olarak, yapılan ihalelerde, ihaleyi alan 

kişilerin Hariri veya Ofer olması veya herhangi bir farklı ırka, millete mensup olmasından kesinlikle 
rahatsız olmayız. Önemli olan, bu özelleştirmeye dahil olan kuruluşların gerçek değeriyle satılması, 
ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılması, hiçbir şaibeyi taşımayan ihaleler olarak yetmiş milyon insan 
tarafından kabul edilmesidir; önemli olan budur. Ancak, son günlerde, son aylarda yapılan ihalelerle 
ilgili bunları söylememiz mümkün değil. 

Bakınız, TÜPRAŞ'la ilgili bir ihale yapıldı. Yüzde 67,6*sı 1 300 000 000 dolara gitti ve o 
ihaleden sonra çıktık biz, söyledik; dedik ki: Yapmayın, etmeyin; TÜPRAŞ Türkiye'nin dev bir 
tesisidir; yüzde 67'si bunun 1 300 000 000 dolara gitmez dedik. Ancak, ertesi günü Sayın Maliye 
Bakanı çıktı -örnekleri de var- basında manşetlerden verilen haberlerde, TUPRAŞ'ı çok iyi fiyata 
sattıklarını, hatta, yüzde 100'ü ihaleye çıkarılmış olsaydı, ancak bu fiyat edeceğini, Sayın Maliye 
Bakanı, Türkiye'nin huzurunda söyledi; ancak, bunun üzerinden bir yıl geçmeden, aynı TÜPRAŞ, 
4 140 000 000 dolara gitti. Bizim itirazımız buna ve yine, bu arada yüzde 14,76'sı ayrıca satıldı 
TÜPRAŞ'ın. O da çok enteresandır değerli milletvekilleri. Yüzde 14,76'sı, maalesef, ihaleye 
çıkarılmadan -ihale yapılmadı- ve o günkü borsa fiyatının yüzde 10 altında, bir tanıdık simaya, 
tanıdık isme ihalesiz verildi ve o gün TÜPRAŞ hisseleri, borsada 17 000 000 lirayken 1 loru, bu 
Ofer'e 15 400 000 liraya satıldı ve TÜPRAŞ hisseleri, aynı hafta içerisinde, beş gün içerisinde 
22 000 000 liraya çıktı ve bu Ofer, yüzde 14,76'sına 450 000 000 dolar ödeyen Ofer, beş gün 
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içerisinde 150 000 000 dolar kazandı. Bu milletin, bu fakir fukaranın, garip gurebanın sırtından 
150 000 000 dolar kazandı ve eğer bu yüzde 14,76'yı 4 140 000 000 dolara satılmaya tekabül 
ettirecek, yuvarlayacak olursak, bu rakam 450 000 000 dolar değil, 1 küsur milyar dolar olması 
gerekiyordu. 

Bakınız, TÜPRAŞ ihalesinin nasıl -ihale tabirim ikinci ihaleyle ilgili kullanıyorum- ne kadar 
şaibeli olduğu, milletin vicdanını nasıl sızlattığı çok açık ve net bir gerçek olarak ortada duruyor. 
Sayın Bakanımızın Telekomla ilgili geçmişte yuvarlak rakamlarla söylemiş olduğu ifadelerin de 
doğru olmadığı inancındayım. 1994'lü yıllarda, o yıllardaki Telekomun değerinin ne olduğunu, hem 
Türk kamuoyu hem de dünya kamuoyu çok yakından biliyor ve onun "2,5 milyar dolar, 3 milyar 
dolar tabirlerinin ne kadar havada kalan rakamlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir an önce 
geçirilmesini, Telekom ihalesini alan Ofer de gönülden istiyor. Bunu bütün Türk Milleti biliyor. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Zaten sorun orada. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bütün Türk Milleti biliyor bunu; Ofer'in isteği ve 

arzusuyla bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğini herkes biliyor. 
Burada önemli olan nedir? Ofer istiyor ki, bu geçiş döneminde, Türk Telekomun bu işle ilgili 

başarılı personelini bir müddet daha ben Telekomda tutayım, bu geçiş dönemini bu şekilde 
atlatayım, geçiş döneminden sonra, beş yıl sonra, bu personelin durumunun ne olacağı ortalıkta 
kalsın. Bizim itirazımız buna. Yanlışlığın bu noktada olduğuna inanıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlayınız 1 dakikalık süre içinde. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yoksa, bu kanun teklifi gelmemiş olsaydı, burada 

çalışanların havuza dahil olacağını ve daha sonra nerede kendilerine görev verilirse orada 
çalışacaklarını biz çok iyi biliyoruz; ancak, bizim burada söylemek istediğimiz husus şudur: Yapılan 
bu düzenlemeyle beş yıl yeterli değildir. Beş yıl sonra bunların ne olacağıyla ilgili, bu çalışanların 
haklı tereddüt ve endişeleri vardır. Önemli olan, bu personelin tamamının 7 000 prim/gün sayısını 
dolduruncaya kadar şirkette çalışmasının güvence altına alınacak hususların mutlaka bu kanun 
içerisinde yer alması gerekiyor ve yine, bu 7 000 gün sayısını dolduran personel, memuriyette geçen 
hizmet sürelerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alındıktan sonra emekliye sevk edilmelerini 
bekliyorlar ve yine, emekliliği hak etmiş olan personelin de, bu kurumda, Telekomda yeniden iş 
sözleşmesi yapabilme imkânının kendilerine sağlanması, bu hususların mutlaka güvence altına 
alınması gerektiği ortadadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen son cümlelerinizi alayım. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yoksa, bunları sağlamadan yapılacak olan 

düzenlemelerin sağlıklı olmadığını, sadece Ofer'in, beş yıl süreyle, Telekomun çok iyi çalışması için 
bu personelden istifade etme arzusundan başka bir şey olmadığını ifade ediyor; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz; 

5 dakikası soru, 5 dakikası cevap olacaktır. 

- 6 9 1 -



TBMM B:61 9 . 2 . 2 0 0 6 0 : 3 

Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanın düzeltmesi için de teşekkür ediyorum. O konuya bir daha girmeyeceğim; ama, 

benim 3 tane sorum var. 
Bir tanesi; kurumda çalışan kapsam dışı ve 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye tabi 

çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin mevcut şirkette çalışmaya devam ederek, beş yıl nakil 
hakkının saklı tutulacağı ortada. Yani, burada, 25 000 kadar ifade edilen, kurumda nakil hakkı 
verilmeyen; yani, kapsam içi çalışanlara nakil hakkının tanınması konusunda bir girişimde 
bulunacak mısınız? Bu önemli bir konu. Gerçi, bağlı bulundukları yasalar ikinci grubun, kapsam içi 
olanların, 506 sayılı SSK ve 4502 sayılı Kanun; ama, bu konuda eşitlik ilkesine aykırı bir durum 
çıkıyor. Bu konunun düzeltilmesi için bir girişiminiz olacak mı; bir. 

İkincisi; önemli bir konu -Sayın Bakan, burada, son iki soruya çok net ve açık cevap verirseniz 
çok sevineceğim- o da şu: Türk Telekomun hisse devri sözleşmesi 14 Kasım 2005 tarihinde 
yapıldığı halde, 1.10.2005'ten devir tarihine kadar olan 45 günlük telefon görüşme ücretleri, data 
kiralık kanal ücretleri alıcı şirkete bırakılmış gözüküyor; yani, yaklaşık 1 310 000 000 dolarlık 
peşinatın yarıdan fazlasının, peşinen, şu anda, Oger şirketine ikram edildiği gibi bir tablo ortaya 
çıkıyor. Bu ara ödeme farkı ne oldu Sayın Bakan; bu nereye gitti? Çok açık ve net bir soru. 

Üçüncüsü; Sayın Bakan, şu anda, arkanızda oturan Sayın Mehmet Ekinalan'ın statüsü nedir ve 
Genel Kurulda bulunma pozisyonu nedir? Buna bir açıklık getirin. Yapılan bir statü hatası varsa, 
bunun derhal, şu anda düzeltilmesi gerekiyor. Şöyle ki: Değerli arkadaşlarım, şu anda, Sayın 
Mehmet Ekinalan 14 Kasımda hisse devri yapıldığı için özel bir şirketin genel müdürüdür. Şu anda 
sizin arkanızda bulunmaması gerekiyor. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yanında... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yanınızda. Yer değiştirmiş. Bu konuda da, eğer kalan son 

maddede... Eğer dediğim doğruysa, şu anda statüsü Sayın Ekinalan'ın, özelleştirilme sonrasında, 
yani, devredilme sonrasında, hisse devri sonrasında özel şirketin genel müdürüdür. Kamuyu temsil 
etme noktasında değildir ve orada bulunmasını ben uygun görmüyorum. Eğer siz de aynı 
fıkirdeyseniz, kalan son maddede Sayın Ekinalan'ın Genel Kurulu terk etmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Yeni... 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Bakanım, yirmi yıla yakındır özelleştirme devam ediyor. AK 

Parti İktidarı döneminde ihalelerin, şeffaf, herkesin gözü ününde, televizyonlardan tüm halkımızın 
izleyeceği bir şekilde yapıldığını görüyoruz ve biliyoruz. Türk Telekomun özelleştirilmesi nasıl 
yapılmıştır, açıklar mısınız? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özcan... 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma soruyorum. Seçim 

bölgelerimde -Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş gibi bölgelerde- sabit telefonlar çalışmıyor. Altı aydır 
çalışmayan telefonlar var; fakat, her ay bunun ücretleri alınıyor. Ben, Telekom müdürlerine gittim; 
diyorlar ki: "Özelleştirmeden dolayı ustalar gitti, acemiler geldi. Gönderiyoruz, hazır santralı da 
bozup geliyorlar." Müdürlerden işittim bunu. Bunun hakkında bilgi istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
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Sayın Tekin... 
AYHAN ZEYNEP TEKÎN (BÖRÜ) (Adana) - Ben çok teşekkür ediyorum. 
Tabiî ki, arkadaşım aynı soruyu sordu. Yalnız, telefonlarımın kilitlendiğini söylemek istiyorum. 

Bir Telekom çalışanı olarak, otuz yıl orada hizmet etmiş bir Telekom çalışanı olarak, gerçekten -
bunu CHP'li arkadaşlarıma nispet olsun diye söylemiyorum- otuz yıl bu hizmeti vermiş bir insan 
olarak olumlu eleştirilerine teşekkür ediyorum; ama, benim telefonlarım kilitlendi teşekkürden. 
Bunu da belirtmek istiyorum bu vesileyle. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Eskimez bir Telekomcu olarak, teşekkür ederiz biz de size. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Telefonunu göstersin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Telefonların gizliliği var Sayın Şahin. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben, Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Müdürle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yüzde 45'i 

devletin payı, yüzde 45... Sayın Genel Müdür, aynı zamanda yüzde 45'lik payı temsil etme 
durumunda değil mi; yoksa, tamamen burada özel sektör inisiyatifin de mi değerlendirmek 
gerekiyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Tabiî, Sayın Koç'un... Kurumda çalışan personelden 399'a tabi ve kapsam dışı personel 

dışındakiler, bildiğiniz gibi Sayın Koç, bunlar İş Kanununa tabi ve söylediniz, orada başkaca bir 
düzenleme bu kanun içermiyor. Bütün kurumlarda olduğu gibi, Türk Telekomun yüzde 45'i hâlâ 
kamunun. Oradaki örgütlenme çerçevesinde çalışanların hakları zaten garanti altına alınmış 
durumda. 

Türk Telekomun hisse devrinde gelir bölüşümü, bütün malî konular sözleşmede mevcuttur. Şu 
an için detay bilmiyorum, yazılı vereceğim. Yani, benim o detayı burada bilmemi bekleyemezsiniz; 
ama, bakıp, size... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Tarihleri bir daha tekrarlayayım mı? 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Ödendi mi, ödenmedi mi? Neyi bileceksiniz?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Efendim, Türk Telekomun devir 

tarihi itibariyle, nasıl hesap kesileceği, ne olacağı çok önceden belli, ta ihaleye çıkmadan önce 
bellidir. Şu anda, ben, nasıl olduğu konusunda yanlış bir bilgi vermek istemiyorum; bunu söyledim. 
Onun için yazılı vereceğim. 

Şimdi, Mehmet Ekinalan Türk Telekomun Genel Müdürüydü. Şu anda da Genel Müdürü. 
Burada bir usul hatası varsa, bunu hemen telafi ederiz. Ben, bir şey söyleyeceğim; hâlâ o da 
memurdur ve nakle tabi personeldir; bize burada lojistik destek veriyor. Bundan rahatsızlık 
duyuyorsak veya kuralları ihlal ediyorsak... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Rahatsızlık değil efendim. Ben, bir uygulamanın gerekçesini ortaya 
koymaya çalışıyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Burada... 
HALUK KOÇ (Samsun) -14 Kasımda hisse devri yapıldıktan sonra, yani, yüzde 50'den fazlası 

bir özel şirkete devroldu... 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Doğru... 
HALUK KOÇ (Samsun) - ...ve özel şirkette de şu anda Sayın Ekinalan sözleşmeli Genel 

Müdür olarak bulunuyor yanılmıyorsam, Yönetim Kurulu üyesi değil. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Evet. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yani, burada bir KİT'i temsilen oturmasının hukuken uygun olup 

olmadığını ben tartışmaya getirdim. Eğer bir eksiklik varsa söylediğim çerçevede, son kalan 
maddede tashih edilsin tabiî ki. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Aynı şeyi ben de söylüyorum Sayın 
Koç. Arkadaşımız bu kuruluşun Genel Müdürüdür; devirden sonra da Genel Müdürlüğü devam 
etmektedir. Kendisi de nakle tabi bir memur statüsündedir. Buna rağmen, burada bulunmasının, bizim 
Büyük Millet Meclisinin çalışma usulüne göre uygun olmayan bir yanı varsa, arkadaşımız gider. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkanlık takdir etsin. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkanlık takdir etsin. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Bizim burada herhangi bir kastî 

yahut da bir tasarrufumuz söz konusu değildir. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, bir suçlama getirmedim ben; bir tespitte bulunuyorum. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Ben de izah ediyorum Sayın Koç; 

yani, bu konuda... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Ekinalan'la da hiçbir sorunum yok. Eğer bir usul hatası varsa 

düzeltirsiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Yeni, söylediğiniz şey çok uzun bir iş; anlattım, ama, yine de anlatırım; fakat, vakit yok. 

Türk Telekomun özelleştirilmesi, Türkiye'de örnek bir işlem olmuştur. Bu kadarını söylemekle 
yetiniyorum. Bunu yargı çevreleri de, yaptıkları tasarruflarla ortaya koymuştur. 

Sayın Özcan, daha Türk Telekomda kimse gitmedi. Onun için, yeni adam da alınmadı. Bu 
bilginin doğru olduğunu zannetmiyorum. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Müdürlerden var. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Size yanlış bilgi vermişler. Bizim 

amacımız da, işte, bu yetişmiş elemanlar gitmesin de orada çalışmaya devam etsinler, bu 
söylediğiniz şikâyetler olmasın, bunlar ortadan kalksın; bunun için gayret ediyoruz, çalışmamız 
bundan ibarettir. 

Sayın Kandoğan, size söyleyeceğim bir şey var, yeri gelmişken onu da söyleyeyim: Biz, onun, 
bunun, şunun menfaatini gözetmiyoruz. Biz, burada, Türk Halkının menfaatini gözetiyoruz. Benim 
için, Türkcell'in sahibi de makbuldür; çünkü, o, Türk Halkının 43 000 000 insanına hizmet veriyor, 
birbiriyle görüşmesine destek veriyor. Ben, onu düşman mı ilan edeceğim?! Benim ülkemde hizmet 
eden herkesin, bu milletin bir işini gören, ihtiyacını gören herkesin başımızın üzerinde yeri var 
arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu kadar söylüyorum. 

Sonra, bu personeli kimse mecbur tutmuyor. Bu personel, isterse gider, isterse kalır. Bu, 
tamamen personelin seçimidir. Hiçbir şekilde, Oger'in, onun, bunun isteğiyle personelin orada 
kalmasına gayret eden, onların bizi zorlamasıyla bu düzenlemeyi getirdik ithamlarını 
reddediyorum, yakışıksız buluyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, arkadaşlarımızla istişare sonucu bir hususu açıklamak 

istiyorum. 
Sayın bakanlarla birlikte Mecliste çalışmaları izleyen personelle ilgili husus, tamamen 

teamüllere göre düzenlenmiş bir husustur. Bu hususta bir netlik yok; fakat, Sayın Koç'un daha 
önceden hisseleri devredilmiş bir şirketin genel müdürü olmasıyla ilgili olarak bir ikazı, bir itirazı 
söz konusu. Sayın Bakan da, halen nakle tabi bir personel olma durumunu izah ediyor; ama, bu 
hususta, Sayın Ekinalan Meclis çatısı içerisinde bulunarak, bu bilgiler de alınabilir. Ben, o hususta 
Sayın Bakana durumu iletiyorum. Çok özel bir durum var, spesifik bir durum var. Sayın Ekinalan'ın 
içeride veya Meclisin hemen dışında, kuliste olması arasında, bilgi alışverişi noktasında fazla bir 
farklılık olmayacaktır. Orta yolu buluruz. Sayın Bakanım, gereğini siz yaparsınız. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sayın Bakan benim yaptığım konuşmaya yanıt verirken, Türkiye Cumhuriyetinde, 
bu ülkenin insanlarına hizmet eden herkesin hizmetinin kamu hizmeti olduğunu söyledi ve "kamu 
hizmetinin -bu anlayışla- başımızın üstünde yeri var dedi. Şimdi, hani derler ya, kahvede konuşursa 
Sayın Bakan hiç itiraz etmeyiz, kahvede vatandaşa anlatabilir; ama, Sayın Bakan, siz kahvede 
değilsiniz, siz Parlamentodasınız. Kamu hizmetinin ne olduğunu siz bilmiyorsanız, kusura 
bakmayın, siz, Anayasayı bilmiyorsunuz. Kamu hizmetinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, siz, 
Anayasanın kamu hizmetiyle ilgili maddelerini -bir madde de değil, birden fazla maddesini-
bilmiyorsunuz. Eğer, bu saatten sonra biz size kamu hizmetinin ne olduğunu anlatacaksak, hiç 
anlatmayalım. Size boşuna demedik "o koltuğu bırakın" diye. 

Kamu hizmetinin tanımı vardır; "kamu hizmeti, ancak ve ancak kamu görevlileri tarafından 
yerine getirilir" der. Bu konuda, onlarca Anayasa Mahkemesi kararı var. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Kimin tarafından yerine getirildiğini 
söylemedim. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Bakan, siz o kadar ileri gittiniz ki, 
özelleştirdiğiniz kurumun Genel Müdürünü getirip yanınıza oturttunuz. Sizin, Parlamentonun 
geleneklerinden dahi haberinizin olmadığı ortaya çıkıyor. Siz, hangi yetkiyle getirirsiniz?! Bir özel 
sektör temsilcisini, özel sektörün atadığı bir kişiyi, Türkiye Cumhuriyetinin Parlamentosuna 
getiriyorsunuz, aynı konu tartışılırken yanı başınıza oturtuyorsunuz ve sonra da gelen soru üzerine 
diyorsunuz ki: "Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, takdiri Genel Kurul bilir." Olur 
mu Sayın Bakanım?! Siz, nasıl olur da bunu bilmezsiniz?! Siz bilmezseniz, sizin bürokratlarınızın 
hatırlatması lazım, yanınızda oturan Komisyon Başkanının hatırlatması lazım. Özel sektörden 
buraya kimse gelemez; seçilir, Parlamentoya gelir, başımızın üstüne yeri vardır, elbette. Buraya, 
ancak ve ancak, sizin yanınıza, kamu görevlileri gelirler. Devletin geleneği budur. Bu, sadece bizim 
ülkemizde değil, bütün dünya parlamentolarında böyledir. Siz daha bunu bilmiyorsunuz. 

Efendim, diyorsunuz ki: "Çalışanlar üzerinden biz siyaset yapmayı reddederiz." Sayın Bakan, 
biz size, çalışanlar arasında ayırım yapmayın dedik. Eğer Telekomda insanlara sahip çıkacaksanız, 
hepsine sahip çıkın dedik size. Siz diyorsunuz ki: "Kafamız karıştı." Kafanız, siz herkese eşit 
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davranmadığınız için karışıyor zaten. Biz size diyoruz ki: Telekom'da çalışıyor. Güvence mi 
vereceksiniz? Herkese güvence verin. Oradaki işçi bu ülkenin vatandaşı değil mi?! Ona da güvence 
verin. Ona güvence vermiyorsunuz; çünkü, o ezilmeye mahkûm olsun diyorsunuz. Buna sizin 
hakkınız var mı?! 

Diyorsunuz ki: "Biz, kimseye bir tek çakıltaşını bile vermeyiz." Siz zaten çakıltaşını 
veremezsiniz Sayın Bakanım; sizin o gücünüz olamaz, sizin o gücünüz yoktur. Sizin, çakıltaşını 
götürüp de birilerine verme gücünüz yoktur. Ne yasalar size bu gücü verir ne de bu Parlamento o 
gücü verir size. Biz size, birilerine çıkar sağlamayın diyoruz, birilerine peşkeş çekmeyin diyoruz. 
Siz bunu bana aynen iade ettiniz; dediniz ki: "Ben bunu aynen size iade ediyorum." 

Değerli milletvekilleri, bakın, ben size, nasıl peşkeş çekildiğini anlatacağım. Aramızda, 
sizlerin arasında Sosyal Sigortalar Kurumunda, Bağ-Kurda çalışan çok değerli milletvekilleri var. 
Bir insan Bağ-Kurda çalışabilir, SSK'da çalışabilir, Emekli Sandığında çalışabilir. Hizmetler 
arasında en son emekli olduğu yerde, eğer en son Emekli Sandığından emekli olmuşsa, Emekli 
Sandığı, bu, beş yıl süreyle SSK'da çalıştı, beş yıllık payını bana vereceksin der. Bu iç 
hesaplaşmadır ve kanuna göre bu kurumlar her ay düzenli birbirlerine bu paraları gönderirler. 

Şimdi beni iyi dinleyin Sayın Bakanım, kime nasıl peşkeş çekiyorsunuz. Oger'e beş yıl süreyle 
adamı kiraladınız. Nerede çalıştı bu adam; Oger'de çalıştı. Geldi sonra, beşinci yılın sonunda dedi 
ki: "Ben devlette çalışmak istiyorum." Güzel, devlette çalışmaya başladı. Peki, bu beş yıllık 
çalışmanın karşılığında, sonra, devletten emekli oldu, emekli ikramiyesi alıyor. Sayın Bakanım, siz, 
bu beş yıllık sürenin emekli ikramiyesi için Oger'e başvuracak mısınız; hayır. Peki, kime peşkeş 
çektiniz bu beş yılı? Kime çektiniz Sayın Bakanım, bana söyler misiniz? 

TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Vatandaşa. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz, Oger'in lehine çalışıyorsunuz. Siz, bunu, gelin, 

şu kürsüde deyin ki, ben, emekli hakkını, kıdem tazminatını, o beş yıllık süreyi Oger'den alacağım. 
Alamazsınız Sayın Bakanım, alamazsınız. 

Yine, size bir şey söyleyeyim. Sayın Bakan dedi ki: Efendim, biz, çalışanların lehine 
çalışıyoruz, onlara hak sağlamaya çalışıyoruz. 

Bakın, şu, Yüce Parlamentoda sizlere dağıtılan metindir; şöyle diyor: "Bu durumun şirket 
tarafından makul karşılandığı..." Cümle devam ediyor. Yani, Oger de bunu makul karşılıyor. Nasıl 
makul karşılamasın; kıdem tazminatı, ödemeyecek, emekli ikramiyesi ödemeyecek, maaş farkını 
ödemeyecek, beş yıl süreyle çalışacak, istemediğim adamı devlete geri göndereceğim, böyle bir 
hakkım var; bunu makul karşılamasın da kim karşılasın makul?! Bir Oger makul karşılıyor Sayın 
Bakanım, bir de siz karşılıyorsunuz; bir Oger karşılıyor, bir de bu yasaya olumlu oy verenler 
karşılıyor. Bizim karşı çıktığımız, isyan ettiğimiz nokta bu. Biz diyoruz ki, çalışanlar arasında 
ayırım yapmayın, yapacaksanız bir iyilik herkese yapın; ama, siz diyorsunuz ki, hayır, ben, Oger'in 
isteğine göre tasarıyı buraya getireceğim, Oger'in isteğine göre ben burada iş yapacağım. Olmaz 
Sayın Bakanım, yanlış olur, yargıdan döner bu, yargıdan döner. 

Yine, diyorsunuz ki, sermaye payları sır mıydı; yani, Aycell-Aria birleşmesinde, siz, kabul ederken 
belli değil miydi bunlar? Ben, size, Sayın Bakanım, sermaye paylan sırdı, biz bilmiyorduk diye bir şey 
söylemedim. Ben, size, Aycell'in içini doldurduğunuzu ve o parayı bir anlamda Berlusconi'ye armağan 
ettiğinizi söyledim. Berlusconi, işi gücü yok da Sayın Başbakanın düğününe niye gelir? 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Arkadaşı canım! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz, Berlusconi'nin bir başka ülkenin devlet adamının 

düğününe gittiğini gördünüz mü hiç? Gidebilir tabiî, benim ülkemin şirketine çok büyük kıyak 
geçerseniz, benim Başbakanım da gider; ben, gitmesinden de onur duyarım ayrıca. Gider, bu 
ülkenin çıkarları için elbette gider. O, kendi ülkesinin çıkarları için geldi buraya. 
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Biz bunları ne zaman öğrendik? Biz bunları Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2004 
yılı raporları KİT Komisyonuna geldiği zaman öğrendik. Siz o KİT Komisyonu raporlarını gördünüz 
mü Sayın Bakanım? O KİT Komisyonu raporlarında soruşturma açılması isteniyor, devletin ne kadar 
zarara uğratıldığı söyleniyor. Biz birleşin dedik, bu şekliyle birleşin mi dedik size Sayın Bakan? 

Siz, devlete sahip çıkmıyorsunuz Sayın Bakanım. Bakın, dediniz ki: "Herkes memnun." Siz 
diyorsunuz ki "memuru kiraya vermek nereden görülüyor, böyle bir şey var mı, bu yanlıştır" diye. 

Devlet Denetim Elemanları Demeği, bütün bakanlıkların, genel müdürlüklerin müfettişlerinin 
oluşturduğu bir demek. Bu demek, 31.1.2006'da bir bildiri yayınlıyor arkadaşlar. Bildirinin sadece bir 
cümlesini okuyorum: Bu tasan yasalaşırsa, devlet, memurunu beş yıllığına kiraya vermiş olacaktır. 

Ben söylemiyorum, biz söyleyince itiraz ettiniz. Olur ya, ben politikacıyım, art niyetli 
düşünebilirim; ama, bu arkadaşlarımız devlette şu anda denetim yapıyorlar. Sizin adınıza denetim 
yapan insanlar söylüyor bunu. Sizin adınıza denetim yapan insanlar diyorlar ki, bu tasarı yanlıştır. 
Bu tasarıyla siz devlet memurunu beş yıllığına bir özel şirkete kiralıyorsunuz diyorlar. Siz bunu 
nasıl bilmezsiniz Sayın Bakanım?! 

Siz, kalkıyorsunuz, bizim burada söylemediğimiz şeyleri söyleyerek kendinize gerekçe 
yaratıyorsunuz. Biz, yabancı sermaye gelmesin demedik; biz, yatırım yapılmasın demedik; biz, 
yatınm düşmanlığı yapmadık; biz, niye özelleştirme yapıyorsunuz da demedik. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda söylediğimi aynen tekrar ediyorum: Bir siyasal parti kendi seçim bildirgesine 
özelleştirmeyi koyarsa, o özelleştirmenin gereğini iktidar olduğu zaman yapabilir; halkına söz 
vermiştir, vatandaş da oy vermiştir, özelleştirme yapabilir. Bizim istediğimiz, özelleştirmenin hukuk 
içinde yapılması, özelleştirmenin şeffaf olması, özelleştirmenin saydam olması. Özelleştirilecek bir 
kurumu alamadan, Bilkent Otelin arka kapısından, Başbakanla görüşemez; görüşürse, ön kapıdan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Konuşmamı bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Görüşürse, adam gibi gider ön kapıdan, Sayın 

Başbakanla görüşür. Yani, basın mensupları görmesin diye, arka kapıdan, birisi gidip, Başbakanla 
görüşürse sizin aklınıza bir şey gelmez mi Sayın Bakanım?! Bir ülkenin Maliye Bakanı gizli 
görüşmeler yaparsa sizin aklınıza bir şey gelmez mi?! Hani şeffaftı?!. Efendim, televizyonda 
yayınlanıyormuş... Sizin, televizyonda yayınladığınız şeffaf olan ihalelerinize biz bir şey söyledik 
mi?! Sizin saydam olan... TMSF'yi de zaman zaman eleştiririz. Onun da saydam olan ihaleleri var; 
biz, onlara bir şey söyledik mi?! Kapalı kapılar ardından birilerine adrese teslim ihaleye biz karşı 
çıkıyoruz, adrese teslim ihaleye. Biz diyoruz ki, gelin, adrese teslim ihale yapmayın; bir. Bunu, 
özelleştirme bağlamında söylüyorum. 

İki; eğer, Telekom çalışanlarına bir iyilik yapmak istiyorsanız Sayın Bakanım, Oger'in dediğini 
değil, Telekom çalışanlannın, 30 000 çalışanının isteğini yapın, yerine getirin. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım; buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; iş, münazaraya dönsün istemiyorum, böyle bir niyetim yok; ama, şunu söylemek 
istiyorum: Sayın Kılıçdaroğlu, sizin üslubunuzu çok yadırgıyorum ve bu üslupla da konuşmamaya 
karar verdim. 
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Bir kere şunu söyleyeyim; çok söyledim, bir daha tekrar edeyim: Bu, bir kiraya verme işlemi 
değildir; bu, çalışana, Türk Telekomda çalışana seçenek geliştirme metodudur. Yani, diyoruz ki: 
İster Türk Telekomda çalış, istersen kamuya geç. Eskiden kamuya geçme mecburiyeti vardı. Bu, 
onlardan gelen talebin bir sonucudur. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hepsine aynı şeyi yapıyor musunuz Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Lütfen, dinlerseniz ben 

söyleyeceğim her şeyi. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Ama hepsine aynı şeyi yapmıyorsunuz Sayın Bakan. 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Siz konuşurken biz bir şey dedik mi Kılıçdaroğlu, hep dinledik 

ama; biraz sabırlı ol. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bu personel... Şunu bir kere 

iyi bilmesi lazım herkesin: Anayasa Mahkemesinin kararlarında, defeatle, telekomünikasyon 
hizmetinin kamu hizmeti olduğu tescil edildi, bunlar, bu kararlarda yer aldı. Yani, şimdi, ne kamu 
hizmeti, ne kamu hizmeti değil, bunu tartışmayı yersiz buluyorum. Vatandaşa verilen her türlü 
hizmet kamu hizmetidir. Bunu kamu görevlisi de verebilir. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, Anayasanın 128 inci maddesini açın okuyun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Tamam, Anayasa da doğrudur; 

ama, hâlâ, kamu hizmeti verip de, memur olmayan sektörler de vardır. Kamu hizmeti ayrı, kamu 
hizmetinin nasıl verileceği ayrıdır. Yaşanan fiilî duruma bakalım arkadaşlar. Bu detaylara takılıp 
kalmayalım. İnsanımızın önünde bekleyen işler var, hizmetler var, biz bunları vermek zorundayız. 
Bu tartışmalara halkımız ne kadar ilgi duyuyor, ben, bunu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 

Şimdi, bu personel oraya kalırsa kamuya zararı olacak gibi bir yaklaşımı kabul etmek mümkün 
değildir; çünkü, bu personel orada kaldığı sürece primleri, her türlü yasal yükümlülükleri Türk 
Telekom tarafından karşılanacak ve süre sonunda aynlırlarsa kıdem tazminatını da yine şirket 
ödeyecek. Şimdi, bunun neresi kamuya zarar?! Eğer, asıl zarar... Zarar da değil, malî bir sorumluluk, 
düzeltiyorum. Bu personel hemen kamuya geçerse, biz, maaşlarını yarından itibaren devlet 
bütçesinden vereceğiz. Orada kaldığı müddetçe şirket verecek. Kamu yararı buradadır efendim. 
Bunun da yıllık bedeli 400 trilyondur Sayın Kılıçdaroğlu, 400 trilyon. Bu, işçilerden gelen bir 
taleptir, çalışanlardan gelen bir taleptir; biz de bu talebi getirdik. 

Plan ve Bütçe Komisyonu tali komisyon, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
ana komisyon. Arkadaşlarımızın hepsi -muhalefet-iktidar- buna destek verdi, siz de destek 
verdiğinizi söylediniz. Ben merak ediyorum; yani, hem destek vereceksiniz hem kalkıp burada 
farklı şeyler söyleyeceksiniz; bunu anlamak mümkün değil. 

Teşekkür ediyorum; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Telekomla ilgili bir hususu görüşüyoruz; dolayısıyla, iletişimimizin, 

haberleşme kanallarımızın çok iyi olması lazım; birbirimize bu hususta daha müşfik olalım; hep 
beraber, inşallah. 

Şimdi, şahsı adına, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen. 
Sayın Bilen, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Bilen, süreniz sadece 5 dakika. 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle, sevgiyle, 

saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Kılıçdaroğlu'na benim de yakıştıramadığım bir üslup, bir ifade tarzı kullandı. 
Cumhuriyet tarihinin en şeffaf, en açık ihaleleri bizim dönemimizde yapılır, canlı yayınla yapılır, 
basının, medyanın, halkın gözünün önünde yapılır. 

MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Ne yaptığınızın açık olduğunu kabul ediyorum! 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bakın, bunu şey olsun diye söylemiyorum, hissî de 

davranmıyorum; ancak, bütün ihaleleri böyle töhmet altında bırakacak olursak, bundan sonraki 
ihalelerde belki katılımcı da bulamazsanız. Bu, ülkenin de aleyhine olur. 

Bir başka şey: "Kamu menfaati nerededir" denildi. 
Sayın Bakan da izah ettiler; yani, bu 400 trilyonun kamu bütçesinden, devlet bütçesinden 

çıkmasından memnuniyet duyacaksanız, bu, kamuya yüktür. O memurların, o işçilerin uzun süre, 
beş yıl müddetle orada kalmalarını sağlamanız da, aşağı yukarı, nereden baksanız 2 katrilyona yakın 
bir tasarruf sağlayacaktır. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O zaman on yapalım, 4 olsun... 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - O da olabilir; yani, bu, netice itibariyle, Süleyman Bey, bir tercih 

meselesidir. Dolayısıyla, burada getirilen, bu süreyle getirilmek istenen, orada çalışan görevlilerin 
herhangi bir endişeye kapılmalarını engellemek amacıyladır ve işçiler tarafından da geldiğini Sayın 
Bakan izah etmiştir. 

Bir başbakanın düğününe bir başka ülkenin başbakanının katılmasını garipsemenizi de çok 
üzüntüyle karşılıyorum. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Garipsemedim, gerekçelendirdim efendim. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Yani, böyle çok da şık bulmuyorum, hele hele, özellikle buradan 

ifade etmenizi çok şık bulmuyorum. Bunun altında, elinizde bir belge, bir delil varsa, lütfen, bunu 
ilgili yerlere veriniz; ama, buradan, bir başbakanın düğününe bir başka ülkenin başbakanının veya 
devlet adamının katılmasından, ben, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve halkın temsilcisi 
bir vekil olarak iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sevmiş, saymış, gelmiş. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sizin de bundan iftihar etmeniz, gurur duymanız gerekirdi. Bunu 

da, o ülkenin başbakanına ve ülkemizin Başbakanına yapılmış bir saygısızlık olarak algılıyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Elazığ Milletvekili Sayın Şemsettin Murat... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak istiyorum; çünkü, 

ben, kimseye saygısızlık yapmak için bir ifade kullanmadım; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Şu konuşmaları bir tamamlayalım Sayın Kılıçdaroğlu. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, bir an önce konuşmaları tamamlayalım; çünkü, vakit geldi, 

arkadaşlarımızın bir kısmı da o vakti bekliyorlar; onun için... 
Sayın Murat, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sürenizi uygun bir şekilde kullanacağınızı tahmin ediyorum. 
ŞEMSETTİN MURAT (Elazığ) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; çok kısa konuşacağım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği üzere, 14.11.2005 tarihi itibariyle, Türk Telekomun nakle tabi personelinin başka 

kamu kurumlarına nakline ilişkin süreç başlamış bulunmaktadır. Bu süreçte, Türk Telekom 
çalışanları Türk Telekomda kalıp kalmama konusunda tereddüt etmektedirler. İşte, bu kanunla, söz 
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konusu personelin yeni şirketi yakından tanımalarına imkân sağlanmaktadır. Zira, bu kanunla, Türk 
Telekomda çalışmaya devam edenlerin, hisse devir tarihinden itibaren beş yıl içinde iş akitleri 
herhangi bir nedenle sona erdiğinde, bu tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde diğer 
kamu kurumlarına nakil hakları korunmaktadır. Bu sayede, nakil talebinde bulunacak personel 
sayısı azalacak ve personelin malî yükleri de devlete en az seviyede yansıtılacaktır. Ayrıca, bu 
kanunla, Türk Telekomun kalifiye işgücünden ve uzmanlık alanlarından daha etkin faydalanmak 
mümkün olacaktır. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum: Geçmişte, AK Parti İktidarından önce yapılan 
özelleştirmelerde, o kurumdaki, özelleştirilen kurumdaki çalışanlar, derhal, özelleştirilme sonunda 
kapının önüne konulmuşlardı ve bu insanlar, bu mağdurlar AK Parti İktidarıyla iş sahibi oldular ve 
bugün devletin çeşitli birimlerinde çalışmaktadırlar. Bu aşağı yukarı 10 000 kişi -daha fazlası; ama, 
açıkta kalan 10 000 kişi- kapının önüne konulduğunda kimsenin sesi çıkmadı ve kimse bu konuyu 
gündeme getirmedi ve Allah'a çok şükür, AK Parti İktidarı bunu gerçekleştirdi ve bu mağdur 
insanlarımızı iş sahibi yaptı. 

Bu kanunun Telekom çalışanlarına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Murat. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belli etmek üzere, 

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, aleyhte, Sayın Kılıçdaroğlu. 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Aslında, bir tartışma yapmak veya tartışmayı sürdürmek niyetinde değilim. Kamu yönetiminde 

saydamlığın temel unsur olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Kamu yönetiminde, kamu 
hizmetinin ne olduğunu, kamu hizmetini sunan insanların kim olduğunu, bunların yasal 
güvencelerini de hepimizin çok iyi bilmesi lazım. 

İtiraz ettiğimiz tek nokta -ki, bunu, sadece, biz, muhalefet partisi olarak söylemiyoruz, bunu, 
devletin denetim elemanları da söylüyorlar- kamu görevlilerinin, beş yıl süreyle, bir özel firmaya 
kiralanması sonucunu doğuruyor bu. Bizim itiraz ettiğimiz temel felsefe, nokta bu. 

Elbette ki, burada, devletin tasarrufu var. Ben, size, bir örnek vereyim; örneğin, TÜPRAŞ 
ihalesi yapıldı. Oraya bir madde koyabilirdiniz. Diyebilirdiniz ki, onbeş yıl süreyle, bu ihaleyi 
alacak kişi, şart, onbeş yıl süreyle devlette valilerin aylığını ödeyecektir. Böylece, valilerin 
maaşından kurtulmuş olurdunuz. Böyle bir şey olabilir mi?! Olmaz, mümkün değil, doğru değil; 
ama, siz, burada, aynısını yapıyorsunuz. 

İtiraz ettiğimiz nokta: Şimdi, Sayın Bakan dedi ki: "İşçilerden talep geldi" Ben de, Sayın 
Bakana söylüyorum, Sayın Bakanım, 506 sayılı Yasaya tabi olan işçiler için, niçin bir girişimde 
bulunmadınız? Onlar da orada çalışıyor, onlar da hak bekliyor, orada, onlar da bir devlet güvencesi 
bekliyor. Onlara hangi gerekçeyle üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz? İtiraz ettiğimiz temel nokta 
bunlar arkadaş. Eşitlikse, eşitlik. Eşitliği getirin. Güvenceyse, getirin. Siz, birilerine güvence, 
birilerine tu kaka... Bizim itiraz ettiğimiz nokta bu. Yoksa, biz, efendim, siz şunu yaptınız, bunu 
yaptınız... ihaleler şeffaftır... 

Arkadaşlar, ihale konusunda konuşursak, çok şey söyleriz. İhaleler konusunda, eğer, siz, 
lütfedip, bir araştırma verin. Deyin ki, ihaleler konusu için bir gündem belirleyelim. Ben, size, 
ihaleler konusunda, sizin duymadığınız çok şey anlatırım, belgeleriyle beraber. Ta Bingöl'deki 
ihalelerden, Millî Eğitim Bakanlığının ihalelerine kadar, hepsini anlatırız. Kuşadası Limanı 
ihalesinden... Bakın, mesela şu soruyu sorun, değerli milletvekillerime söyleyeyim araştırsınlar; 
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İzmir'de Piyer İskelesi var, bir sorun bakayım, bu Piyer İskelesiyle ilgili en son, Sayın Maliye 
Bakanı ile Sayın Millî Savunma Bakanı nasıl bir protokol imzaladılar? Ben size söylüyorum. Öyle 
ya, siz iktidar milletvekilisiniz, Sayın Millî Savunma Bakanını da tanıyorsunuz, Sayın Maliye 
Bakanını da tanıyorsunuz. Niye sormuyorsunuz, ben size söylüyorum, buyurun sorun. Neyi 
imzaladınız? Bu protokolle, hangi aileye, ne sağladınız? 

Bakın, bu, televizyon kanallarında açık artırmayla veya şeyle gösterilmiyor. Zaten, büyüklüğü 
fazla olanı, siz zaten yapamazsınız, televizyonda elbet göstereceksiniz; ama, birilerine bir şey 
yapmak için arada güzel şeyler de yapmanız lazım, tıpkı size söylediğim örnekteki gibi. 

Bunlardan, arkadaşlar, sizin çoğunuzun bilgisi yok maalesef. Size bir bilgi gelmiyor, ama, biz 
muhalefetiz, bize geliyor, dokümanlar geliyor, bilgiler geliyor. Siz düşünebiliyor musunuz değerli 
arkadaşlar, Gasprom Türkiye'de ihaleye girecek şirketleri belirleyecek, Gasprom! 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Daha önceden yapılmış bu sözleşme. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim. Bunu öngören kanun bu Meclisten 

geçti maalesef, bunu öngören; sizlerin oylarıyla geçti. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Uluslararası bir sözleşme; belki, siz de oy verdiniz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim. Efendim, hayır diyorum, vermişsiniz 

diyorsunuz. Biz hayır diyoruz, eleştiriyoruz değerli arkadaşım. Bu bir kapitülasyon hakkıdır. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Bizden önce yapılmış. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim. Bakın, Sayın Enerji Bakanı, ilk bu 

konu gündeme geldiğinde -tutanaklara bakarsanız- orada şunu söyledi: "Böyle bir taleple karşılaştık 
ve bu talebi savdık" dedi. Tutanağı vardır; lütfederseniz, ben size o tutanağı da veririm; ama, bir yıl 
sonra -2004'te söylüyor bunu- Sayın Bakan düşüncesini değiştiriyor. 

Siz kalkıp şu soruyu da sordunuz mu acaba kendinize: Antalya'da bir otelde kamp yaptınız; 
kamp yaptığınız bu müteahhide, acaba, hangi ihalelerde yer aldı bu müteahhit? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, istirham ediyorum, lütfen efendim, bu konular devam edip 

gidecek. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Kapatıyorum. 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bu müteahhit ihale kazanmadığı halde, ihaleyi 

kaybettiği halde, ilgili bakanlık olarak niçin zorla bu şirketi, ihaleyi alan şirkete ortak ettiniz? Yüzde 
kaç biliyor musunuz: Yüzde 50-50! Ve bu müteahhidin otelinde kamp yaptınız arkadaşlar, beş kuruş 
para ödemeden. Niye bu soruları kendinize sormuyorsunuz? 

Ben, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, lehte, Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. Oyumun rengini belirtmek üzere, söz aldım. 
Yalnız, oyumun rengini belirtmeden önce, biraz önce Sayın Bakanımız benim -şahsımla ilgili-

söylemiş olduklarımı ya dikkatli takip etmediler veyahut da yanlış anladılar. Ben, öncelikle şunu 
ifade etmek istiyorum: Bu kanun teklifini, Telekomda çalışan değerli personelin bir başka kuruma 
gitmeden orada kalabilmesinin önünü açtığı için desteklediğimi ifade ettim ve dedim ki, keşke, bu 
süre beş yılla bağlı olmasa; bunu daha uzun sürelere yayalım ve bunun yanında biraz önce de 
söylemiş olduğum gibi bazı ilave tedbirlerle onların orada iş güvencesi içerisinde çalışmalarını 
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sağlayalım. Bunu söylerken de, Türk Telekomu devralan Oger'in de böyle bir uygulamadan 
memnun olduğunu, memnun olacağını ve bunu Oger'in de istediğini, isteyebileceğini, böyle bir 
kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesinden mutlu ve memnun olacağını ifade 
ettim. Bunu niye söyledim, nereden söyledim bunu; bunu, dağıtılan metinden okuyorum, buradan 
söylüyorum Sayın Bakanım, benim şahsî görüşüm değil. Okuyorum: "Türk Telekomun personelinin 
tamamının Türk Telekomda kalarak çalışmalarına devam etmesini istediği..." Devralan şirketin 
sahibi, şu anda Telekomda çalışanların Telekomda çalışmalarına devam etmelerini istediği bu 
metinde yazıyor; bu önümüzdeki metinde var. Demek ki, Oger, personelin orada çalışmasını, devam 
etmesini istiyor. Niye istiyor onu da söyledim demin; en azından bu beş yıllık geçiş süresi 
içerisinde, tecrübeli personelin en azından beş yıl kendisine hizmet etmesini, dolayısıyla, şirketin 
kârlılığının daha fazla olmasını arzu ettiğinden istediğini ifade ettim. Daha sonra nereden bunu 
çıkardım; işte "cazip hale getirilmesinin amaçlandığı, bu durumun şirket tarafından makul 
karşılandığı..." Bunu sizler yazmışsınız; komisyon, ilgili komisyon bu metnin içerisine bunları 
dahil etmiş. Şirket, bu uygulamanın makul olduğunu, memnun olduğunu ifade ediyor; yani, ben 
bunları söyledim. Yoksa, bunun dışında benim herhangi bir sözüm olmadı. Teklifi desteklediğimi 
ifade ettim. Ancak, çekincelerimi tekrar ifade ediyorum. Bu beş yıllık süre, sadece Oger'in istemiş 
olmasından dolayı konulan bir süredir. Bunun mutlaka uzatılması lazım. Başka ek tedbirlerle bunun 
desteklenmesi lazım. Yoksa, beş yıl sonra ne olacağı meçhul olan insanların beş yıl sonra pişmanlık 
içerisine girmemesinin tedbirlerinin alınması lazımgeldiğini ifade ediyorum. 

Biraz önce Sayın Bilen de konuştu burada; "bu ihaleleri eleştirirsek, bu ihalelerle ilgili şeffaf 
olmadığını söylersek, bundan sonraki ihalelere girecek kurum, insan bulamayız" diyor. Şimdi, 
değerli milletvekilleri, bu eleştirmelerin sonucu değil midir ki, 1 300 000 000 dolara satılan 
TÜPRAŞ, yapılan itirazlar üzerine, bir yıl geçmeden tam 4 140 000 000 dolara satılmadı mı?! O 
zaman Türkiye'de hiç kimse sesini çıkarmasaydı, "bu ihale çok şeffaf, çok dürüst, çok namuslu bir 
şekilde yapılmıştır" deseydi ve itiraz edilmeseydi... 

MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - Petrol fiyatları arttı. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, itiraz edilmeseydi, TÜPRAŞ o gün -yüzde 67,6'sı-

1 300 000 000 dolara satılmıştı Sayın Milletvekilim. Bakınız, bu itirazlardan, bu eleştirilerden 
dolayı TÜPRAŞ yeniden ihale edildi. Yüzde 51'i 4 140 000 000 dolara gitti. Tam, bu ülke 3 milyar 
dolar para kazandı arkadaşlar, değerli milletvekilleri. 

MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - Sizin döneminizde değil... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Eğer... Bakınız, o TÜPRAŞ'la ilgili ilk basın toplantısını 

yapan benim. 
MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - Konjonktür!.. Konjonktür!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu 1 300 000 000 dolar TÜPRAŞ'ın gerçek değeri 

değildir diyen milletvekili benim. Daha sonra 14,76'sını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 
taşıyan ilk milletvekili benim. Benim vicdanım sızladı... 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - "Ben, ben" yok; "biz, biz..." 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Kan ağlıyorum... Hepimizin aynı durum içerisinde 

olması lazım değerli milletvekilleri. Bu fakir milletin, bu garip gurebanın servetleriyle, 
biriktirdikleri paralarla bu TÜPRAŞ tesisi yapılmıştır. Üçbuçuk yıllık iktidarınız döneminde var mı 
bir tesisiniz, var mı bir eseriniz allahaşkma; koyun ortaya!.. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Eser sensin!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz, geçmiş dönemlerde yapılan dev eserleri bile doğru 

dürüst özelleştiremeyip, doğru dürüst satışını bile yapamadınız. 
MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - 3 katı arttı; demagoji yapıyorsun. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bütün ihaleler ile şaibeler ortalarda ve Sayın Başbakan 
geçen gün diyor ki: "Burnuma pis kokular geliyor..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kandoğan, buraya AK Partiyle geldin! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, oyunuzun rengini belirtecek misiniz efendim? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Belirtiyorum... Belirtiyorum... 
Sayın Başbakan, geçen... 
BAŞKAN - Bakınız, Sayın Kandoğan... Bir dakika, müsaade edin efendim. 
Bakınız, 1 dakikalık süre vereceğim ve otomatik olarak kapandığında, tekrar açmayacağım. 

Lütfen, oyunuzun rengini belirtiniz ve konuşmanızı tamamlayınız efendim. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başbakan, geçen, AK Parti il başkanlarının 

bulunduğu bir toplantıda "burnuma pis kokular geliyor" dedi. Sayın Başbakan söyledi bunu. Yani, 
bu ülkenin Başbakanı "burnuma pis kokular geliyor" diyebiliyorsa ve yapılan ihalelerle ilgili olarak 
bu kadar şaibe ortalıkta dolaşıyorsa, yapılan bu ihalelerin şeffaf olduğu noktasında hiç kimse gelip 
bu kürsülerden bir şey söyleme hakkına sahip değildir. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Ne alakası var?! Burnunu tıkasa daha mı iyi 
olurdu? 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben, çekincelerimle beraber, bu kanun teklifinin orada 
çalışanların haklarını bir nebze olsun muhafaza ettiği için oyumun renginin "kabul" olduğunu ifade 
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Tasarının tümünü... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim?.. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, bir konuyla ilgili düzeltme yapmak istiyorum. Sayın 

Kıhçdaroğlu, bizim Antalya'da milletvekili arkadaşlarımızla beraber kalmış olduğumuz otel 
ödemeleriyle alakalı bir iddiada bulundu. Bununla ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - 69'a göre, buyurun. 
Kısa bir teknik açıklama rica edeyim. 
Sayın Fatsa, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, konuş

masında, Partisine sataşması nedeniyle konuşması 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
1074 sayılı Telekom çalışanlarıyla alakalı bir kanun teklifini görüşüyoruz. Elbette ki, bu kanun 

teklifiyle alakalı arkadaşlarımızın görüş, düşünce ve eleştirilerine saygı duyarız. Karşılıklı olarak, 
iktidar ve muhalefet, bu konudaki düşüncelerini paylaşıyorlar. Bu da olması gereken işin tabiî 
seyridir; ancak, Sayın Kıhçdaroğlu, biraz önce özelleştirmeler ve ihalelerle ilgili düşüncelerini 
Genel Kurulla paylaşırken, AK Partinin Grup olarak Antalya'da bir otelde yapmış olduğu bir 
toplantıda otele oradaki yapmış olduğu toplantının ücretlerini ödemediğini, bunu bilabedel, ücretsiz 
olarak bu toplantıları gerçekleştirdiği gibi bir ifadede bulundu. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde 
onu teyit eden belgeler varsa, bilgiler varsa, lütfen, kamuoyuyla beraber paylaşsın. Bu büyük bir 
iddiadır. Bu iddiayı kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuyla ilgili net 
ve doğru açıklama bekliyoruz; bir. 
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İkincisi; Partimiz, Grubumuz, gerek Antalya'da gerekse Kızılcahamam'da yapmış olduğu 
bütün programların ücretlerini ödemiştir. Bunun bütün belgeleri de... Ben, buraya çıkmadan önce 
de, bu programın sorumlusu arkadaşlarla görüşerek geldim ve asla böyle bir şeyin söz konusu 
olmadığını, programı organize eden ve ödemeyi yapan arkadaşlarımız teyit etmişlerdir. 

Dolayısıyla, ben, Partimizi zan altında bırakan bu açıklamayla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 
bir düzeltme beklediğimizi huzurlarınızda ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sözünü geri alsın. 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Faturaları görelim!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa. 

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

4.- Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı: 1074) (Devam) 

BAŞKAN - Bir açıklamanız var mı Sayın Başkan, bir teknik açıklama mı yapacaksınız; öyle 
bir bilgi geldi. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
DEMİR (Samsun) - Sayın Başkanım, bir noktaya açıklık getirmekte fayda var. Ben daha önceki 
aldığım sözde de ifade ettim. Bu, aslında, Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının içerisinde, 
komisyon çalışmalarıyla birlikte kabul edilmiş olan 69 uncu maddenin, ayrıca teklif olarak 
gündeme getirilmesi. Bugün bunu görüşüyoruz. 

Hükümet tasarısında bu süreyle alakalı bir teklif yoktu, bir madde yoktu. Bu, alt komisyon 
çalışmaları sırasında, -tüm taraflar, sendika temsilcileri de dahil olmak üzere- alt komisyondaki 
çalışmalar esnasında dört yıl olarak, karşılıklı mutabakatla birlikte, alt komisyonda, Sayın Nusret 
Bayraktar'ın başkanlığında, İstanbul Milletvekilimizin, dört yıl olarak belirlenmişti; üst komisyonda 
da beş yıl olarak, en son çıkarıldığı şekli, Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının komisyonda 
çıkış şekliyle belirlenmiştir, teklif olarak buraya gelmiştir. 

Bunun üzerinde çok duruldu; ama, şunu ifade etmekte fayda görüyorum: Tabiî ki, karşıdaki 
ihaleyi alan şirketin çalıştırmayı kabul etmemesi durumunda, zaten bu insanların beş yıllık bir süre 
içerisinde çalışması söz konusu değildir. Bu, açık da bir şeydir. Siyasî olarak tartışma konusu 
yapmanın çok anlamlı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu, biraz da teknik bir konudur; ama, netice 
itibariyle, aksi takdirde, şu anda çalışanlarımızın yarın dilekçesini verip havuza geçmesi 
durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş hakkı vardır. İfade etmekte fayda gördüm. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Fatsa konuşmanızla ilgili olarak söz talebinde bulundu ve 

konuşmasında, Grup olarak yapmış oldukları AK Partinin bütün toplantılarında ücretlerin ilgili 
kurumlara ödendiğini ve bu hususta herhangi bir şey olmadığını söyledi. Tahmin ediyorum, 
konuşmalarınız arasında, konuşmalarda belki eksik, yanlış anlaşılacak yönlere gitmiş olabilir. Sayın 
Fatsa bu hususta sizin de bir açıklama yapmanızı istirham etti. O konuda bir açıklama yapacaksınız 
tahmin ediyorum. 

Buyurun, mikrofonunuzu açıyorum. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Ücretsiz kaldınız diye bir ifade kullanmadım; ama, o anlama gelen bir ifade kullanıldıysa, bu 

yanlış. Ben... 
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HASAN AYDIN (Giresun) - "Beş kuruş para vermeden" dedi. 
KEMAL KALIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet, anladım, affedersiniz... 
BAŞKAN - Arkadaşlar dinleyelim. 
Buyurun... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Ben, bu iktidar döneminde hemen hemen her büyük 

ihaleyi alan bir kişinin otelinde kalındığını, bunun etik olarak da doğru olmaması gerektiğini... (AK 
Parti sıralarından gürültüler) 

AHMET IŞIK (Konya) - Bırak allahaşkına akşam akşam... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - İki, bir şey daha söyleyeyim efendim, itiraz etmeyiniz 

efendim. Bir şey daha söyleyeyim; eğer Sayın Fatsa lütfeder bu faturayı da bize gösterirse... 
AHMET IŞIK (Konya) - Laf mı bu ya?! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - ...çok mutlu oluruz. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Hay hay, memnuniyetle... Memnuniyetle... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AHMET IŞIK (Konya) - Ayıp, ne böyle ya?! 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, ne böyle allahaşkına?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - "Söylemedim" diyor. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Arkadaşlar... 
AHMET IŞIK (Konya) - Her gün bir isnat! 
BAŞKAN - Sayın Işık... Sayın Işık... 
Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında ücretsiz olarak bir yerde kalındığını söylemediğini açıkça 

ifade etti ve zabıtlara geçti arkadaşlar. "Böyle bir şey kullanmadım" diyor. Eğer sehven kullanılmış 
bir kelimeyse tashih edilmiş vaziyettedir. 

Evet, teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklif kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.01 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.04 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin 5 inci sırasında yer alan, Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırıl
ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili 
Kemal Sağ'm, Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Millet
vekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; 
Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Millet
vekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla 
Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borç
larına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, 
Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

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

5.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı 
Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 
Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri 
Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Millet
vekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 
ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim 
Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) (S. Sayısı: 1066) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1066 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Kemal 

Kılıçdaroğlu, AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan, Anavatan Partisi 
Grubu adına Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş; şahıslan adına, Manisa Milletvekili Hüseyin 
Tanrıverdi, Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Balıkesir 
Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in söz talepleri vardır. 

Tasarının tümü üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. 

(x) 1066 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri; önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. Bu tasarının çıkışı biraz gecikmeli gel

miştir. Tasarının genel gerekçesine baktığımız zaman, 2000 ve 2001 yıllarında ortaya çıkan 
ekonomik krizlerin bu tasarının gelişine neden olduğu yazılı. Hemen genel gerekçeyi okuduğumuz
da, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamında 
ciddî boyutlarda olumsuzluklar yarattığı ifade edildikten sonra, 2002 ve 2004 yıllarında SSK ve 
Bağ-Kurun prim gelirlerinin yüzde 74 oranında düştüğünü ifade eder. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, önce kendimize sormamız gereken bir soru var. 2000 ve 2001 yıl
larında ekonomik kriz çıkıyor. AKP 2002'nin sonunda iktidar oluyor. 2005 yılını bitirdik, 2006'nın 
şubat ayındayız. 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik krizlerin sonucunu gidermeye çalışıyoruz!.. 
Acaba İktidar Partisi niçin bu kadar gecikti?.. Yani, bu insanlar perişan oldu, olağanüstü faiz yük
leri geldi, bazıları gidip bankalardan kredi çekip borçlarını ödemeye kalktılar; ama, şimdi biz bu 
tasarıyı gündeme getiriyoruz! 

Daha önce, hatırlarsanız, AKP'nin iktidar olduktan sonra getirdiği ilk yasalardan birisi, adına 
vergi barışı kanunu dediğimiz vergi affıydı. O da 2000 ve 2001 yıllarındaki ekonomik krize 
dayanıyordu. Peki, o zaman belki de ilk sorulması ve yanıt istenmesi gereken bir soru var; vergi 
barışı yasasıyla beraber sosyal güvenlik primleriyle ilgili af niçin eşzamanlı gelmedi? Bu, ciddî bir 
aksaklık. Belki şu olabilir: "Efendim, biz o dönem uygun görmedik." Aslında gecikmesinin temel 
nedeni, IMF'nin izin vermemesi. Bakın, 2005'in ekim ayında bu tasarı sevk edildiğinde IMF karşı 
çıktı. Oturuldu uzun uzun görüşüldü, IMF ikna edilmeye çalışıldı. IMF'nin 

istemlerine paralel bir tasarı Parlamentoya sevk edildi ve bu tasarıyı şimdi görüşüyoruz. 
Değerli milletvekilleri, tasanda şöyle bir uygulama var; bugüne kadar cumhuriyet parlamen

tolarında örneği olmayan bir af uygulaması var. Af uygulaması şu: Deniyor ki "100 000 YTL'nin 
üstünde prim borcu olanlarla 100 000 YTL'nin altında prim borcu olanlara ben farklı standartlar 
getireceğim." 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bir insanın prim borcu varsa, bunun için farklı standart getirmeye 
kimin ne hakkı var? Borç borçtur. Borcunu ödememiş, faizi zaten istiyorsunuz. O zaman, eğer bir 
af uygulaması getiriyorsanız, prim borcu olan herkese eşit getirin, insanlar bundan faydalansın. 
Hayır diyorsunuz, 100 000 YTL'nin üstünde borcu olanlara ayrı, 100 000 YTL'nin altında olanlara 
ben ayrı uygulayacağım... Bu, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı arkadaşlar. Geçmişte, aynı uy
gulamalar, af bağlamında değil de başka tür arlarda, özellikle adlî suçlarla ilgili atlarda, bu tür eşit
siz uygulamalar Anayasa Mahkemesine gitti, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şimdi 
burada bu standardı getirmeye ne hakkımız var?! 

Şimdi, geliyorum değerli arkadaşlar, kendi içinde bir başka çelişki daha var. Deniyor ki, "biz 
bilançoyu alacağız..." Bu kanunda bir de formül getiriliyor. Doğalgaz formülü değil tabiî bu for
mül. Bu da ilk sefer af yasasıyla gelen bir formül, enteresan bir formül değerli arkadaşlar. 

Şimdi, deniyor ki bu formülde, dönen varlıklar eksi stoklar bolü kısa vadeli yabancı kaynaklar 
işlemi sonunda bulunacak oran yüzde 50'nin altında olursa, çok zor durumda kabul edeceğiz bu 
kişiyi. Yüzde 50'nin altında olmazsa bu aftan yararlanamayacak. 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, yani yüzde 49 olsa, geçmiş olsun; yüzde 50 olsa yararlanabilir
sin. Şimdi, bu ne tür bir af, anlamak mümkün değil. Böyle bir şeyi niçin yaparız; anlamak mümkün 
değil. Böyle bir şeyi niçin yaparız anlamak mümkün değil. 
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Şimdi, deniyor ki, efendim -Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken- durumu iyi olanı ben 
niye aftan yararlandırayım?.. Bilançosu iyi, durumu da iyi, parayı yatırsaydı, benim onu ayrıca af
tan yararlandırmama ne gerek var?.. Haklı bir gerekçe; ama, bunu söyleyebilmeniz için o mükel
lefin 2000-2001 sonrası bilançosuna bakmanız lazım. Öyle ya, krizden o mademki etkilendi, o kriz
den etkilendiği tarihteki bilançoya bakalım, bu formülü uygulayalım, durumu kritikse faydalansın. 
Hayır diyor tasarı, ben, en son verdiği bilanço neyse bu kanun çıkmadan önce, ona bakacağım. İyi 
de, o tarihte bu adam gitti İstanbul yaklaşımından yararlandı, bankalarla, oturdu masaya, pazarlık 
yaptı, iflastan kendisini zor kurtardı, bugün, hafif sırtını düzeltmiş, siz diyorsunuz ki, sen düzeldin 
artık, sen aftan faydalanmayacaksın!.. Ee, şimdi, arkadaşlar, bunun adalet neresinde?! Böyle bir 
adalet, böyle bir af anlayışı olabilir mi?! 

Bir başka şey: Eğer, Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir af anlayışına sahipse aynı uy
gulamayı niye vergi barışında yapmadınız?.. Orada da yapsaydınız, orada da mükellefler devlete 
olan yükümlülüklerini yerine getirmiyorlardı, orada da insanların bilançoları vardı. O zaman, bu çif
te standardı niye yapıyoruz biz?.. Bu da bir başka uygulama değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bilanço nerede; bilanço vergi dairesinde, SSK'da, Bağ-Kurda bilanço yok, kimse oraya 
bilanço vermez. Af nasıl uygulanacak; efendim, bunlar, önce gidilecek vergi dairelerinden alınacak 
bilançolar, formüllere bakılacak, onu Maliye çıkaracak -çünkü, Maliye, bilançoları SSK ve Bağ-
Kura gönderemez, vergi mahremiyeti var, bilançoları gönderme şansı yok- yazı yazacak, bak 
bakayım bilançoda bunun durumu nedir diye; oradan gelecek yazılar, burada affa girip girmediğine 
karar verilecek ve ona göre de bir uygulama yapılacak. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bir yasanın her şeyden önce uygulanabilir olması lazım. Bir yasanın 
her şeyden önce anlaşılabilir olması lazım. Eğer, siz, yeni bürokratik işlemlere yol açıyorsanız, yeni 
bir sürü bürokrasi yaratıyorsanız, bu, ileride pek çok sorun yaratır. Kaldı ki, aranızda çok değerli 
işadamları var. Bilançoların nasıl düzenlendiğini hepimiz biliyoruz. Bankadan kredi alınacaksa, 
bilanço bankaya verilirken çok güzel gösterilir. Ama, bu mükellefin durumu gerçekten iyi mi? 
Hayır. Gerçek durum nedir? Gerçek durum, her zaman Maliyeye verdiği bilançoya yansımaz ki. İn
san her zaman zor durumda olmayabilir. Zor durumda da olabilir. Hatırlarsanız, banka bilançoları 
yayınlanırdı, bankaların hepsi kârlı görülürdü; ama, Maliyeye verdikleri bilançolarda bütün ban
kalar zararlı görünürdü. Hangi bilançoya inanacaksınız? 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Mükellefler de öyle, kredi almak için şişirirler. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Mükellefler de aynı, dediğiniz gibi, kredi almak için 

çok iyi bilanço verir bankaya; ama, öbürü ayrı. 
Şimdi, zor bela bilançosunu güzelleştirip bankadan kredi alacak kişiyi cezalandırıyoruz, sen af

tan yararlanamazsın diyoruz. 
Değerli arkadaşlar, bu, doğru bir uygulama değil. Doğru bir uygulama değil. 
Bir başka konu, değerli arkadaşlar. Dedik ki, gelin bunu kaldıralım, 100 000 sınırını da kal

dıralım, vergi barışında ne yaptıysak, mükellefler aynı koşullarda sigorta, Bağ-Kur affından da 
yararlansınlar. İnsanlara işkence çektirmeyelim. Vergi dairesiydi, sigorta müdürlüğüydü, Bağ-Kur-
du, buralarda mekik dokumasın bu insanlar. Yok bilançosunu yeminli malî müşavir tasdik etti, yok 
serbest muhasebeci malî müşavir tasdik etsin mi etmesin mi, bunlarla uğraştırmayalım. Kişi gitsin, 
borcu neyse borcu hesaplansın, yasaya göre faiz isteniyorsa faizini de tahakkuk ettirin, taksiti var, 
ödesin ve bu iş bitsin. Ama, diyorsunuz ki, hayır, biz, illa mükelleflere, sigortalılara işkence çek
tireceğiz!.. Anlamak mümkün değil. 

Bir başka şey: Şimdi, düşünün değerli milletvekilleri, beni bir işadamı olarak düşünün. Ben, 
devlete olan yükümlülüğümü yerine getiriyorum; prim borçlarım olmuş, gitmişim başvurmuşum; 
demişim ki, benim borçlarımı taksitlendirin. Ben, devlete, iyi bir vatandaş olarak, sigorta prim borç
larımı ödemek istiyorum. Taksitlendirme yapılmış, altı ayını ödemişim; vergi barışı çıkmış, sigorta 

- 7 0 8 -



TBMM B:61 9 .2 .2006 0 : 4 

af yasası çıktı, diyorum ki, arkadaş, en azından, ödediğim taksitleri de dikkate alarak, bu af yasasın
dan ben de faydalanayım. Bu yasa tasarısı diyor ki: Hayır, sen faydalanmayacaksın, ödediğinle kal, 
ödemeseydin arkadaş; ödedin, artık, sen, o faizi maizi, onu sırtına çekeceksin; ancak, bundan son
ra, bu kanun çıktıktan sonra, ben, ondan sonraki taksitler için sana bu kanunu uygularım. Şimdi, ar
kadaşlar, iyi niyetliyi, bakın, iyi niyeti cezalandırıyoruz, kötü niyeti ödüllendiriyoruz. Bu kişi gidip 
başvurmasaydı, iyi niyetle borcunu ödemek için taksit talebinde bulunmasaydı, hem mevcut tak
sitini hem borcunu ödemeseydi, o adam aftan daha fazla yararlanacaktı; ama, maalesef, yapılan uy
gulama, tam tersi bir uygulama. 

Bir başka önemli nokta şu: Bu tasarıyla, ilk sefer yeni bir düzenleme daha geliyor; deniyor ki: 
Sen, Bağ-Kur ve SSK prim borcunu tam ödeyeceksin; evet; normal primlerini de zamanında 
ödeyeceksin; evet; ödemezsen yararlanamazsın; evet, doğrudur; ama, vergi borçlarını da aksat
mayacaksın, vergiyi de aksatmayacaksın, KDV'ydi, geçici vergiydi, Gelir Vergisiydi, Kurumlar 
Vergisiydi, onları da aksatmayacaksın; aksatırsan, kusura bakma, sen bu aftan yararlanamazsın 
diyor. Şimdi, arkadaşlar, bunu biz niye çıkarıyoruz?! 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Bağ-Kur için var mı bu? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Var, var, hepsi için var. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - 100 000 YTL'yi aşanlar 2 655 kişi... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, arkadaşlar buradalar, gelirler cevap verirler. 
Bir kişi için bile olsa Değerli Milletvekilim, bırakın hepsini, bir kişi için bile böyle bir şey 

yapılsa, haksızlıktır bu. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Doğru; ama, yok. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Dolayısıyla, Parlamentonun, haksızlıkları giderme 

gibi bir iradesi var; bu iradeyi sergilemesi lazım. Eğer, bir yanlışlık varsa, bir haksızlık varsa, bir 
eşitsizlik yaratacak bir işlem varsa; biz, bu işlemi gidermek zorundayız. Bununla ilgili, CHP Grubu 
olarak, biz, önergelerimizi hazırladık. Umuyorum ve diliyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi de 
önergelerini hazırlar ve biz, bunu, vergi barışında ne yaptıysak, burada da aynı uygulamayı yaparız, 
sigortalı, Bağ-Kurlu gider prim borcunu öder; ödemezse de kusura bakma arkadaş, sen aftan yarar
lanamazsın diyebilelim. Vergiyle bunun ne anlamı var?.. Düşünün, bir kişi, af çıkmış... 

Peki, şunu diyebilir: Ben, şu SSK, Bağ-Kuru tam yatırayım, borçlarımdan da kurtulayım, 
emekli olma hakkımı kazanayım en azından, zamanı gelince vergi borcumu da öderim. Aksatabilir 
onu, bu affı kaçırmamak için. Öyle bir çıta koyuyorsunuz ki, adamın bunları aşma şansı yok. Plan 
Bütçe Komisyonunda, gerçi, bazı taksitleri belli dönem aksatırsa hakkı kaybolmasın diye bir esnek
lik sağladık; ama, bu esnekliğin, 60 ay gibi bir sürede, her zaman aksayacağını kabul etmemiz 
lazım. Bu zorluğu, bu kişilere -bu kadar ciddî zorlukları- yaratmamamız lazım. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, sadece bu da olsa gene iyi. Bir şey daha getiriyoruz: Aksatırsa hem 
aftan yararlanamıyor hem de eğer, devlet yardımı ve teşviki almışsa, onları da, diyoruz ki "artık geç
miş olsun, devlet yardımı da alamazsın, teşvik de alamazsın." Yani, hani "vur deyince öldür" denir 
ya, tam, vur deyince öldürüyoruz adamı. Bunun adına af denilmez; bunun adına, işverenlere ve Bağ-
Kurlulara nasıl işkence yapabiliriz; bunun adı o. Bunu yapmaya bizim hakkımız var mı değerli ar
kadaşlar?! Ya, bunun adı afsa doğru dürüst yapalım, bu işi uygulamaya koyalım; bu insanların da 
en azından hayır duasını alırsınız. Dersiniz ki, bir tasarı çıktı, bizim lehimizedir bu tasarı, gidip 
borçlarımızı ödeyelim. Faizse faiz... Çünkü, faizsiz değil. 60 aya kadar uzatılıyor; ama, uzatılan 
süre içerisinde kişiden faiz de alıyor, alması da gerekir; ama, siz aftan yararlanamazsınız... Bakın, 
primini ödeyeceksin, taksitini ödeyeceksin, vergilerin tamamını ödeyeceksin, ödemezsen, affın git
tiği gibi, bir de teşvik almışsan, teşvik de elden gidiyor. Şimdi, düşünün, bir kişi düşünecek, ya, ben 
60 ayda, eğer aksatırsam bunu, mevcut teşviklerim de elden gidecek, en iyisi ben aftan yararlan
mayayım diyecek adam. Dolayısıyla, bizim, bu tasanyı sağlıklı tahlil etmemiz ve sağlıklı yasalaş
tırmamız gerekiyor. 
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Bir başka konu, değerli milletvekilleri: Bugüne kadar çıkan bütün af yasalarında devlete karşı 
yükümlülüğünü yerine getiren vatandaşların tamamı enayi konumuna konulmuştur. Kişi ne zaman 
borçlarını ödemişse, arkadan çıkan afla, biz, bu insanı cezalandırıyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda şöyle bir önerimiz oldu; dedik ki: Gelin, bir de bunun aksini 
yapalım. Vergisini, nasıl, zamanında ödeyenler zaman zaman plaketler alıyorlar, Maliye Bakanlan bu 
insanları kısmen de olsa onore ediyor, defterdarlar onore ediyorlar, vergi başkanları onore ediyorlar; 
ama, sigorta primini, Bağ-Kur primini zamanında ödedi diye kimseyi kimsenin onore ettiği yok. 
Dedik ki: Madem böyle bir af yasası çıkarıyorsunuz, gelin, ilk kez cumhuriyet tarihinde, yüküm
lülüklerini zamanında yerine getiren insanlara da bir kolaylık sağlayalım. Önerdiğimiz model şu 
değerli arkadaşlar; dedik ki: Primini zamanında yatırmış, bu yasanın çıktığı tarihe kadar primini 
zamanında yatırmış, aksatmamış insanlar, bir yıl süreyle, eğer hastalanır hastaneye giderlerse, bun
lardan ilaç katkı payı almayalım, devlet olarak almayalım. Hastalanmazsa zaten bir sorun yok. O da 
çok komik bir rakam; ama, hiç değilse, adam diyecek ki, yahu, devlet beni adam yerine koydu; ben, 
bak, işçinin primlerini zamanında ödedim, kendi Bağ-Kur primimi zamanında ödedim; demek ki, 
devlet beni de hatırlıyor, diyor ki, yahu, evet, bak, bu insan iyidir; dolayısıyla, eğer bu hastalandığın
da, eşi, çocuğu hastalandığında yüzde 20 ilaç katkı payını devlet benden almıyor. Dolayısıyla, dev
letin bir vergi prim kaybı da olmayacak, hastalandığı zaman alınmayacak bu; bunu önerdik. 

Arkadan bir şey daha önerdik; dedik ki: Bu insanlar eğer pasaport alırlarsa, bir defaya mahsus, 
bu insanlardan pasaport harcı almayalım. Ne olacak, çok büyük bir rakam değil bunlar; ama, bu in
sanlar devlete bir kadirşinaslıkla bağlanmış olacaklar. 

Şimdi, bunun da önergesini verdik Plan ve Bütçe Komisyonunda; ama, maalesef, kabul et
tiremedik. Eğer, lütfeder, bizim önergemizi kabul ederseniz... Değerli arkadaşlarım, iktidar kanadın
daki arkadaşlarım da önerge hazırlayabilirler, belki, bizim hazırladığımız önergeyi yetersiz; ama, 
daha farklı, daha iyi boyutlarda bir önerge hazırlayabilirler; ona da şükran duyarız; ama, en azından, 
devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren insanların bir şekliyle ödüllendirilmesi lazım. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Katılıyoruz... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bunu ödüllendirelim, bu insanları küstürmeyelim 

devlete karşı. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Bence de... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bu insanları, her seferinde enayi konumuna 

koyuyoruz. 
Şimdi, öyle bir toplum yarattık ki, ya, nasıl olsa af çıkar, ben ödemeyeyim... Bir bakıyorsunuz, 

hep aynı şey oluyor, "nasıl olsa" dediğimiz olay, her iktidar değiştiğinde bir af çıkıyor. Ee, yüküm
lülüğünü yerine getirene, bir bakıyorsunuz, yok. 

Benim tanıdığım bir firma var değerli arkadaşlar. Bu tasarı görüşüldüğünde, muhalefet partisi 
olarak bize bir yazı yazmış, diyor ki: Bilmem kaç yüz milyar lira borcu var bu firmanın -üretim 
yapan, o ekonomik krizde büyük olaylar yaşayan, işçileri çıkaran; ama, daha sonra durumu İstan
bul yaklaşımıyla kurtaran, ihracattan sonra biraz gelişen- ve prim borcunun 3 katı faiz ödemiş ar
kadaşlar, prim borcunun 3 katı! Af çıkacak deyince, adam neredeyse ağlayacak; ya, peki, ben, prim 
borcunun 3 katını niye ödedim?! 

Şimdi, arkadaşlar, eğer inanmazsanız, lütfen, çevrenizdeki işadamlarına sorun, işçi çalıştıran 
işadamlarına sorun. 50-60 kişi... Bakın, bu insan, çalıştırdığı 50-60 kişiyi kayıtdışı çalıştırmıyor; 
çünkü, onlann hakkı var bende diyor; ben, onların çoluk çocuğuna yarın nasıl bakacağım, onlar 
emekli olacaklar, onlann çoluk çocuğu hastalanacak, tedavi olacak; ben kayıtdışı çalıştınrsam o in
sanın yüzüne bakamam diyor; ama, devlet olarak biz bu adamı küstürüyoruz. 
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Dedik ki, bu insan eğer zamanında başvurmuşsa, primlerini de ödemişse, gelin, baştan itibaren 
bu da bu aftan faydalansın. Niçin cezalandırıyoruz bu insanları?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, tasarıya genelde olumlu bakıyoruz; ama, tasarının aksaklıklarını, bu 

alanda uzun süre emeği olan bir arkadaşınız olarak sizlere sunmaya çalıştım. Eğer, lütfedip tasarıyı 
daha da olgunlaştırırsanız, güzelleştirirseniz, kendi insanımızın gönlünü kazanmış oluruz, kendi in
sanımızı kazanmış oluruz; insanlarımız daha iyi üretim yapmış olurlar, kendi ülkesine, en azından, 
daha iyi bağlanmış olur, affın bir anlamı ve bir tutarlılığı olur. 

Ben, bunu sizin vicdanlarınıza teslim ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan. 
Sayın Özcan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına konuşmama baş
lamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Borç faizlerinden sonra, sosyal güvenlik açıkları Türkiye'nin en büyük açığını oluşturmaktadır. 
Sadece 2005 yılında bütçenin yüzde 16'sı, 16,1'i sosyal güvenlik açığıdır; 23 300 000 000 civarında. 

Borç faizlerinin ekonominin iyileşmesiyle hızı düşerken, ne yazık ki, sosyal güvenlik açıkları, 
maalesef, aynı süratle yükselmektedir. Bu bakımdan, sosyal güvenlikte bugüne kadar yapılan bir
çok borçlanma yasası ve af çıkarılmıştır. Türkiye'nin en büyük sosyal güvenlik kurumu olan SSK'da 
üç kez genel hizmet borçlanması, 13 kez de borçlanma yasaları çıkarılmıştır. Aynı şekilde, Bağ-Kur-
da da çıkarılmıştır. 

Burada, şunu söylemek gerekir ki, primini düzenli ödeyenler ile bazı yasalarla kolaylaştırılmış 
şekilde ödeyenler arasında ciddî bir adaletsizlik oluşturmaktadır. Hem adaletsizlik oluşturmaktadır 
hem de sosyal güvenlikte sigorta mantığına da aykırıdır. 

Bu bakımdan, bugün, görüşeceğimiz tasarı, geçmiş uygulamalardan oldukça farklıdır. Bir defa, 
öncelikle söylemek gerekir ki, bu bir af yasası değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, üzerinde, ısrarla af 
yasası olduğunu söylüyor. Burada, af yasasıyla ilgili hiçbir hüküm yoktur; çünkü, hiçbir prim 
alacağının aslı terkin edilmemektedir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Vergi atlarında da bu yok. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Sadece, gecikmeyle ilgili uygulamadan farklı bir uy

gulama yapılmaktadır, 1999'dan önce kendi mevzuatları içerisinde değerlendirilmekte, 1999 sonrası 
ise, TÜFE uygulaması getirilmektedir. 

Şimdi, bunun gerekçelerini söylemek gerekirse; birincisi, ekonomik gerekçelerdir. Bunlar, 
biliyoruz, 1999-2001 yıllarında Türkiye ciddî kriz yaşamıştır ve Türkiye'de orta sınıf dediğimiz es
naf vatandaşlarımız kepenk kapatıp, ilk defa, protesto için sokağa çıkmıştır. Bu geniş kesim, primini 
hiç ödemeyenlerle, zaman zaman ödeyenlerin sayısı 2 150 000 kişidir. Bunlar, sosyal güvenlik çatısı 
dışına çıkartılmış ve sağlık hizmetinden yararlanma imkânından mahrum edilmiştir. 
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İkincisi, demin muhalefet partisinin değerli konuşmacısı söyledi, bu sadece ekonomik gerek
çelerle çıkartılmamıştır, gecikmesinin sebebi de doğrudur; çünkü, bu yasanın esas çıkış sebebi, AK 
Parti Hükümetinin hazırlamakta olduğu, emeklilik sigortası ve genel sağlık sigortasına ilişkilidir. 

Şimdi, bildiğiniz, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı yerine tek bir kurum oluşmaktadır, tek bir 
emeklilik sistemi getirilmektedir. Tabandaki prim ve prim oranı aynı olacaktır. Çalıştığı süre sonun
da herkes aynı emekli maaşı alacaktır ve herkes eşit sağlık hizmeti alacaktır. 

Şimdi bu sisteme geçerken, geçmişte şu veya bu şekilde primini ödeyemeyen vatandaş
larımızın sosyal güvenlik çatısından mahrum olmaması için yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç 
duyulmuştur; işin esas gerekçelerinden biri budur. 

Yapılan düzenleme, sadece "borçların yapılandırılması değil, bundan sonra da borcunu ödeyen 
ve ödeyemeyenler için daha kolay primini ödeme imkânı getiren birçok düzenleme yapılmıştır, on
ları da sayacağız. 

Şimdi, sosyal güvenlik açıklarının bir nedeni de, prim tahsilat oranındaki düşüklüktür. Sosyal 
Sigortalar Kurumu, 1950 ile 2000 yıllan arasında, ortalama prim tahsilat oranı yüzde 80'dir. Son beş 
yıla baktığımızda, genelde yüzde 81,5; özel kesimi düşünürsek yüzde 83,5'tur ve SSK'da prim tahsilat 
oranı da, hiçbir zaman yüzde 70'in altına düşmemiştir. Yalnız, bazı beklentiler bunu düşürdüğünü 
görüyoruz; mesela, 1991'de genel seçim ve af beklentileri bunu yüzde 70'lere kadar çekebilmiştir. 

SSK'nın toplam alacağı, 31.3.2005 tarihi itibariyle 5 025 000 000 YTL'dir. Bağ-Kurdaki tah
silat oranına baktığımızda, Bağ-Kurun 1981-2000 yılları arasındaki ortalama tahsilat oranı 69,5, 
yalnız son beş yıla baktığımızda bu oran yüzde 60'a düşmüştür. 

Bağ-Kurdaki tahsilat oranında zaman zaman çok düşmeler olmaktadır, yüzde 50'nin altına düş
tüğü dönemler de olmuştur. Bugün için Bağ-Kurun açığı 6,9 milyar YTL, fakat, prim alacağı 16,7 
milyar YTL'dir. 

Şimdi, bu yapılanmada iki yol izlenmiştir. SSK'da 100 bin YTL'nin üstü ve altı diye iki 
kategoriye ayrılmıştır. Tabiî, burada tenkit konusu olmuştur. Aslında bu, adaletin yerine getirilmesi 
bakımından son derece önemlidir. Bu kapsama girenler sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, 
işsizlik sigortası, idarî para cezaları, sosyal yardım zammı, özel bina ve ihale konusu işlerde asgarî 
işçilik farkı, topluluk sigortası ve 2002 ile 2005 yılları arasındaki isteğe bağlı sigortalıların fark 
ödemesidir. 

Özellikle, burada idarî para cezaları konusunda bir tereddüt olmuştur; fakat, bu idarî para 
cezalarının tabiî ki, yine, asıllarında herhangi bir indirim olmamıştır. Şimdi, buradaki dosya sayısı 
1 446 000 civarındadır, SSK'nın borçlu dosya sayısı. Bunun yaklaşık 20 YTL civarında, yönetim 
kuruluna yetki verdiğimizde yaklaşık yüzde 60'ı zaten tasfiye edilmektedir. 

Biz, 100 000 YTL üstü diye düşündüğümüzde işveren sayısı 2 655'tir. Bunların borcu ise, top
lam borç içerisinde yüzde 44'tür. 100 bin YTL'nin altındaki borç tutarı da yüzde 56'dır. Dolayısıy
la, 2 650 civarındaki mükellefin farklı tutulmasındaki esas gerekçe, bunların, gerçekten, primini 
ödemeyip başka alanlarda kullanıp kullanmadığını ölçmek içindir ve bu, doğru bir tespittir. Ben, 
bunu biraz sonra da açıklayacağım. Şimdi, bu son 5 yılın değerlendirmesine baktığımızda, 1 yıldan 
az olan alacak miktarı yüzde 31'dir. 1 ile 5 yıl arasında yüzde 59; 5 yıldan fazla olanlar ise yüzde 
10'dur. Şimdi, 100 000 YTL üzerindeki prim borçlarının hangi sebepten ödenmediği araştırılmak
tadır. Finansal analizlerde de kullanılan bilimsel metotlara göre yapılacak hesaplamalar sonucu çok 
zor durum hali tespit edilmesi halinde yüzde 10 ile yüzde 30 civarında bir terkin yapma imkânı 
verilmektedir. Şayet çok zor durum haline girmemişse, o zaman, uzun taksit imkânı kendisine veril
mektedir ve burada, tabiî ki, bunların borç hesabı mevzuata göre yapılmaktadır. Bu 100 000 YTL 
prim aslıdır; yani, yaklaşık 200 000 YTL civarındaki borçlu olanlardan bahsediyoruz. 100 000 
YTL'nin altındakiler ise 31.12.1998'e kadar SSK'nın mevzuatına göre hesaplanıyor, ondan sonra da 
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TÜFE uygulanıyor ve bunlara da yüzde 30 civarında bir terkin yapılıyor. Burada 100 000 YTL 
üzerindeki borç asıllannda Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yükümlülüğünün istenmesi de 
normaldir; çünkü, bunlar, devletin eşit ödenmesi gereken vergileridir ve eğer biz bunu tekrar buraya 
koymazsak, yeni çıkarılan vergi barışı sebebiyle tekrar bir beklentiye girme durumu ortaya çıkabilir. 
Her iki kategoride de, biz, devlet yatırım teşviklerinden yararlanma imkânını ancak prim borçlarını 
taksitlendirmesi halinde kabul ediyoruz; etmediği takdirde hem prim borcunu ödemeyecek hem 
devletin nakdî teşviklerinden yararlanacak gibi bir durum ortaya çıkmaktadır ki, bunun haklı bir 
tarafı yoktur. 

Bağ-Kura gelince... Hiç ödeyemeyenlerin borcuna baktığımızda yüzde 23'tür. Borçlular yüz
de 41, borçsuzlar yüzde 36'dır; yani, toplam 3 367 000 mükellefin dağılımı bu şekildedir. Bir baş
ka deyimle, borçlu ve hiç primini ödeyemeyenlerin payı yüzde 63,6'dır; yani, yüzde 64 civarındaki 
mükellef ya primini hiç ödememiş ya da borçlu durumdadır. Bu da, belirttiğim gibi, 2 150 000 kişi 
civarındadır. 1972-80 yılları arasında primini ödeyemeyenlerin sayısı 20 000, 80-84 arasında 
60 000'dir. Dolayısıyla, 72-84 yılları arasında 80 000 kişinin borcu 1,5 milyar YTL'dir. 

Peki, buradan ne bekleniyor? Bağ-Kur, yaklaşık, her yıl 70 000 kişiyi emekli yapmaktadır. Bu 
getirilen yapılandırmada yaklaşık 500-600 bin civanndaki Bağ-Kurlunun müracaat edebileceğini ve 
bunun sonucundan da 300 000 kişinin bu taksitlendirmeyi sürdürebileceğini; yani, bu sosyal güven
lik çatısı altına girebileceği tahmin edilmektedir. Bu, oldukça ciddî bir rakamdır; yani, 300 000 
kişinin tekrar sosyal güvenlik çatısına girmesi -ailesiyle birlikte- ve sağlık hizmeti alması çok 
önemlidir. Bu yapılanma sonucu, 2006 yılında, yaklaşık 30-35 bin emekli bekliyoruz. 2007'de 
20 000, 2008'de de 15 000; yani, yaklaşık olarak üç sene içerisinde 70 000 ilave bir emekli Bağ-
Kura katılma ihtimali vardır. 

Burada 14 700 YTL'yi ödeyen, hiç prim ödemeyen Bağ-Kurlu emekli maaşını almaya hak 
kazanmaktadır. Bu, çok önemlidir. Eğer, hayırdua varsa, bu, burada vardır. Bu 14 700 YTL'yi peşin 
ödeyebileceği gibi, taksitle de ödeme imkânı vardır, 1 ile 5 sene arasında taksit yapma imkânı da 
vardır. Bu, birinci sene yüzde 5, ikinci sene yüzde 6, üçüncü sene yüzde 7, dört ve beşinci sene ay
nı şekilde devam etmektedir. 

Şimdi, burada, üzerinde durmamız gereken bir husus... Bağ-Kur, bugün, topladığı primleri, 
ödediği sağlık hizmeti ve emekli sigortasını düşündüğümüzde, ancak yüzde 37'sini karşılıyor; yüz
de 60'ından fazlasını ise devlet transfer ediyor; yani, bu genel bütçeden aktarma yapılıyor. Şimdi, 
böyle bir kurumun, biz, aktuaryasını yükleniyoruz ve diyoruz ki: "Siz, 14 700 YTL ödemek suretiy
le emekli olacaksınız." Peki, emekli olduklarında ne yapacak esnaf kesimi; ikibuçuk sene içerisin
de bu ödediği 14 700 YTL'yi geri alacak. Tarım kesimi ise, ikibuçuk sene içerisinde bu ödediği 8,5 
milyon YTL'yi geri alacak. Dolayısıyla, burada, Bağ-Kurlular adına oldukça önemli bir şanstır, kul
lanmaları gerekmektedir. Burada, tabiî, yaş durumu da gerekiyor. Bugünkü kademeli geçişte 47 
yaşında olması gerekiyor erkeklerin, kadınların 43 yaşında olması gerekiyor. Tabiî, Bağ-Kurlunun 
başka bir durumu da var; bu kısmî emeklilik dediğimiz onbeş sene prim ödemek şartıyla da emek
li olabiliyor. Yine, yaş koşulu var. Bugün geçiş olarak 57-53 diye söyleyebiliriz. 

Şimdi, Bağ-Kurlu, aynı zamanda, bu 14 700 YTL'nin veyahut da daha sonraki borçluysa, daha 
düşük borcu varsa, bu borcun yüzde 25'ini peşin ödediği takdirde, doğrudan sağlık hizmeti alabil
mektedir veya taksitlendirdiği takdirde, 4 taksitini Ödediği takdirde, yine sağlık hizmeti alabilmek
tedir. Halbuki, bugünkü sistemle, Bağ-Kurlu, Bağ-Kura kaydolan bir kişi, ancak sekiz ay prim 
ödedikten sonra sağlık hizmeti alabilmektedir; yani, bu tasarı, aslında, Bağ-Kurlulann lehine getiril
miş olmaktadır. 

Burada şunu da belirtmek istiyorum: Tabiî, acaba daha kolaylaştırmak imkânı var mıdır; daha 
kolaylaşması mümkün değildir değerli arkadaşlarım; çünkü, bugünkü sistemde geriye doğru değil 
ileriye doğru gittiğimizde, bir Bağ-Kurlunun emekli olabilmesi için 95-100 bin YTL prim ödemesi 
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gerekmektedir; ama, Bağ-Kurun yasalarındaki boşlukları da dikkate aldığımızda, 14 700 YTL bu 
yapılanmayla beraber ödemek suretiyle emeklilik hakkı kazanmaktadır. Arada oldukça çok büyük 
bir fark vardır. 

Şimdi, burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tasarı, bir borçlanma yasası değildir; bunun 
üzerine vurgulamak istiyorum; yani, geriye doğru bir borçlanma hükümleri getirmemektedir; ama, 
şu sorulabilir: Geri borçlanma yok da, Bağ-Kurda niye geriye doğru borçlandırıyorsunuz diyebilir
siniz. O, Bağ-Kurun yasasındaki boşluktan kaynaklanmaktadır; yani, biz, bu tasarıyı çıkarmasak da, 
Bağ-Kurlu, mevzuatı içerisindeki faizleri ödemek suretiyle de bu haktan yararlanma imkânına 
kavuşmaktadır; yoksa, biz, bir yasal değişiklik yaparak bir borçlanma yasası çıkarmıyoruz. Belirt
tiğim gibi de, bir af yasası kesinlikle değildir. Zaten, bundan sonra, yeni emeklilik sistemiyle, bun
ların tarihe karışacağını ve bir daha gündeme gelmeyeceğini diliyorum. 

Burada, hem SSK'lı hem Bağ-Kurluya bu yasa çıktıktan sonra, iki ay içerisinde kurumlarına 
müracaat etme hükmü getirilmiştir. Burada, yönetim kurullarına da bir ay bunu düzenleme imkânı 
getirilmiştir ve önemli değişikliklerden birkaç tanesini söylemek istiyorum; çünkü, arkadaşlarımız 
da diğer maddelerde konuşabilir. Bu yeni düzenlemelerden bir tanesi, biliyoruz ki, bu prim borç
larının artmasının sebebi, prim borcunu bir gün dahi geciktirse, zamanında ödemeyen kişiye, bir de 
yüzde 10 gecikme zammı uygulamaktayız. Tabiî ki, zaten primini ödemekte güçlük çeken vatan
daşımızı, yüzde 10 gecikme faizini de üzerine bindirdiğin zaman, bunu daha ödeyemez hale getir
mektedir. Bugün ekonomik göstergelerin de iyi olduğu göz önüne alınarak, biz, bunu, yüzde 3'e 
düşürdük, ilk üç ay yüzde 3 yaptık ve bu oranı, Bakanlar Kuruluna yüzde l'e kadar düşürme yetkisi 
verdik; yani, bu gecikme faizini yüzde l'e kadar düşürmek için Bakanlar Kuruluna yetki verdik. 

îş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle, işverenlerin, ödemekte olduğu tazminat niteliğinde 
borçlan vardı. Bunlara da 36 ay taksit imkânı getirdik. Yine, bu borçlu işverenlerin banka mevduat
larının haczi konusunda banka genel müdürlüklerini muhatap aldık. 

Burada borcunu iyiniyetle -bundan sonraki dönemi söylüyorum- ödemek isteyen işveren olup 
da, teminat gösteremediği de göz önüne alınarak dedik ki yönetim kurullarına, teminat mektubunun 
tamamını almanıza gerek yok. Yüzde 50'ye kadar bir yetki verdik. 

Bağ-Kurda, ödenen primlerin mahsup sistemini değiştirdik; çünkü, bu yüzde 10 gecikmeyi her 
seferinde yüklenmek suretiyle borçlar artıyordu. Bu değişti. 

Yine, üç aylık prim borçlarını kurum tarafından kendilerine bildirme yükümlülüğü getirdik. 
Eğer üç ay içerisinde ödemediği takdirde Tebligat Kanununa göre tebligat çıkarılacak, ancak ondan 
sonra icra takibine geçilme hükmünü getirdik. 

Yine burada ilgililerin, kamu denetim elemanları ile sigorta müfettişleri ve sigorta yoklama 
memurlarına, Bağ-Kura kayıt ve tescili olup olmadığının araştırılması yetkisini verdik. Beş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Evet, diğer maddelerde de arkadaşlarımız konuşacak

tır muhakkak. Ben, bu tasarının özellikle 2 100 000 Bağ-Kurluyu ilgilendirmesi ve 1 400 000 
civarındaki sigortalıların dosyasını ilgilendirmesi ve bunlara kolaylık getirmesi bakımından çok 
önemli bir yasa olduğunu düşünüyorum ve sadece bu yapılanmadan değil, bundan sonra da prim
leri ödeme bakımından kolaylık getirdiğini ve yeni bir düzenleme olduğunu, onun için hayırlı ol
masını diliyor; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Süleyman 

Sarıbaş. 
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Sayın Sarıbaş, buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, hakikaten çok önemli bir tasan hakkında, Anavatan Partisi 

Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Tabiî, benden önce konuşan iki değerli sözcü, Sosyal Sigortalar Kurumumuzun içinden gelen, 
genel müdürlüğünü yapan, teknik detaylannı bilen arkadaşlarım olunca, ben sivilden gelen, serbest
ten gelen bir arkadaşınızım; ama, onlar, herhalde SSK veznesine hiç prim ödemediler. Ben, yıllar
ca SSK veznesine bizzat prim ödeyen biriyim. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten, ülkemizde 2000-2001 yılında yaşanan krizler esnafımızın belini 
bükmüş, yaklaşık olarak 800 000 esnafımızın kepenk kapatmasına vesile olmuş. Bu arada, o gün 
babasından, dedesinden kalan birikimleriyle sanayici olmaya kalkan, işadamı olmaya kalkan, 
yatırım yapan insanlarımız da, o krizin etkisiyle fabrikalarını kaybetmişler, işlerini kaybetmişler; 
SSK'ya, ilgili kurumlara milyarlarca lira borç takarak, büyük bunalımlar içerisinde kendilerini 
toparlamaya çalışıyorlar. 

Daha önce, 2003 yılında, bildiğiniz gibi, SSK borçlarını da, Bağ-Kur borçlarını da yeniden 
yapılandırma noktasında bir çalışma yapmıştık. Ancak, görünen o ki, henüz, bir yıl evvel, birbuçuk 
yıl evvel yaptığımız çalışmadan bir netice alamadık. Netice alamayışımızın sebebi, bu kanun tas
lağını hazırlayan arkadaşlarımızın SSK'da uzun yıllar genel müdürlük yapmanın ve kurum taas
subunu aşamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ben hukukçuyum. İçinizde işadamı arkadaşlarımız var, bu işi bilen arkadaş
larımız var. Şu tasanda 1 inci maddeyi okuyup, anlayıp, ortaya koyacak, buna göre borcunu hesap 
edip "benim, haa bu tasandan faydalandığım nokta şu. Şu kadar faydalandım. Üstünü de tedarik 
edip, gidip yatırayım" diyecek bir tane işadamı, bir tane SSK'ya prim ödeyen veya Bağ-Kura prim 
ödeyen insan, Türkiye'de bulamazsınız. Yok; çünkü, yazılış biçiminden hesaplama biçimine, değer
lendirme biçimine kadar, o kadar teknik, o kadar detaylı yazılmış ki, âdeta, ya bir yapılandıralım, 
ama, aslında hiçbir şey yapmayalım; AK Parti Hükümeti, biz, yapılandırdık mı; evet, yapılandırdık; 
esnafımıza, sanayicimize kolaylık getirdik mi; evet, getirdik; ama, işin esasında hiçbir şey getir
medik mantığıyla hazırlanmış bir tasarı. Bunu daha evvel yaptık arkadaşlar; 2003 yılında yaptık ve 
netice alamadık. Bağ-Kur borçlannı yapılandırdık; Sayın Maliye Bakanım bilir, Sosyal Güvenlik 
Bakanım yok ama, SSK borçlarını da yapılandırdık. Bir netice alamadığımız için bugün 16 katril
yon lira, yeni parayla 16 milyar Yeni Türk Lirası bu kurumun alacağı var; 5 katrilyon lira, 5 milyar 
Yeni Türk Lirası SSK'nın alacağı var; bunlar ödenmemiş. Daha önceki yapılandırmadan fay-
dalananlann oranı yüzde 22. 

Şimdi, Sayın Zekai Özcan Bey, geldi, burada bir sürü rakamlar verdi; hepimizin kafası kanştı. 
Bu rakamlar zaten ilgili kurumun internet sitesinde var. Ben, uzmanıma dök dedim; 5 dakikada dök
tü getirdi. Ben, bu rakamlan duymak istemiyorum. Ne yapacağız; bu, bir sorun, evet sorun. Şimdi 
deniliyor ki, biz af yasası çıkarmıyoruz, yeniden yapılandıracağız. Çıkaramazsınız ki, IMF koy
muyor zaten; IMF bar bar bağırıyor, affedemezsiniz diyor. 

Şimdi, 5 000 000 Bağ-Kurlu var. Adam hayatı boyunca üç ay muhtar olmuş, dört ay muhtar ol
muş, Bağ-Kura kaydolmuş veya bir yerden geçerken bir limitet şirkete yönetim kurulu üyesi olmuş, 
Bağ-Kurlu olmuş. Adam çobanlık yapıyor, iflas etmiş, cebinde para yok. Köyde muhtar; ama, üç ay 
yapmış. Şimdi adama diyorsunuz ki, ben seni yapılandırıyorum, parayı yatır. Nereden yatıracak; ar
kadaşlar, olmayan şeyi nereden yatıracak?! Yok adamın yok, bunlann çoğu yok, iflas etmiş, bitmiş. 
Aslında bunların sigortalılığını kaldınp terkin etsek, borçlarını terkin edip sigortalılıklarını iptal et-
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sek, adamlara hayretmiş olacağız. Bu hayrı yapalım. Haa, bir şey söyleniyor; efendim, borcunu 
yatıranlar var. Evet, doğru, vefakâr, cefakâr, malını mülkünü satan, gerektiğinde varlıklarını satıp 
devlete olan borcunu sadakatle ödeyen insanlar var. Onlara da başka kolaylıklar getirelim. Nasıl 
getirelim; bundan sonraki ödemelerinde, SSK ödemelerinde, yüzde 10 destek primi verelim; onlara 
da mükâfat olarak yüzde 10 düşürelim. Ne yapıyoruz biz; bütçeden senede 25 katrilyon lira SSK, 
Bağ-Kura keş para vermiyor muyuz; veriyoruz. Ee keş vereceğimize, dolaylı yoldan verelim, onları 
teşvik edelim, destek olalım; ama, yine, ilgili yere verelim. Yatırımın, işletmenin hiç değilse bir kıs
mını, keş vereceğimize, bu yolda sağlamış olalım. Sosyal adalet dediğimiz, gelir dağılımında eşit
lik dediğimiz şey, var olanlardan, durumu iyi olanlardan alıp, fakir fukaraya sosyal olarak destek ol
mak değil mi? Ee bunlara da destek olmuş olalım. Bu parayı, vergileri sonuçta kimden topluyoruz; 
geliri olan insanlardan. Gerçi, şimdi, geliri olanlardan toplamıyoruz, olandan da, olmayandan da 
yüzde 73 dolaylı vergi alıyoruz; ama, farz et ki, geliri olanlardan topladığımız vergiyi, işte bu zor 
duruma düşmüş fakir fukaranın borçlarını ödeme yolunda sosyal olarak kullanalım. Ne yapalım; keş 
vereceğimize, bunların borcunu kapatıcı bir noktada, hiç değilse bunlara destek olacak şekilde, bu 
25 katrilyonu bu kanaldan verelim, bu insanları da rahatlatalım. 

Yani, demek istediğim şu, arkadaşlar: Çok kolay bir formül öneriyorum. Hiç, böyle, uzun uzun 
maddelere, kurum taassubuyla hareketlere falan gerek yok. Eğer biz gerçekten esnafımızı, eğer biz 
gerçekten SSK'ya borcu olan insanlarımızı rahatlatmak istiyorsak, belirlenen tarihten geriye doğru, 
asıl borçlarına 2005'in TEFE rakamını uygulayarak hesaplayalım, 36 aya mı böleriz, 60 aya mı 
böleriz, 25 aya mı böleriz, bölelim, yapılandıralım, bu iş bitsin. 4 satırlık bir madde arkadaşlar. Yani, 
4 satırla bunu halledelim. Bunu böyle halledersek ne olur; borcunu yapılandırdığımız insanlar, en 
azından, o maddeyi okudukları zaman, borçlarının hangi döneme ait olduğunu, ne kadar TEFE uy
gulanacağını bilirler, kendi hesaplarını yapıp ona göre iki ay içerisinde tedarikine bakarlar, yoluna, 
yöntemine bakarlar. Şimdi, bu yasayla ne yapacaklar; ne yapacaklar ben söyleyeyim: Önce, bir tane 
muhasebeci bulacaklar, zor durumu ispat edecekler ya! Ondan sonra, muhasebeciye diyecekler ki, 
yahu, ben zaten iflas ettim, dört senedir şirkete gitmiyorum, işletmeye gitmiyorum, evrakım yok, 
kaydım yok, hele sen bana biraz evrak tedarik et. Ne yap; bilançolar hazırla. Ne yap; defterler tan
zim et. Uydurmasyon birtakım evraklarla başlayacaklar işe. Zaten, o muhasebeciye verecekleri 
para, bu evrakları tedarik etmek için, hiçbir gerçek payı olmayan evrakları tedarik etmek için 
verecekleri para, ya ceplerinde var ya yok. Diyelim ki, bunu tedarik ettiler. Ondan sonra, kurum
ların yönetim kurullarına, zor durumu ispat etme mükellefiyetleri başlıyor. Ondan sonra, bizlere 
gelecekler, sizlere gelecekler "ya, bu kurumda hiç tanıdığınız yok mu; il müdürünü tanıyor musunuz 
veya yönetim kurulu üyesini tanıyor musunuz; şu, bana bir zor durum kararı verse" diye, tavassut
lar, aracılar kullanmaya başlayacaklar. Onu da aşarlarsa, o bürokratın insafına bağlı olarak, zor 
durum kararı alacaklar. 1995 yılında borcu olan biri, 1998 yılına kadar normal gecikme cezalarını, 
1998'den 2004"e kadar TEFE, 2004'ten 2005'e kadar da ÜFE olmak üzere... Peki, ne ödeyecek; nor
malde gecikme cezalarıyla ödese, yüzde 1 238 gecikme cezası ödeyecek. Bu bulduğunuz sistemle, 
1995'te borcu olan öderse ne ödeyecek; 100 000 YTL'nin altındaysa yüzde 961, 100 000 YTL'nin 
üstündeyse -yani, zor durumunu da ispat ediyorsa- yüzde 945 ödeyecek. Yani, arkadaşlar, şimdi, 
yüzde 1 238'i ödeyememiş de, yüzde 96Ti mi ödeyecek veya yüzde 945'i mi ödeyecek?! Benim bor
cum 99 000 lira, bir arkadaşımın borcu 101 000 lira; ya, onunla benim aramdaki 2 000 lira için mi 
bu ayrıma tabi tutuyorsunuz?! "Efendim, parası vardı da, belki başka kanallara yatırdı ise, bunu bir 
tetkik edelim, değerlendirmeye tabi tutalım..." "Ee, bunun parası var da, siz, şimdiye kadar, icra iş
lemleriyle bu işletmelerden bir netice alamadınızsa, bir kurulun değerlendirmesiyle mi çıkaracak
sınız bunu?! İcra memurunu götürmüşsünüz, adamın işyerine götürmüşsünüz, evine götürmüş
sünüz, fabrikasına götürmüşsüz; 1995'ten beri herhalde durmadınız, kurum durmadı. Peki, götür
müş, alamamış, bulamamış da, yani, bu belgeler, sahte belgeler tanzim edilir, yüzde 30 değerlendir
meye tabi olursa mı bulacaksınız?! Böyle bir şey yok arkadaşlar! 
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Bakın, samimî söylüyorum, genelini görüşelim de... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
burada yok. İnşallah salı günü döner maddeler üzerine. Bunu değiştirelim; yani, bunu tahsil edilecek 
bir hale getirelim. Kolaylık yapacaksak vatandaşa, yapalım. 

Çevrenizde Bağ-Kurlu arkadaşlar vardır. Mahalle bakkalları var. Allah için, hangisinin ödeme 
gücü var?! Kirasını veremiyor, elektriğini veremiyor. Şimdi, kirayı veremeyip tahliye mi olsa, iş
yerini mi kaybetse iyi yoksa Bağ-Kura... "Lanet olsun, emekli olmayayım tek; ama, hiç değilse, 
çoluğumun nafakasını kazanıyorum burada" diyor. 

Mahallenizde muhtarlar var. Bir dönem adam muhtar olmuş; üç ay, beş ay, bir sene, iki sene. 
Yapmışız Bağ-Kurlu. Limitet şirkete ortak olmuş. Haberi bile yok adamın. Almışlar elinden belgeyi 
-ailenin büyüğü- adamı limitet şirkete ortak yapmışlar; adam olmuş Bağ-Kurlu. Beş sene sonra, 
Bağ-Kur "sen Bağ-Kurlusun, şu kadar para vereceksin..." Yahu, adam, benim öğle yemeğim yok 
kardeşim, sen deli misin; ne Bağ-Kurlusu, ne borcu diyor. 

Şimdi bu insanlar... Bu, 16 katrilyon lira boşa birikmemiş. "Şimdi yapılandıralım..." Yapılan
dıralım; ama, gerçekçi bir şey yapılandıralım. Ülkenin gerçeğine, ülke insanlarının gerçeğine, on
ların gördüğü zaman anlayacağı, adam bulmayacağı, tavassut kullanmayacağı, muhasebeci 
aramayacağı, sahte evrak tanzim etme yollarına düşmeyeceği, böyle adam gibi bir yapılandırma 
yapalım ve rahatlatalım. 2003'te Bağ-Kuru yapılandırdık arkadaşlar. O zaman ben de AK Parti 
sıralarmdaydım. Bölgemizdeki Bağ-Kurlu borcu olanlardan hiç kimse memnun oldu mu?! Hiçbir 
esnaf derneği, hiçbir sivil toplum örgütü bu yapılandırmadan hoşnut kaldı mı; hayır, kalmadı "böy
le bir yapılandırma olmaz, biz bunu kabul etmiyoruz" dediler ve kimse de borcunu yatıramadı. 
Yatıramadı derken, devlete isyan edip yatıramadı değil; yok ki yatırsın. Olmayan şey yatırılmaz ar
kadaşlar. Benim cebimde 50 000 lira varsa, siz 100 000 lira ver deseniz, vallahi veremem, billahi 
veremem. Veremez!.. Hırsızlık mı yapsın adam yani. Yok. Muhtarlık yapmış bir dönem; ama, şim
di davar yayıyor, çobanlık yapıyor adam. Nerden verecek?! Veremiyorsa... 25 katrilyon para 
veriyorum keş olarak Bağ-Kura, SSK'ya Hazineden, bütçeden. O halde onlann borcunu da aradan 
çıkartmış olalım, dolaylı yoldan verelim. Hiç değilse, sosyal devletin gereğini, olandan aldığım ver
giyi olmayanın refahına yansıtalım. Ne var bunda?! Sonuçta bu para çıkıyor bütçeden. Bunları hal
ledelim, sorunu çözelim. 

Yani, ben bunu, AK Parti bunu yapmadı, yapmadı diye suçlayarak söylemiyorum; ama, 
hakikaten bir vatandaş olarak diyorum ki, bu sorunu çözelim. 

Şimdi, Zekai Bey söyledi, dedi ki: "Efendim, bu işte kurumlar bu kadar açık veriyor, kendi 
giderlerinin şu kadarını karşılamıyor." Doğru, çok doğru. Bunlar yapılandırılacak, on senedir söy
leniyor; ama, hiç kimse yapılandırmıyor; kusura bakmayın, üç senedir, üçbuçuk senedir AK Parti 
de yapılandırmıyor. Bakın bir tasarı geldi Meclise. Kaç ay oldu; bildiğim kadarıyla geçen sene 
nisan, mayıs aylarında geldi; bir senesi doldu, komisyonda bekliyor. Niye yapılandırılmıyor?.. 
IMF'ye diyet mektubu diyorum ben ona, siz stand-by diyorsunuz; aslında diyet mektubu, doğrusunu 
söyledim. Sürçülisan oldu; ama, hakikaten diyet mektubu. Diyet ödediğimiz o mektupta diyoruz ki, 
SSK'da şunları şunları yapacağız. Kaçıncı stand-by, yedinci mi sekizinci mi bilmiyorum, ama hep
sinde var bu, hepsinde bu taahhütte bulunmuşuz. Bırakın siz IMF'yi, bunu yapmamız gerektiğini 
zaten rakamlar gösteriyor; yani, bunu yapılandırmamız gerektiğini, bu reformu yapmamız gerek
tiğini, artık, devletin topladığı vergilerden sosyal güvenlik açıklannı kapatma sisteminin dünyada 
kapandığı bir yöntem, kapandığı bir yol olduğunu, zaten bütün dünya, aklı başında olan herkes söy
lüyor. Niye yapmıyoruz peki üç buçuk senedir? Niye yapmıyoruz?!.. Çok mu zor? Yani, 
yapamamamızın sebebi ne? 
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"Şimdi, efendim, kurumları birleştireceğiz..." Geçenlerde de söyledim; arkadaşlar, üç hastadan 
bir sağlam çıkmaz. Üç tane, bütçesi bozuk, yönetimi bozuk, sistemi bozuk, sosyal adaleti bozuk üç 
tane hasta kurumu yan yana getireceksiniz, bir sağlam kurum olacak; yok böyle bir şey! Üç has
tadan bir sağlam olmaz. Yeni bir şey yapacağız, yeni bir şey olmalı, adı yeni, sistemi yeni, çağdaş, 
gelişmiş ülkelerde olan bir sistemi yeniden kurmalıyız ve kurumlar da, diğer kurumları da buna en
tegre edip bunun arasında eritmeliyiz. Başka bir şey yapamayız. Ama, yapalım. 

Tek başına iktidar dediğiniz şey, tek başına iktidar gücü, evet, istikrar gücü; ama, bu reformları 
da yapan güç demek. Yani, bu millet, tek başına iktidarı verirken, bunu istediğiniz gibi kullanın, bu 
süreleri har vurun harman savuran diye falan vermedi. Ne diye verdi; koalisyonların çözemediği, 
90'h yıllarda çözülmeyen bu temel sorunları çözün, adam bir gibi anayasa yapın, sivil bir anayasa 
yapın, bu ülkenin çatışmacı anlayışından, öteleyici anlayışlardan uzak, herkesi kucaklayan, herkese 
inanç özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü, teşebbüs hürriyeti veren bir anayasa yapın dedi, size bu sayıyı 
veriyorum dedi, bozuk düzeni değiştirin dedi, ahlaksız düzeni değiştirin dedi, gelir dağılımındaki 
eşitsizliği kaldırın dedi, fakir fukaranın derdine merhem olun diye verdi çoğunluğu, bu yetkiyi. Biz 
ne yapıyoruz şimdi; ne olduğu anlaşılmayan, okuduğun zaman ne getirip ne götürdüğü bilinmeyen, 
vatandaşı kandırmaya yönelik, popülist "efendim, işte, biz, esnafımızın borçlarını yapılandırdık" 
anlayışıyla, aslında hiçbir yapılandırma getirmeyen... Yani, yüzde 1 200 gecikme cezalı şeyi yüzde 
961'e düşürmekle adama dağ mı bağışladınız, bağ mı bağışlıyorsunuz yani. Adam onu ödeyememiş, 
bunu nasıl ödeyecek? Yüzde 961 gecikme cezalı, ana borcun üstüne koyarsanız, kim öder bunu ar
kadaşlar? Neyle ödeyecek? Adamdan alacağınız neyi var? Elli defa icra götürmüşsünüz, zaten 
alamamışsınız adamdan; canını mı alacaksınız?! On defa daha yapılandınn... Haa, ben diyorum ki, 
bunu yapalım. Nasıl yapalım; adamın ödeyebileceği şekilde yapalım. Ödeyemeyene de... O 25 kat
rilyon bütçeden verdiğim para üzerinden ödeyelim; ama, sosyal adaleti sağlayalım. Ödeyenlere hak
sızlık olmaz mı; onlara da bir yenilik yapalım, bundan sonraki ödemelerinde teşvik primi verelim 
devlete borçlarına sadakat olarak ödedikleri için, yüzde 10 indirim yapalım, onları da hazineden 
sübvanse edelim, yapalım yani. Bunu yaparsak, toplumun bu esnaf kesimimizi... 

Arkadaşlar, hiç Siteler'e gittiniz mi bilmiyorum; gidin Siteler'e. Bakın, bu Siteler çok önemli, 
bunların yüzde 90'ı AK Partiye oy verdi. Vallahi kan ağlıyorlar, billahi kan ağlıyorlar. Bırakın Bağ-
Kuru, şeyi, adam, yanında çalışan çırağın haftalık parasını veremiyor, haftalığını veremiyor, mal 
satamıyor. Şimdi, bu adama diyorsun ki, senin borçlarını affetmiyorum, yeniden yapılandırıyorum, 
yüzde 1 250 faizle değil de, yüzde 961 faizle bunu ödeyeceksin, bak, ödemezsen teşvikten de fay
dalandırmam. Vergini ödemezsen de olmaz. Ne yapacak bu adam, yani, ödeyecek mi al 
ödemiyorum diyecek, yapılandırmazsan yapılandırma, bildiğin kadar yap" diyecek, devletine isyanı 
da artacak. 

Onun için, gelin, asıl borçlarını 2005 TEFE'sinden, TEFE üzerinden geriye doğru adamın bor
cunu -yaşlı, gençliğe göre zaten o şeyi artar- yarım maddelik -vallahi yarım satır tutar- yarım satır
lık bir düzenleme yapalım; insanlara da diyelim ki: Artık, bunu yatırın, bir daha olmayacak, bak, 
yeniden yapılandırma esas kanunu geliyor sosyal güvenliğin, hele o kanun çıktıktan sonra, artık, bu 
mümkün olmayacak; olmaması lazım. Bak, bunu halledelim, bu yarayı kesip atalım, toplumu rahat
latalım. Benim önerim bu. Olmayacak şeylerle ne Meclisi oyalayalım ne milleti oyalayalım. 

İşte, yazmış adam "biz, Yıldızeli'nin muhtarlarıyız" diyor. Bakın, 30 tane mühür var. 30 tane 
mühür... Mühürlemiş gelmişler. Diyor ki: "Bizi, zannediyorlar ki İstanbul'un mahalle muhtarıyız, 
mühür başı para alıyoruz zannediyorlar" diyor. "Biz geçimimizi sağlayamıyoruz bey" diyor "bari şu 
Bağ-Kur sigorta borcumuzu devlet yatırsa da" diyor "temel direğiyiz ya, hani, milletin" diyor "muh
tar Türkiye'nin temel direği diyorlar, jandarmayı bizim eve gönderiyorlar, bizim evde yiyor 
yemeğini jandarma, temel direğiz" diyor "ama, benim Bağ-Kura borcum var, bunu halledin bey" 
diyor. Halledelim arkadaşlar, bunu halledelim. 
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Yine, Zonguldak'tan bir arkadaşımız yazmış, çok güzel yazmış; diyor ki: "Böyle yüzde 961 'le 
yapılandırma falan olmaz, bunu da kimse yatırmaz" diyor. Gelin, TEFE üzerinden... Nasıl ki, daha 
önce, vergi borçlarını ödeyemeyenlere bir yapılandırma yaptık; aynı sistem üzerinden, 2005 
TEFE'sinden geriye doğru gecikme zammı tahakkuk ettirerek, ana borçlarıyla beraber -otuzaltı ay 
olur, kırksekiz ay olur, neyse artık- bunu yapılandıralım, insanların da ödeyebilecekleri bir yapıya 
getirelim, Bağ-Kurlumuzu da, SSK'lımızı da, esnafımızı da rahatlatalım, işverenlerimizi de rahat
latalım. Sosyal devletin gereğini de yapmış oluruz, milletin arzusunu da yerine getirmiş oluruz. 
Ama, bir daha da yapmayalım; bir daha da yapmayalım. Zaten, herhalde, artık, dördüncü yılda, bu 
reform dediğiniz sosyal güvenlik tasarısını getirirsiniz, oraya da kesin hükümler herhalde koyar
sınız, öyle bir bağlarsınız ki, çok nitelikli çoğunlukla ancak bu yapılandırmanın geçeceğini Anayasa 
da yazarız; bir daha da, kimse, yapmaya cesaret edemez. Millet de bilir ki, bu, bundan sonra bir daha 
yapılmayacak. Durumu iyi olanlar öder, iyi olmayanlar da sistemden çıkmak zorunda kalır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Adamın parası yoksa, ya sosyal devlet olarak, o büt

çeden verdiğimiz 25 katrilyon üzerinden, adamı sosyal olarak destekler, sigortasını öderiz veya o da 
mümkün değilse, deriz ki ne yapalım, parası yok adamın, sistemden çıkarırız. Yani, bunlar, geçici 
çözümler. Zaten, bunlar, işin esası değil, çözümü değil. Çözümü olmayan şeylerle bu Parlamentoyu 
uğraştırmayalım. Esas işi sosyal güvenlik reformu dediğiniz -geldiğinde göreceğiz, reform mudur 
değil midir- ona bırakalım; ama, burada, bir maddeyle bu işi halledelim diyorum. 

Hepinize, Yüce Heyetinize, bizi dinleyen vatandaşlarıma saygılarımı, hürmetlerimi 
sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbaş. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.13 

- 7 1 9 -



TBMM B:61 9 .2 .2006 0 : 5 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.33 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

1066 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine devam edeceğiz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı 
Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 
Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri 
Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Millet
vekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 
ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim 
Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) (S. Sayısı: 1066) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, şahısları adına, Manisa Milletvekili Sayın Hüseyin Tanrıverdi; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Tanrıverdi, süreniz 10 dakika. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sosyal 

Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla, sev
giyle selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, Danimarka'daki bir gazetede, kainatın rehberi olan Peygamberimiz Haz-
reti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellemi hedef alan, insanlığın yüzkarası olan 
karikatürler yayımlandı. Bu karikatürleri yayımlayan gazeteler ve yayımlanmasına imkân veren ül
kelerin yönetimleri, sadece İslam'a değil, bütün insanlığa karşı bir suç işlemişlerdir ve bütün dünya 
kamuoyu önünde özür dilemelidirler; çünkü, hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir ahlakî ve kutsal değer 
asla basite alınamaz, polemik konusu yapılamaz; ötekini karalayarak, küçümseyerek, hor görerek 
var olmaya çalışan bir hareket asla meşru olamaz ve kabul edilemez. Basın ve fikir özgürlüğünün 
arkasına sığınılarak yapılan bu çirkin saldırıyı, tekrar, esef ve şiddetle kınıyorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, ülkemizin yakın geçmişte yaşadığı 
ekonomik krizin neticesinde zor duruma düşen esnafımızın, çiftçimizin, çalışanların ve işveren
lerimizin sosyal güvenlik kuruluşlarına olan prim borçlarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 
kanunu görüşmekteyiz. 

Öncelikle şunu netleştirmemiz, ifade etmemiz gerekiyor ki, bu kanunla, bir af değil, yeniden 
bir yapılandırma, gecikme zamlarına ilişkin yeniden bir yapılandırma söz konusudur; primin aslı 
alınmakta, gecikme zamları yeniden yapılandırılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik, tabiî, bir insan hakkı olup, devletin yapmakla yükümlü 
olduğu görevlerindendir; sosyal risklerin yol açabileceği gelir kayıpları ile gider artışlarının zarar
larından kurtarıcı bir sistemdir; karşılaşılan zararlara karşı bireylere çalışma gücünü yeniden kazan
dırmayı ve insan haysiyetine yaraşır yaşama seviyesini yakalamayı amaç edinen bir sistemdir. 

İnsanoğlu, yarına güvenli bakmak isteyen ve yarınından emin olma duygusunu taşıyan bir var
lıktır; bunun sonucunda da sosyal güvenlik kavramını gündeme getirmektedir. 

Modern anlamda sanayileşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal güvenlik, her dönem 
önemli bir ihtiyaç olagelmiştir; çünkü, insanın karşılaştığı risk ve tehlikelere karşı kendisini koruma 
hissi insanlık tarihiyle yaşıttır. 

Sosyal güvenlik, bir ülke halkının bugününü ve yarınını güven altına almayı amaçlayan ve bir
biri arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan kurumlar bütünüdür. Bu amaçla, bugün görüş
tüğümüz kanun tasarısıyla, SSK'da -özel sektöre ilişkin olarak- 1 446 735 dosya, Bağ-Kurdaki 
3 385 806 aktif sigortalıdan 2 187 540 borçlu yeniden yapılandırılma kapsamına alınacak ve sistem
de kalması sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yüzbinlerce SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşımız, ilgili 
kuruluşlarımıza ve Partimiz AKİM birimine, faks ve mektup yoluyla, prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin başvuruda bulunmuşlardır. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza da, değişik 
siyasî partilere de bu yönde talepler iletilmiştir. Hâlâ, ekranı başında, uyumayan ve şu saatte, bu 
kanunun bir an önce yasalaşmasını bekleyen Gökçeörenliler, Alifakılılar, Yuntdağlılar, Osmancık-
lılar, Karacaalililer ve bir bütün Türkiye'deki çiftçimiz, esnafımız, büyük bir heyecanla bunu bek
lemektedirler. 

Tabiî, bu yasa ne getiriyor ne götürüyor konusunda, burada, siyasî parti temsilcileri konuşma 
yapıyorlar. Özellikle Sayın Süleyman Sarıbaş -gelmesini çok bekledim; ama, gelmedi, yüzüne 
karşı söyleyeyim istedim- vatandaşı kandırmaya yönelik popülist bir kanun olarak nitelendirdi. Oy
sa, bizim tarihimizde ve şu anki faaliyetlerimizde, vatandaşı kandırmaya yönelik, şu güne kadar, 
herhangi bir eylemimiz, hareketimiz, tavrımız olmamıştır ve bugüne kadar, üç yıllık geçmişimizde, 
biz, politikalarımızda kesinlikle popülist bir yaklaşım içerisinde olmadık ve olanları da sürekli bir 
şekilde kınadık. 

Ve Sayın Sarıbaş şunu ifade etti: "Hiç Siteler'e gittiniz mi?" Biz Siteler'e de gidiyoruz, diğer 
esnafların bulunduğu kooperatiflerin oluştuğu sitelere de gidiyoruz, küçük sanayi sitelerine de 
gidiyoruz ve biz sürekli halkımızın içerisindeyiz ve halkımızın ne istediğini, ne beklediğini de çok 
iyi biliyoruz. Mesela, Siteler dedi Sayın Sarıbaş. Sayın Sarıbaş gerçekten Siteler'e gidiyorsa, orada, 
mobilya sektörünün, bizim dönemimizde, bu dönemde yüzde 46 oranında büyüdüğünü de biliyor 
olmalı. Mobilya sektörünün yüzde 46 oranında büyümesi Siteler'de durumun hangi noktada ol
duğunu çok açık göstermektedir. 

Ve bütün bunlara karşılık şunu ben Sayın Sarıbaş'a ifade ediyorum: Biz vatandaşı ne kandırırız 
ne de sırtımızı döneriz; çünkü, biz, halka rağmen politikalar uygulamıyoruz. Sosyal tarafları sosyal 
ortak kabul etmiş bir partiyiz ve iktidarız; dolayısıyla, sırtımızı halkımıza dönmeyiz, kucaklaşınz 
ve ne de -Sayın Sarıbaş şunu kulağına küpe etsin- renk değiştirip halkın gözünü boyamayız. 
Dolayısıyla, böylesi bir çirkinliğimiz, kirliliğimiz söz konusu değildir. Bunları bilerek konuşmalı ve 
burada, buna yakışır bir şekilde ifadelerde bulunmalı. 

Ve ayrıca, bu yasayla ne getirildiğini anlamamış Sayın Sarıbaş veya bir başka milletvekilimiz 
de çıkar aynı şeyleri ifade edecek olursa, ben, bu yasayla neyin getirildiğini, bu yasayla çiftçimize, 
esnafımıza, işçimize, işverenlerimize ne tür bir kolaylık sağlandığını şöyle ifade edebilirim: Bu 
getirilen yeni düzenlemeyle, değerli arkadaşlarım, prim alacaklarının yeniden yapılandırılması 
ile sosyal güvenlik kurumlarımızın mükelleflerden çeşitli nedenlerden dolayı tahsil edemediği 
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primlerin ödenmesini kolaylaştırmak, borçluların gecikme zammı ve faiz yüklerinde, özellikle, 
2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan mağduriyetlerinin belirli öl
çüde giderilmesi, borçluların tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin teşviki amacıyla, borcun 
ödenebilir seviyeye getirilmesi, kurumların birikmiş alacaklarının tahsil edilmesi ve yeni borç 
birikimlerinin önüne geçilmesi, sosyal güvenlik prim alacaklarının tahsilinde kurumların daha etkin 
bir takip yapabilmelerine imkân sağlanması, sosyal güvenlik reform kanunları çerçevesinde, tek çatı 
altında yeniden yapılandırılması düşünüldüğünden, kurumların daha sağlıklı ve sorunsuz bir başlan
gıç yapmaları amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bu kanun şunu kapsamaktadır: 31.3.2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde, öden
memiş olan, Bağ-Kur kapsamında takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları, SSK 
kapsamında takip edilen, kamu ve özel sektör işverenlerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek 
primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı borçlan, topluluk sigortası 
prim borçları ve isteğe bağlı sigorta prim borçları ile yine SSK kapsamında 31.3.2005 tarihi ve ön
cesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı fark, işçilik tutan üzerinden hesap
lanacak borçlar yeniden yapılandırılacaktır. 

Ödeme şekli taksitlendirmelerini teknik olarak Sayın Özcan burada ifade ettiler ve bu kanundan 
yararlanmak isteyen mensuplar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, iki ay içerisinde müracaat 
edecekler ve bu süre yetersiz kaldığında, yönetim kurullan bir ay daha bunu uzatabilecekler. 

Bu kanunla çok önemli bir konu getirilmekte, toplam borçlarının yüzde 25'ini peşin veya 4 tak
sitini carî aya ait primleriyle birlikte ödeyenler için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tanrıverdi, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HÜSEYİN TANRIVERDÎ (Devamla) - Tekrar ifade ediyorum: Toplam borçlarının yüzde 

25'ini peşin veya 4 taksitini cari ay primleriyle birlikte ödeyenler için sağlık hizmetinden faydalan
mak mümkün olacaktır. Özellikle Bağ-Kur mensubu esnafımız, çiftçimiz, bu konuda çok beklenti 
içerisindeydi, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Bu şartlarda, bu sağlık hizmetinde de yarar
lanmış olacaklar ve bir önemli kolaylık daha getirilmekte. Halen, SSK ve Bağ-Kurda gecikme zam
mı oranlan, değerli arkadaşlanm, yüzde 10'dur. Bu düzenlemeyle, üç aylık sürede her ay için yüz
de 3 olarak bu gecikme zamlan düzenlenmiştir ve bu kanunda, her gittiğimiz köyde, beldede kar
şılaştığımız önemli bir olay daha var. Bu olay da orada hemen karşınıza çıkar, derler ki, 2 dönüm, 
hanımımın üzerinde arazi vardı; bu 2 dönümlük araziden dolayı, hanımım, Bağ-Kur sigortalısı olmuş 
veya benim sigortamdan faydalanamıyor veya bir teyzeyle karşılaştığınızda, ben kocamın sağlık hiz
metlerinden faydalanamıyorum diyor ve bütün köylerde, hemen hemen böylesi soruyla, beklentilerle 
karşılaştık ve halkın sesine kulak veren, kimsesizlerin kimsesi olarak kendini tarifeden partili arkadaş-
lanmız, milletvekili arkadaşlarımız, bir duyarlılık göstererek buna da bir çözüm getirdi ve 15 inci 
madde, özellikle bu sorunu çözüyor. Şimdi, artık, hiç kimse, 2 dönüm tarlamdan dolayı ben kocamın 
sağlık hizmetinden faydalanamıyorum diyemeyecek. Daha önceki, Medenî Kanunda yapılan bir 
düzenlemeden dolayı, aile reisi erkek olmaktan çıktı, biliyorsunuz, aile bireyleri eşit hale geldi. 
Dolayısıyla, kadının üzerinde 2 dönümlük de olsa bir arazi varsa ve bu arazi bildirimini çiftçi olarak 
yapmışsa, otomatikman tanm sigortalısı oluyor. Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyordu. 
15 inci maddeyle, bu düzenleme de yapılıyor. Bundan sonra beyan verecek, ben çiftçilikle uğraş
mıyorum diyecek. Bu beyanı doğrultusunda kurum işlem yapacak ve dolayısıyla, kocasının sağlık hiz
metlerinden, o hanımefendi teyzemiz de, ablamız da faydalanmış olacak. Bu da şunu çok açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır ki, gerçekten, AK Parti İktidan, halkın istediğini, beklediklerini, yerine 
getirmektedir. Halkla kucaklaşmış bir partidir. Halkın bağnndan çıkan bu parti, elbette, halka sırtını 
dönmez ve halkın da gözünü boyamadan politikalanm ortaya koyar, icraatlannı ortaya koyar. 
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Ben, sabrınızı daha fazla taşırmadan, sözlerimi burada noktalıyorum. Ileriki maddelerde ih
tiyaç hissedilirse, tekrar, huzurunuza çıkar açıklamalarda bulunurum. 

Sayın Başkana müsamahasından dolayı teşekkür ediyorum. 
Hepinize iyi akşamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tannverdi. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki son konuşmacı, Sayın Erdoğan 

Özegen... 
Buyurun Sayın Özegen. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1066 sıra 

sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal güvenlik, insanların, bulundukları toplumlarda insan onuruna yakışır bir şekilde başka 
insanlara muhtaç olmadan yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatıdır. 

Sosyal güvenlik sistemleri, toplumda yoksulluğu ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri, toplum
sal huzuru sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 60 inci 
maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin, bu güvenliği sağlayacak 
gerekli tedbirleri alacağı ve gerekli teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. 

Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin ciddî sorunları olduğu hepimizin malumudur. Bugün, 
özellikle, sosyal güvenlik sistemimizin, finans yapısı, ülke ekonomisi üzerinde taşınamayacak bir 
yük haline geldiği de hepimizce malumdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarıyla, sosyal güvenlik sis
teminde önemli bir yere sahip olan SSK ve Bağ-Kur fınansal yapısını sorunlu hale getiren prim 
alacaklarının yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. Sosyal güvenlik sistemi ve bu sistemin 
unsurları, ülkemizin genel ekonomik durumundan bağımsız değildir. Bu nedenle, 2000 ve 2001 yıl
larında yaşanan ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında ciddî olumsuz etkiler doğuran 
ekonomik krizler, sosyal güvenlik sisteminde de önemli tahribata yol açmıştır. Yaşanan krizlerle bir
likte işletmelerin malî bünyeleri zayıflamış, üretim daralmış, birçok işyeri kepenk kapatmış, işsiz
lik artmıştır. 

Yine, bu olumsuz gelişmelerin önemli sonuçlarından biri de işyeri sahiplerinin, işletmelerin, iş
verenlerin, fınansal sıkıntılar nedeniyle, sosyal güvenlik kurumlarına ödemeleri gereken primlerin 
ödenmesinde yaşadıkları zorluklardır. Nitekim, Bağ-Kur ve SSK'ya olan prim borçlan, 2002 yılın
dan 2004 yılı sonuna kadar yüzde 74 oranında artmıştır. 2006 yılı itibariyle toplam sosyal güvenlik 
açıklan 20 milyar YTL'yi, yani 20 katrilyonu aşmıştır. Bu açıklann 4,6 milyar YTL'si SSK alacağı, 
16,7 milyar YTL'si ise Bağ-Kur alacağıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasanyla, SSK ve Bağ-Kurun birikmiş alacaklannın enf
lasyon rakamlan baz alınarak güncellemesi suretiyle alacak asıllannın değerinin korunması, bunun 
yanında, borçluların gecikme zammı ve faiz yüklerinde özellikle 2000 ve 2001 ekonomik kriz
lerinin olumsuz etkilerinin bulunduğundan ortaya çıkan mağduriyetlerinin belirli ölçüde giderilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Diğer yandan, borçlulann tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin teşviki amacıyla, borcun 
ödenebilir seviyeye getirilmesi, kurumlann birikmiş alacaklannın tahsil edilmesi öngörülmektedir. 
Ayrıca, yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesi ve sosyal güvenlik prim alacaklannın tahsilinde 
kurumlann daha etkin bir takip yapabilmeleri hedeflenmektedir. 
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Yine, hazırlanmakta olan sosyal güvenlik reformu çerçevesinde tek çatı altında yeniden 
yapılandırılması düşünülen kurumların daha sağlıklı ve sorunsuz bir başlangıç yapmaları amaç
lanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik 
Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısıyla amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için bazı tedbirler alınmıştır. Yeniden yapılan
dırılan borçlarda yapılandırma sürecinde yapılandırma süresine bağlı taksitlendirme farkı alınarak 
taksitlendirilen borcun reel anlamda değer kaybına uğramamasının önüne geçilmesi düşünülmüştür. 
Borçluların taksit ödemelerini aksatmaları halinde, aksatılan taksitlerin, devlet iç borçlanma senet
lerinin aylık ortalama faizine 1 puan eklemek suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden ödenmesi 
kaydıyla kanun hükümlerinden faydalandırılma hakkının devam ettirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan 
düzenlemeden faydalanacak olanların yeni borç birikiminin önüne geçilmesi için taksitlendirme 
süresince tahakkuk edecek aynı türden yeni borçların ödenmesi şartı getirilmiştir. Bir başka düzen
lemeyle, borçluların kanun kapsamına giren borçlarından dolayı daha önce idare ve yargı nezdin-
deki ihtilaflarından vazgeçmeleri suretiyle yargı organları ve ilgili kurumların yığılmış dosyaların
dan kurtulması, bilahara doğabilecek ihtilafların önüne geçilmesi de amaçlanmıştır. 

Yapılan düzenlemelerde genel olarak mükellef yararı önplanda tutulmuştur. Örneğin, daha ön
ce yapılandırmada Bağ-Kurlulann sağlık hizmetlerinden yararlanmaları -benden önceki konuşmacı 
arkadaşım da bu konunun altını çizdi; bu, Bağ-Kurlular için önemli bir gelişmedir- borçlarının 
tamamını ödeme koşuluna bağlanmışken geçmişte, bu düzenlemeyle borçları yeniden yapılandıran 
sigortalılar veya bunların hak sahipleri, toplam borçlarının yüzde 25'ini peşin veya 4 taksitini cari 
ay primiyle birlikte ödemeleri durumunda, sağlık sigortasından yararlanabilir hale getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada konuşan muhalefete mensup arkadaşlarımız, bu 
tasarının birçok yönünü eleştirmekle beraber, tasarıya destek olacaklarını beyan etmişlerdir. Şimdi, 
tabiî, burada şöyle bir mantık çıkıyor: Demek ki, bu tasarının, arkadaşlarımız, eleştiri anlamında, 
tamamını eleştirirken, diğer taraftan da "biz, bu tasarıya destek vereceğiz" derken, biraz önce bizim 
ifade ettiğimiz gibi, bu tasandan mükellef lehine çok olumlu gelişmelerin olduğunu da aslında zım
nen kabul etmiş oluyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, bu tabloya bakarken, aslında, burada arkadaş
larımızın dile getirdikleri birçok konuya ondokuz yıllık Bağ-Kur mükellefi olan bir arkadaşınız 
olarak ben de aynen katılıyorum. Ne yazık ki, ülkemizdeki bu sosyal güvenlik kurumlarının işte 20 
katrilyona varan devlet hazinesi üzerindeki yükü bugün oluşmuş bir yük değildir. 

AK Parti iktidara geldiğinde, özellikle toplumun bütün kesimlerinde, farklı alanlarda birçok 
sorunun yaşandığını hepimiz biliyoruz. Biz, seçim meydanlarında, işin doğrusu, vatandaşımıza 
pembe tablolar çizmedik; ama, onlann bize güvenmelerini, ülke imkânlarını ve kaynaklarım onların 
lehine kullanacağımızı, dünkü gibi hortumculara değil, vatandaşın hakkını vatandaşa teslim 
edeceğimizi belirterek seçime gittik. Yoksa, daha önceki siyasî anlayışlar gibi, seçim öncesi "kimin 
kamuya borcu varsa bunu affedeceğiz" diye vatandaşa söz vererek seçim meydanından gelmedik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; işte, bu çerçevede, işbaşına geldiğimiz gün
den beri, sorunlu olan alanların hepsini, ülke gerçekleri, ülkenin ekonomik tablosunu göz önüne 
alarak, bunları bir bir çözmeye çalıştık. 

Bakınız, vergi banşı: Yine, bu vergi barışı çok eleştirildi; ama, bundan, hem mükelleflerimiz 
hem de devletimizin tahsil edeceği alacaklarda çok önemli bir yere geldiğimizi biliyoruz. 

Çiftçi barışı: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçlarını özellikle yüksek faizlerden dolayı 
ödeyemeyen çiftçilerimizin, Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına olan borçlarını da, yine, bu çerçevede 
yapılandırarak, otuzaltı ay taksitlendirdik. 
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Enerji: Tarımsal sulamada, 440 000 tarımsal sulama abonemizi ve köy içmesuyu abonemizi il
gilendiren, yine, yüzde 200-300 faizlerle ödenemez hale gelen bu borçları, faizlerini kaldırarak, 
tarımsal TEFE anaparaya ilave edilerek, otuzaltı ay taksitlendirildi. 

Burada, Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü, ben, maddeler görüşülürken, bu konuyla ilgili, bizim 
Grubumuzun da, bu konuyu, aslında, değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum; o da şudur: Özellik
le "af kelimesi arkadaşlar, bir tarafı memnun ederken, diğer tarafı mağdur eden bir kelimedir. 
Dolayısıyla, biz, bütün bunları, aslında, hiç kimsenin parasını af ederek, bir başkasını mağdur 
ederek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özegen, konuşmanızı, lütfen, tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Aslında af olarak değil, yeniden yapılandırma olarak... Sebebi de şudur: İşte, bu faizleri, vatan

daşın, çoğu kez, iradesi dışında gelişen olaylardan kaynaklanan sıkıntılarıyla ortaya çıkan bu yük
sek faizle katlanan borçların, faizlerini kaldırarak, özellikle ülkemizin ekonomik koşullarındaki 
TEFE ve TÜFE'yi anaparaya ilave etmek suretiyle, bir taraftan kamunun alacaklarının tahsili, diğer 
taraftan da bu durumda olan vatandaşlarımızın borcunu ödemelerine imkân tanıdığımızı 
düşünüyorum. 

Enerji barışında bir uygulama yapmıştık. Özellikle Tarım Bakanlığına 52 trilyonluk bir kaynak 
aktarmak suretiyle, borcunu gününde ödeyen vatandaşlarımıza da yüzde 15 gibi bir geri iade söz 
konusu olmuştu. Burada borcunu gününde ödeyen vatandaşlarımıza da, gerçekten, haksızlık yap
mamak adına bir düzenleme yapılabilir. 

Yine, diğer sorunlu alanlardan bir tanesi de, uzun yıllar, kamu emekçilerinin, devlet memur
larının uzun süredir kendi alınterlerinden kesilen, ama, bir türlü nereye harcandığı da tespit 
edilemeyen 14 katrilyonluk nemasını ödemek de yine AK Parti İktidarı tarafından gerçekleştirilmiş
tir. Şunu ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, tablo ortadadır. Ülkemiz, hazinesi, ekonomisi, 
kasası, kesesi -Anadolu tabiriyle- dolu bir tablo almadığımızı biliyorsunuz. Elbette ki, bu yapılan
dırmaları yaparken çok daha iyi koşullarda bu yapılandırmaları yapmak mümkündür; ancak, bu 
yapılandırmaları o... 

BAŞKAN - Sayın Özegen... 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. Tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Hayır, üç, beş saniyeyi ben sizden istirham edeyim. Gazını almış giden araba gibi 

oldu; gidiyor otoyolda. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıncaya 

kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Özegen. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Devamla) - Şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar: Anadolu'da bir 

tabir vardır; deve bir pula, yaramaz; ertesi gün, deve bin pula; çek gel oğlum... Ülkemizin imkân
ları geliştikçe, gönlümüz arzu ediyor ki, artık, mükelleflerimiz, insanlarımız bu tür mağduriyetlere 
düşmesinler, duçar olmasınlar. Ancak, elbette ki, bu yapılandırmalarda çok daha mükemmelini yap
mak mümkünken, ülkenin genel ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak bu yapılandırmayı 
yapmanın, zannediyorum ki, daha sonra vatandaşa yeni bir yük yüklememek adına dürüst bir yak
laşım olduğuna inanıyorum. 
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Bu tasarının, Bağ-Kur ve SSK'lı mükelleflerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyor; Yüce Heyetinizi, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özegen, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III.- YOKLAM A 
(AK Parti sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
KERİM ÖZKUL (Konya) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz var. 
BAŞKAN - Yoklamayı 20 kişi ister, 20 kişi varsanız, sayacağım; olur. 
Sayın Fatih Arıkan -ismini okuduğum arkadaşlarımız otursunlar- Sayın Hakan Taşçı, Sayın 

Mustafa Tuna, Saym Osman Kılıç, Sayın Ayhan Sefer Üstün, Sayın Sinan Özkan, Sayın Kerim Öz
kul, Sayın Zeynep Ayhan Tekin Börü, Sayın Sedat Kızılcıklı, Sayın Kerim Özkul, Sayın İsmail 
Bilen, Sayın Şükrü Önder, Sayın Mehmet Soydan, Sayın Fahri Keskin, Sayın Mehmet Sarı, Sayın 
Ali Yüksel Kavuştu, Sayın Hikmet Özdemir, Sayın Mehmet Kılıç, Sayın Abdurrahman Anik, Sayın 
Zülfü Demirbağ, Saym Orhan Erdem, Sayın Süleyman Gündüz, Sayın Telat Karapınar, Saym Cavit 
Torun, Sayın Recep Yıldırım. 

Bu ismini kaydettiğimiz 20 arkadaşımız yoklamaya girmeyeceklerdir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, maddelere geçişten önce, malumunuz olduğu üzere, bir 

yoklama talebi vardır. Yeterli sayı bulunmuştur. Şimdi, bu talebi yerine getireceğim. 
Yoklama talebinde bulunan ve isimleri kaydedilen arkadaşlarımız sisteme girmesinler. 
Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. 
Çalışma süremiz de tamamlanmıştır. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bugün göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmadan dolayı 

hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, tarihin sayfasına bir destan yazan Kahramanmaraşlıların 12 Şubat Kurtuluş Gününü 

bu vesileyle canı gönülden kutluyorum. (Alkışlar) 
Alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Şubat 2006 Salı 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.09 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, AIHM'nin kararıyla ilgili açıklamasına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/11032) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını dilerim. 
Saygılarımla. I^ULOJS—'— 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1. 15 Kasım 2005 tarihinde Kopenhag'la türban yasağı ile ilgili Türkiye'yi haklı bulan 
AİHM kararını eleştirirken "Mahkemenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Söz 
söyleme hakkı din ulemasınındır. Açarsın o dinin mensubuna, Musevi ise o dinin 
mensubuna, Hıristiyan ise o dinin mensubuna sorarsın, bunun dinde gerçekten 
emredici bir hükmü var mı? Varsa saygı duymak zorundasınız. Yoksa ayrı bir 
konudur, o zaman siyasi, ideolojik olur. O farklı bir olay. Ben diyorum ki dinde 
bunun yeri var. Biraz bu alanda mürekkep yaladık." sözlerini söylediniz mi? 

2. Eğer söylenuşseniz bu açıklamanız, Anayasanın 2.maddesinde belirtilen " Türkiye 
Cumhuriyeti...Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.", 4. maddesinde "2. 
maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri...Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez" , 24. maddesinde "...Kimse Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki 
temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya kişisel çıkar nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." Yine Anayasanın 90. 
maddesinde Milletlerarası andlaşmalan uygun bulma başlığı altında düzenlenen " 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası hükümler kanun hükmündedir... 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletler arası hükümleri esas alınır." ilkelerine aykırı değil midir? 

3- Hangi hukuk ve yasa düzenlememizde kimi konuların "din ulemasına" sorulacağı ya 
da danışılacağı yazılıdır? 

4-Bu açıklamanızla sorunun çözümünü dine dayandırmıyor musunuz? 

5- Türkiye Cumhuriyeti'nde laik hukuk kuralları geçerli olduğuna göre, hukuk 
kurallarına uyulmaz ve herkes herhangi bir konuda bir ulemaya danışırsa toplumda bir 
kargaşa doğmaz mı? Sizin öncelikli göreviniz Anayasa ve yasalar içerisinde toplumun 
huzurunu, güvenini ve barışını sağlamak değil midir? 

6- Türkiye devletinin lehine sonuçlanan bir konuda bu kararı veren AİHM'i Türkiye 
Cumhuriyetinin bir Başbakanı olarak sürekli eleştirmeniz doğru mudur? Cumhuriyet 
tarihimizde bunun örneği var mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ / i\. 
Konu: 

Û.SL/k/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlının, 12.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/11032-17094/44263 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 03.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-489-58/436 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALO'nın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/11032 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru Önergesi cevabı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GAZALCI'NIN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZINDA KENDİLERİ 
ADINA BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 

İSTEDİĞİ 7/11032 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

1- Devletin Sosyal ekonomik siyasi ve hukuki temel düzenini kısmende olsa, din 
kurallarma dayandırma başka, bireylerin din ve vicdan özgürlüğü hakkma sahip olması başka 
konulardır. 

Sayın Başbakanın yazılı soru önergesine konu değerlendirmesi tamamen din ve vicdan 
özgürlüğü bağlanımdadır... Bireylerin mensubu bulundukları dinin gereği inancı ile bir 
davranışta bulunmaları halinde, bunun o dinde yeri olup-olmadığı ve din ve vicdan özgürlüğü 
alanında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği incelenirken, o dinin temsilcisi konumundaki 
dini kişi ve kurumdan bilgi alınması hem kamu düzeni hem de bireysel özgürlükler 
bakımından önemli bulunmaktadır. Laik Ülkeler de bunun çokça örnekleri vardır. 

2- Türkiye Cumhuriyeti devleti laiklik ilkesini benimsemiştir.. Laiklik Devletin sosyal, 
ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmende olsa din kurallarına dayandırmama 
kuralıdır. Ama laiklik aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğünün de teminatıdır. Nitekim 
Anayasanın 2.maddesinin gerekçesinde, laiklik ilkesinden ne anlamamız gerektiği şöyle ifade 
edilmiştir. 

"... Hiçbir zaman dinsizlik anlamına gelmeyen laiklik ise, her ferdin istediği inanca, mezhebe 
sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan 
farklı bir muameleye tabi kılınmaması anlamına gelir." 

Bu nedenle sayın Başbakan'm değerlendirmesi ne uluslararası kurallara ne de 
Anayasamıza aykırılık oluşturmamaktadır. Bilakis Anayasalın gerekçesi ile uyum 
oluşturmaktadır. 

3-Demokratik ve laik ülkelerin birçoğunda dini kurumlar, Anayasal kurumlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 136. maddesi de Diyanet İşleri Başkanlığını 
düzenlemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Din Kurulu, dini 
konularda halkı aydınlatmakla görevlidir. 1980'li yıllarda Devlet Bakanlığı, başörtüsü ile 
ilgili bir düzenlemede yararlanmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığından görüş istemiştir. 

Bu, devletin kurallarının, din kurallarına dayandırılması girişimi değil, bireylerin dini 
özgürlüklerine saygının bir gereğidir. 

4-Hayır 

5-Bir önceki cevaplarımızda gerekli açıklama yapılmıştır. 

6-Mahkeme Kararlan tartışılmaz değildir. Mahkeme kararlarına uymak başka bir şey, 
hukuksal açıdan yorumlamak başka bir şeydir.. Buna da herkesin hakkı olması gerekir. 
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2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11317) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve TabH Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkiiatlannda; 
1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 

kadardır? 
2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 

yapılmıştır? 
3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 
4. Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 
5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıptan söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABlI KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı : B.15.0.SGB.610 - '«-t/ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi - 1 5 6 4 7 ŞUBAT 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt: T.B.M.M. Başkanlığının 16.12.2005 tarih ve KAN.KAR-MD.A.Ot.O.GNS.0.10.00.02-
7/11317-17360/44852 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in tarafıma tevcih eniği, 7/11317 esas 
nolu yazılı soru önefgesi T.B.M.M. İç Ttizugu'nun 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/11317) 

Somlar 1.2.3.4,5: 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

- Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne kadardır? 

- Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onanm ve güçlendirme çalışmalan 

yapılmıştır? 

- Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 

- Tadilat yada güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 

- Bu binalarda, hasarlara bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal kayıplan söz 

konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

Cevaplar 1.2.3.4.5; 

Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda Bakanlığım merkez ve taşra teşkilatlarından DSİ 

Genel Müdürlüğü, I. Bölge Müdürlüğü (Bursa) sınırları içerisinde 2 adet binada hasar oluşmuş ve 

bu binalarda onanm ve güçlendirme çalışması yapılmıştır. DSİ İÜ. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) 

sınırlan içerisinde 32. Şube Müdürlüğünde (Sakarya) 1 adet ambar binasında hasar meydana gelmiş 

olup, bina için yıkım karan alınmıştır. DSİ V. Bölge Müdürlüğü (Ankara) şuurları içerisinde 53. 

Şube Müdürlüğüne (Bolu) ait Bolu şehir merkezinde yer alan 5 katlı lojman binası, fay hattının 

lojmanın olduğu yerden geçmesi nedeniyle ağır hasar görmüştür. Hasar gören bu bina yıkılarak 

yeniden inşa edilmiştir. DSİ VI. Bölge Müdürlüğü (Adana) sınırlan içinde 6 adet bina hasar görmüş 

olup, onanm ve güçlendirme çalışması yapılmıştır. Bir bina da tamamen kullanılamayacak 

durumdadır. DSİ IX. Bölge Müdürlüğü (Elazığ) sınırlan içerisinde yer alan 94. Şube Müdürlüğüne 

(Bingöl) ait iki bloktan oluşan ondört dairelik lojman binalan hasar görmüş olup, gerekli onanm ve 

güçlendirmeler yapılarak binalar oturulur hale getirilmiştir. DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü (İsparta) 

sınırlan içerisinde Dinar'da bulunan 3 no lu yedek parça amban hasar görmüş olup, yıkılarak 

yeniden prefabrik olarak inşa edilmiştir. Bunlann dışında tadilat veya güçlendirme gerektiren bina 

bulunmamaktadır. 

- 7 3 1 -



TBMM B:61 9 .2 .2006 0 : 5 

3.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekilinin yurtdışı seyahat
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali SAHÎN'in cevabı 
(7/11392) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn 
Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

^ / ^ E m i n KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

Gençlik ve Spor Genel Müdür vekili Mehmet ATALAY, göreve geldiği 
günden bu güne kadar, 

1. Kaç kez yurt dışı seyahati yapmıştır? 

2. Bu gezilerin amaç ve programı nedir? 
(Avrupa-Dünya veya diğer uluslar arası şampiyona, Olimpiyat Oyunları, 
toplantı, ikili anlaşma veya başka amaçlı'seyahat) 

3. Bu gezilerden hangilerine davet edilmiştir? 

4. Bunlardan hangilerine bizzat katılma zorunluluğu vardır? 

5. Yapılan bu seyahatlerden Gençlik ve Spor Müdürlüğü veya Türk sporunun 
gelişmesi adına ne tür yararlar elde edilmiştir? 

6. Bu gezilerde kendisine, hangi görev ve unvanları taşıyan personel, hangi 
gerekçeyle eşlik etmiştir? 

7. Bu gezilere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeli dışında eşlik eden 
kişiler olmuş mudur? Olmuşsa hangi sıfat ve gerekçeyle olmuştur? 

8. Yapılan tüm yurt dışı seyahatleri için Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili 
Mehmet ATALAY ve diğer eşlik edenler için yapılan harcamaların tutan nedir? 
( Yol ve konaklama, yolluk harcırah vs) 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ Q -
Konu : 

0^. . /ZV2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanın, 26.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-172S0 sayılı yazısı. 
Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/11392 esas 

no'lu yazılı soru Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

net Ali ŞAH Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru Önergesi Cevabı ve ekleri 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/ ^UO 

KONU : Soru önergesi 

/ . z. ~-z&o£ 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

tlgi: 27/12/2005 tarih ve B.02.0.002/ 8576 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde gönderilen Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'a ait 7/ 11392 esas 
no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur.' 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AT ALAY 
Genel Müdür V. 

EKLER: 
1- 1 Soru önergesi Cevabı 
2- 2 Çizelge 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH. 0 « . d - ^ ° 6 

SAYI . «8 O 3L_ 
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Yozgat Milletvekili Sayıo Emin KOÇ'un Bakanlıguna tevcih ettiği 7/11392 esas no'lu 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet ATALAY, göreve geldiği günden bu güne 
kadar, 

SORU: 1. Kaç kez yurt dışı seyahati yapmıştır? 
2. Bu gezilerin amaç ve programı nedir ? 
(Avrupa-Dünya veya diğer uluslar arası Şampiyona, Olimpiyat Oyunları, 
Toplantı, ikili Anlaşma veya başka amaçlı seyahat) 

3. Bu gezilerden hangilerine davet edilmiştir? 
4. Bunlardan hangilerine bizzat katılma zorunluluğu vardır? 
5. Yapılan bu seyahatlerden Gençlik ve Spor Müdürlüğü veya Türk Sporunun 
gelişmesi adına ne tür yararlar elde edilmiştir ? 
6. Bu gezilerde kendisine, hangi görev ve unvanları taşıyan personel, hangi gerekçe ile 
eşlik etmiştir? 
7. Bu gezilere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeli dışında eşlik eden kişiler 

. olmuş mudur ? olmuşsa hangi sıfat ve gerekçeyle olmuştur. 
8. Yapılan tüm yurt dışı seyahatleri için Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet 
ATALAY ve diğer eşlik edenler için yapılan harcamaların tutan nedir ? (Yol ve 
konaklama, yolluk, harcırah v.s) 

CEVAP.l. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Genel Müdürü Vekili 
Mehmet ATALAY göreve geldiği günden bu güne kadar 24 kez yurt dışı seyahati 
yapmıştır. 

2. Bu gezilerin amaç ve programı ekli tabloda belirtilmiştir. Bu geziler Dünya, 
Avrupa, Olimpiyat Oyunları, Kongre, İkili İlişkiler, Konferans, Kurultay, İş Birliği 
Toplantıları v.b amaçlı seyahatlerdir. 

3.4. Bu seyahatlerden Kongre, îkîli İlişkiler, İşbirliği Toplantıları, Konferans. 
Kurultay v.b amaçlı olanlara davet üzerine, bu sayılanlar dışındaki diğer faaliyetlere 
ise bizzat katılma zorunluluğu olması nedeniyle katılmıştır. 

5. Yapılan bu seyahatler. Uluslararası büyük organizasyonların (2005 Ünivcrsiade 
Oyunları, Dünya-Avrupa v.b.) ülkemizde yapılmasının sağlanması, 
Federasyonlarımızın uluslararası federasyonlar nezdinde tanıtımı ile yönetim 
kurullarında yer alınması ve Türk Sporunun tüm dünya ülkelerine tanıtımına yönelik 
seyahatlerdir. 

6.7. Yurt dışına yapılan bu gezilerde Genel Müdür Vekili Mehmet ATALAY'a , 
Genel Müdür Yardımcısı, Basm Danışmanı, Danışman. Mütercim, Spor Uzmanı, Özel 
Kalem Müdürü unvanlanndaki Genel Müdürlük personeli eşlik etmiş olup. Teşkilat 
dışından herhangi bir kişi iştirak etmemiştir. 

8. Yapılan bu yurt dışı seyahatler için, Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet 
ATALAY ve diğer eşlik edenler için yapılan harcamalar tutan 57.488.00 YTL'dir. 
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GENEL MÜDÜR MEHMET ATALAV İN YURT MSI SEYAHAT LİSTESİ 

ADİ SOYADİ UNVANI 2 N J Y I U GİDİLEN ÜLKE SEYAHATİN AMACİ 

MEHMET AT ALAY GENEL MÜDÜR 14-16 TEMMUZ 2003 BULGARİSTAN 

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA İM 
YUGENCLÖC VE SPOR tŞStRLİÖI ANLAŞM 
DEĞİŞİM PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASI 
TOPLANTIYA KATİLMAK ÖZERE 

SEZAİ BAĞBAŞ1 GENELMODORYARDMCISI 14-16 TEMMUZ2003 BULGARİSTAN 

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA İM 
Y U GENÇLİK VE SPOR İŞBİRLİĞİ ANLAŞM 
DEĞİŞİM PROTOKOLÜNÜN İMZALANMAS 
TOPLANTİYA KATİLMAK ÜZERE 

MEHMET ATALAY GENEL MÜDÜR 19-25 AĞUSTOS 2003 

22.UNİVERSİADE OYUNLARINA KATLAN 
TAKMLARMIZM MÜSABAKALARIM İZL 
2005 YILINDA YAPİLACAK OLAN 23.UNİVE 
ADINA TANmMINI YAPMAK, FBU DELEG 
TÜRKİYE'YE DAVET ETMEK VE FBU BAY 

GÜNEY KORE ALMAK ÜZERE 

MEHMET ATALAY MÜDÜR 29AĞS.-IEYL2003 FRANSA 

BAŞBAKANIMIZ SAYM RECEP TAYYİP ER 
İZLEMİŞ OLDUĞU MİLLİ ATLETMZ SÜRE 
DİĞER ATLETLERMZİNDE YAIOŞACAG1 
ŞAMPTYONASIYARİFİNALVEFİNALIER 

BEKİR YUNUS UÇAR DANİŞMAN 29AĞS.-IEYL2003 FRANSA 

BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEPTAYYİPE 
IZlİMİŞOUXK>JMtLUATLETtMlZSUR 
DİĞER ATLETLERİMtZtNDE YARIŞACAĞ 
ŞAMPİYONASI YARI FİNAL VE FİNALLER 
GENEL MÜDÜRE REFAKAT ETMEK ÜZER 
GREKOROMEN GÜREŞ DÜNYA ŞAMPİY 
ÜZERE MEHMET ATALAY GENEL MÜDÜR 5 EKİM 2003 FRANSA 

DAVUT YILMAZ JOZEL KALEM MÜDÜRÜ i EKİM 2003 FRANSA 
GREKOROMEN GÜREŞ DÜNYA ŞAMPİY 
GENEL MÜDÜRE REFAKAT ETMEK ÜZE 
TOPUM 



ADI SOYADI UNVANİ MM YILI GİDİLEN ÜLKE SEYAHATİN AMACI 

MEHMET ATALAY 

DAVUT YILMAZ 

MEHMET ATALAY 

HALİL URAL 

MEHMET ATALAY 

HALİL URAL 

MEHMET ATALAY 

HALİL URAL 

MEHMET ATALAY 

MEHMET ATALAY 

MEHMET ATALAY 

GENEL MODOR 

ÖZEL KALEM MODORO 

GENEL MODÛR 

ÖZEL KALEM 

GENEL MODOR 

ÖZEL KALEM 

GENEL MODOR 

ÖZEL KALEM 

GENEL MODOR 

GENEL MODÛR 

GENEL MÜDÜR 

«-IIOCAK20M 

8-11 OCAK 2004 

7-9 MAYIS 2004 

7-9 MAYIS 2004 

25-26 MAYIS 2004 

25-26 MA YE 2004 

15-20 MAYIS 2004 

15-20 MAYIS 2004 

16-21 HAZİRAN 2004 

13-29 AĞUSTOS 2004 

17-27 EYLÜL 2004 

AZERBEYCAN 

AZERBEYCAN 

RUSYA 

RUSYA 

İSPANYA 

İSPANYA 

İSVİÇRE 

İSVİÇRE 

BAYANLAR A MİLLİ TAKIMIMIZ OLİMP 
AVRUPA KrTASI VOLEYBOL FİNAL MÜ 
ÜZERE 

BAYANLAR A MİLLİ TAKIMIMIZ OLİMP 
AVRUPA KTTASI VOLEYBOL FİNAL MÜ 
VE GENEL MÜDÜRE REFAKAT ETMEK 
KARATE MİLLİ TAKIM SFOROULARJMI 
OLDUĞU BÜYÜKLER AVRUPA KARETE 
İZLEMEK 

KARATE MILLtTAKM SPORCULARIMI 
OLDUĞU BÜYÜKLER AVRUPA KARETE 
İZLEMEK VE GENEL MÜDÜRE REFAKA 

GENÇLERBtRUGt SPOR KULÜBÜNÜN D 
YOL ÜCRETİ İLE İKAMET MASRAFLARI 
KARŞILANMAK ÜZERE GENÇLERBtRÜG 
KUPASI FUTBOL MÜSABAKASINI İZLEM 

GENCLERBİRLİGt SPOR KULÜBÜNÜN D 
YOL ÜCRETİ İLE İKAMET MASRAFLARI 
KARŞILANMAK ÜZERE GENÇLERBİRLİG 
KUPASI FUTBOL MÜSABAKASINI İZLEM 
MÜDÜRE REFAKAT ETMEK ÜZERE 

ULUSLAR ARASI SPOR FEDERASYONU, 
OYUNLARI BtRJLlGt. ULUSLAR ARASI KI 
TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLAR 
KONGRESİNE DAVET EDİLMİŞ VE MAS 
MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİNCE KARŞ 

ULUSLAR ARASI SPOR FEDERASYONU. 
OYUNLARI BİRLİĞİ. ULUSLAR ARASI KI 
TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLAR 
KONGRESİNDE GENEL MÜDÜRE REFAK 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDI 
ŞAHİNİN DE KATILDIĞI OUCEMIZ İLE K 
ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPM 
GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÖZERE D 
BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ SAYIN MEHM 

KÜBA REFAKAT ETMİŞLERDİR 
2I.OUMPİYAT KAFİLESİNE KAFİLE BAŞ 

ATİNA KATILMIŞTIR 

YUNANİSTAN 

ATİNA'DA YAPILAN VE ÜLKEMİZ ADINA 
ETTİGtMtZ PARALİMPtK OYUNLARI KAF 
KATILMIŞTIR 



MEHMET ATALAY GENEL M O D O R 

MEHMET ATALAY GENEL MOoOR 

YUNUS AKGOL 

MEHMET ATALAY 

YUNUS AKGOL 

-

DANIŞMAN 

GENEL MODOR 

DANIŞMAN 

»EYLÜL 20M 

15-17 EKİM M04 

IS-17 EKİM 2004 

2-t ARALIK 2004 

2-6 ARALK 2004 

İSPANYA 

KKTC 

KKTC 

MALEZYA 

MALEZYA 

İSPANYA'DA VATKAN ATLETIC BtLB 
KULÜBÜ ARASINDA OYNANAN UEF 
MACMI İZLEMEK ÖZERE TRABZONS 
DAVETLİSİ OLARAK HARCIRAH VE Y 
GİDİŞ ÜCRETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜM 
KAMET MASRAFLARI TRABZONSPO 
KARŞILANMIŞTK 

KKTC SPOR BAKANLIĞI İLE KİLİ İLİŞ 
ÖZERE DEVLET BAKANI VE BAŞBAK 
SAYIN MEHMET ALI JAHİNS REFAKA 

KKTC SPOR BAKANLIĞI İLE KIU İLİŞ 
ÖZERE 

2010 YBJNDA YAPILACAK OLAN DÜ 
ŞAMPtYONASMM ÜLKEMİZDE YAPK 
TOPLANTISI ESNASINDA KATLAN ÜL 
YAPMAK VE ÜLKEMİZ ADMA HOL) O 
BULUNMAK ÖZERE KATİLMQTBL 20 
ŞAMPİYONASI ÜLKEMİZE AUNMtŞTK 

20IOYDJNDAYAPKACAKOLAN DO 
5AMPİYONASB4M OLKEMtZDE YAPK 
TOPLANTISI ESNASMDA KATILAN ÜL 
YAPMAK VE ÜLKEMİZ ADINA IKBJ O 
BULUNMAK VE GENEL MÜDÜRE REF 
KATTLMtŞTK 
TOPLAM 

AM SOYAM 

MEHMET ATALAY 

MEHMET ATALAY 

MEHMET ATALAY 

UNVANI 

OENEL MÜDÜR 

GENEL MÜDÜR 

OENEL MÜDÜR 

20*5 YİLİ 

10-1* OCAK 2005 

î-4 NİSAN 2005 

lt-20 MAYIS 2005 

GİDİLEN ÜLKE 

AVUSTURALYA 

S.ARABİSTAN 

BULGARİSTAN 

SEYAHATİN AMACI 
DONYA YAZ OYUNLARİ (İŞİTME ENG 
107 KİŞİLİK MfeJj TAKM KAFİLESİNE 
OLARAK İŞTİRAK ETMİŞTİR 

CİDDE ŞEHRİNDE DÜZENLENEN I.ISL 
OYUNLARI ÖNCESİNDE SAYBJ BAKA 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLARI VE HE 
TOPLANTISINA KATTLMrŞTTft 
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ GENÇL 
BAKANLIĞINCA DÜZENLENEN YUVA 
TOPLANTT5MA DEVLET BAKANI VE B 
YARDMCnaZSAYM MEHMET AU Ş 
KATTLMIŞTTR 



DAVUT YILMAZ 

ÖNDER ARI 

MEHMET ATALAY 

BEKİR YUNUS UÇAR 

MEHMET ATALAY 

MEHMET ATALAY 

YUNUS AKGOL 

MEHMET ATALAY 

MEHMET ATALAY 

ÖZEL KALEM MODORO 

MÜTERCİM 

GENEL MUDUR 

MOTOSİKLET FED.BŞK. 

GENEL MÜDÜR 

GENEL MÜDÜR 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

GENEL MÜDÜR 

GENEL MÜDÜR 

I »-20 MAYIS 2005 

11-20 MAYIS 2005 

18-20 HAZİRAN 2005 

1 U 0 HAZİRAN 2005 

24 HAZİRAN-04 TEMMUZ 
2005 

29 EYLÜL43 EKİM 2005 

29 EYLÜLOJ EKİM 2005 

12 EKİM 2005 

IMS KASIM 2005 

BULGARİSTAN 

BULGARİSTAN 

İSPANYA 

İSPANYA 

İSPANYA 

MACARİSTAN 

MACARİSTAN 

ARNAVUTLUK 

KATAR 

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ GENÇ 
BAKANLIĞINCA DÜZENLENEN YUV 
TOPLANTISINDA SAYIN GENEL MÜD 
ETMİŞLERDİR 
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ GENÇ 
BAKANLIĞINCA DÜZENLENEN YUV 
TOPLANTISINDA SAYIN GENEL MÜD 
ETMİŞLERDİR 

ULUSLAR ARASI OKÇULUK FEDERA 
46 KONGRESİNE KATILARAK ULUSL 
FED BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI DE 
ULUSLAR ARASI MOTOSİKLET FEDE 
ORGANİZATÖRÜ OLAN CARMELLO E 
GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÜZER 

ULUSLAR ARASI OKÇULUK FEDERA 
46 KONGRESİNE KATILARAK ULUSL 
FED.BAŞKANUÖMA ADAYLIĞINI DE 
ULUSLAR ARASI MOTOSİKLET FEDE 
ORGANİZATÖRÜ OLAN CARMELLO E 
GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÜZERE 

Ö BRANŞTA ÜLKEMİZİ TEMStLEN 4t 
İLE İŞTİRAK EDfcEN XV AKDENİZ OY 
BAŞKANI OLARAK KATILMIŞTIR 
SERBEST GREKOROMEN BAY-BAYA 
ŞAMPİYONASMA KATILAN MİLLİ TA 
MÜSABAKALARINI İZLEMEK ÜZERE 

SERBEST GREKOROMEN BAY-BAYA 
ŞAMPİYONASINA KATILAN MİLLİ TA 
MÜSABAKALARINI İZLEMEK ÜZERE 
BAĞLI OLDUĞU GENEL MÜDÜR YAR 

ARNAVUTLUK-TÛRKİYE A MİLLİ FUT 
ARASINDA ARNAVUTLUKTA OYNAN 
GRUP ELEME MÜSABAKASINI TÜRKİ 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞININ DAV 
UÇAK ÜCRETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜM 
DÖNÜŞ MASRAFLARI İSE FUTBOL FE 
KARŞILANMIŞTIR 

ULUSLAR ARASI HALTER FEDERASY 
KURULU DEVAMINDA YAPILAN DUR 
HALTER FEDERASYONUMUZUN ULU 
FAALİYETLERE İŞTİRAKİ VE SPORCU 
KONULARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ TOPL 



BEKİR YUNUS UÇAR 

MEHMET ATALAY 

MEHMET AÜ BABACAN 

YAKUP YILDIRIM 

MEHMET ATALAY 

YASAR KAFTAN BAŞARAN 

HALİLURAL 

DANIŞMAN 

GENEL MUDOR 

OENEL MUDUR YARDIMCISI 

SPOR UZMANI 

GENEL MUDUR 

GENEL MUDUR YARDIMCISI 

ÖZEL KALEM 

13-IS KASIM 2005 

1-4 ARAUK 2005 

MARAUK2005 

1-4 ARALIK 2005 

12-14 ARALIK 200S 

12-14 ARALİK 2005 

12-14 ARAUK 2005 

KATAR 

YUNANİSTAN 

YUNANİSTAN 

YUNANİSTAN 

KKTC 

KKTC 

KKTC 

ULUSLAR ARASI HALTER FEDERASY 
KURULU DEVAMINDA YAPLAN DUR 
HALTER FEDERASYONUMUZUN ULU 
FAALİYETLERE İŞTİRAKİ VE SPORCU 
KONULARININ OORUŞULECEGİ TOPL 
»BALKAN OLKELERt SPOR BAKANL 
KONFERANSINA KATRMISTR 
20.BALKAN ÜLKELERİ SPOR BAKANL 
KONFERANSINA KATRMIŞTBt 
20 BALKAN ÜLKELERİ SPOR BAKANL 
UZMANLARI TOPLANTISINA KAT&M 
KKTC SPOR RAKANUOtNCA DÜZENL 
KURULTAYINA BAKANUGM DAVET 
KAT1LMÇT* 
KKTC SPOR BAKANLIĞINCA DÜZENL 
KURULTAYINA BAKANUGM DAVET 
KATİLMISTR 

KKTC SPOR BAKANUOINCA DÜZENL 
KURULTAYINA GENEL MUDURE REF 
TOPLAM 

İCMAL 

AM SOYADI 
XMEHMET ATALAY 

XVUNUSAKGUL 

YASAR KAPTAN BAŞARAN 

MEHMET AU BABACAN 

SEZAİ BAGBASI 
X » U R YUNUS UÇAR 
DAVUT YILMAZ 
HAULURAL 
ÖNDER ARI 
YAKUP YILDIRIM 
TOPLAM 

0NVANI 
GENEL MODUR 

GENEL MODUR YARDIMCISI 

GENEL MUDUR YARDB4C1SI 

GENEL MUDUR YARDMCBI 

GENEL MUDUR YARDIMCISI 
BASIN DANIŞMANI 
ÖZEL KALEM MODORO 
ÖZEL KALEM 
MÜTERCİM 
SPOR UZMANI 

HARaRAH 
17.961,52 

IJ43.4I 

nj» 

399j60 

274*2 
I.7SU7 
2.023.00 
1.6ÖJ0O 
44M4 
449J4 

JtMlfit 

UÇAK BEDELİ 
17.710,00 

3.0KM» 

274J09 

74SX)0 

57SJ0O 
2.764.00 
2292.00 
1156^0 
475,00 
745,00 

J M 2 4 » 

TOPLAM 
1S.74I.52 

4:603.41 

mjn 

1.144.60 

tsiju 
4.S22J7 
4JI5.00 
3.S19.S0 
niM 
I.IMJ4 

S7.4SM0 
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4.- istanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, çevre bilinci ve duyarlılığını artırma çalış
malarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11529) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.11.2005 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
Gelişen teknoloji ve artan nüfusla beraber dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

çevre sorunlan gittikçe artmakta ve ciddi tedbirler almayı gerektirmektedir. 

1) Katı atıkların kaynağında aynştınlması^ çevreyi kirleten tesislerin denetlenmesi, 
ağaç dikimi ve ormanların korunması başta olmak üzere çevreye karşı 
duyarlılığın artırılması açısından Bakanlık olarak ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? 

2) Toplumda çevre bilinci oluşturmak İçin eğitim amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve TRT ile ortak çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ç E V R E V E ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.SGB.0.03-02/610.01-lVL\ _ , £ ğ D g / c Z / 2 0 0 6 

Konu : Sayın Gürsoy EROL'un 
Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T B M M ' n i n 27/12/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL 'un "Çevre bilinci ve 
duyarlılığını arttırma çalışmalarına ilişkin" 7/11529 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Ismaıı PEPE 
Bakan 

EK: 
1 - Cevabi yazı < 

- 7 4 0 -
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRSOY EROL'UN 
«ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN' 

7/11529 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1 - Anayasanın 169 uncu maddesi ormanların korunması görevini devlete vermiş olup, 
3234 sayılı kanunun 2 nci maddesi ile de ormanların korunması görevi Orman Genel 
Müdürlüğümüze verilmiştir. İlgili Genel Müdürlüğümüz ormanların korunması faaliyetlerini 
27 Orman Bölge Müdürlüğü, 217 Orman İşletme Müdürlüğü, 1308 adet Orman işletme 
Şefliği denetiminde toplu ve bölüm koruma merkezlerinde görevli orman muhafaza 
memurları ile yürütmektedir. 

Ormanları koruma faaliyetlerimiz; Yasadışı faaliyetler ile biyotik-abiyotik zararlılara 
karşı koruma olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan yasadışı faaliyetlere karşı 
koruma faaliyetleri kapsamında, toplumun orman sevgisi konusundaki bilinçlendirme 
çalışmaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde orman suçlarında son yıllarda toplam bazda 
belirgin bir azalma sağlanmıştır. Toplu ve bölüm koruma ekiplerinde muhafaza memuru 
sayısı standart kadronun çok altında olması nedeniyle çalışmalar özveri ile sürdürülmektedir. 

Biyotik ve abiyotik zararlılardan korumada; ormanlarımızda biyotik (böcek,mantar 
vb.) etkenler nedeniyle oluşan zararlılara karşı 27 Orman Bölge Müdürlüğünde bulunan 
birimlerimizde görevliler vasıtasıyla mücadeleler devam etmektedir. Biyotik zararlılara karşı 
biyolojik mücadele yapılmakta kimyasal mücadele en son mücadele şekli olarak 
düşünülmektedir. Kimyasal mücadelede de doğaya en az zararlı kimyasallar tercih 
edilmektedir. 

Abiyotik zararlardan yangınla mücadelede son yıllarda çok etkili çalışmalar 
yapılmaktadır. Bakanlığımıza bağlı birimlerde orman yangınlarına karşı mücadele havadan ve 
karadan yürütülmektedir. 10500 adet yangın işçisi desteği ile karadan mücadele iş makineleri 
(dozer,loder vb), ve arazözlerle, havadan mücadele uçak ve helikopterlerle yerine 
getirilmektedir. 

2005 yılı yangın faaliyetlerinde alınan tedbirler sonucu 1937 yılından buyana en 
başarılı yıl olmuş, sayı ve yanan alan bazında 1527 adet ve 2825 Ha. alan ile en az seviyeye 
düşmüştür. 

Bakanlığımız ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, rehabilitasyon, yeşil kuşak, 
tohum üretimi ve fidan üretimi konularında da faaliyet göstermektedir. 

Bu kapsamda bugüne kadar 1.910.777 Ha. ağaçlandırma, 33.966 Ha. rehabilitasyon 
593.261 Ha. erozyon kontrolü, 104.321 Ha. mera ıslahı ve 7.913 Ha. yeşil kuşak faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Yapmış olduğumuz söz konusu faaliyetlerle atmosferdeki karbon miktarı emilerek 
insanlarımızın en ucuz maliyetle daha temiz bir çevrede yaşaması sağlanmaktadır. 

Büyükşehirlerin etrafında "Kent Ormanları" ve " Yeşil Kuşaklar" tesis edilerek 
halkımızın rekreasyon ihtiyacı karşılanmaktadır. 

- 7 4 1 -
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En önemlisi büyük bir çevre problemi olan toprak erozyonu önlenerek çölleşmenin 
önüne geçilmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımızca değerlendirilebilir ambalaj atıklarının çevre ve insan sağlığına 
zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla 14 Mart 1991 tarih ve 20814 
sayılı Resmi Gazete'de Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmış olup, bu ambalaj 
atıklarının geri dönüşümü için ambalajlı ürün piyasaya süren firmaların piyasaya sürdükleri 
ambalajların belli oranlarını toplama yükümlülüğü getirilmiştir. 

Daha etkin olunabilmesi için, 30 Temmuz 2004 tarih 25S38 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı değerlendirilebilir ambalaj 
atıklarının geri dönüşümde kullanılması amaçlanmaktadır. Ambalaj atıklarının (plastik, 
Kağıt/karton, cara, metal, tekstil, kompozit ve ahşap) geri dönüşümde kullanılabilmesi için 
valiliklere, belediyelere, ambalaj üreticilerine, piyasaya sürenlere ve satış noktalarına 
sorumluluklar verilmiştir. Piyasaya ambalajlı ürün süren işletmeler piyasaya sürdükleri 
ambalaj miktarlarının belli oranlarını toplamak veya toplatmak zorundadır. Örneğin: 
kağıt/karton için 2006 yılı geri kazanım hedefi %30, bu oran 2014 yılı için %60'dir. Toplanan 
ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerinde işlenerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Geri 
kazanım miktarlarının belgelemesinin yapılabilmesi için işletmelerin Bakanlığımızdan 
Toplama-Ayırma veya Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı alması gerekmektedir. 

4 Nisan 2001 tarihli 2001/331/EC nolu Avrupa Parlamentosu ve Konsey önerisi olan 
Çevresel Denetim için Minimum ölçütlere büyük ölçüde uyumlu olan Çevre Denetimi 
Yönetmeliği 05 Ocak 2002 tarih ve 24631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu yönetmelik, AB standartlarına uygun entegre çevre denetimi 
prosedürünü tanımlamakta olup, bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan denetimler, 
Bakanlığımızın çevre konusundaki yönetmelik hükümlerinin tümünü karşılamaktadır. 

Bu kapsamda, 2004 ve 2005 yıllarında yıllık denetim planlarına uygun olarak entegre 
çevre denetimleri yapılmış ve 2006 yılı içinde yıllık denetim planı oluşturulmuştur. Yıl 
içerisinde program dahilinde çevre denetimleri yapılacaktır. Söz konusu programlar 
oluşturulurken önceliği kirletici vasfı yüksek sektörler almaktadır. 

Ayrıca, bu denetimlerin dışında, taşra teşkilatımızca ortam bazında belirli 
yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığına yönelik yoğun olarak denetimler yapılmaktadır. 

2- Toplumda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile 1999 
yılında, TRT ile 2000 yılında işbirliği protokolleri imzalanmıştır. 
Bu çerçevede; 

a-) MEB ile imzalanan Protokol uyarınca 1999-2OO0 öğretim yılından itibaren 
Uygulamalı Çevre Eğitimi Pilot Projesi başlatılmıştır. Bu Proje ile, 
öğretmen ve öğrencilerin çevre konusunda duyarlılığını artırmak ve aktif 
katılımlarını sağlamak amacıyla seçilen okullarda bir dizi çalışmalar 
yapı lmaktadır. 

Her yıl değişik okulların katılımı ile 1999-2000 yılından bu yana Ankara dahilinde 
280, yurt genelinde ise 2000 ilköğretim okulunda çalışma yapılmıştır. 

Proje kapsamında yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

b-) Okullarımızdan gelen münferit eğitim teklifleri karşılanmakta, Bakanlığımız 
uzmanlarınca bu okullarda basılı ve görsel materyal desteğinde eğitim çalışmaları 
yapılmaktadır. 

c-) MEB, REC ve Bakanlığımız arasında bu yıl imzalanan bir protokol çerçevesinde 
"Yeşil Kutu" eğitim projesi uygulamaya konulacaktır. Bu proje ile eğiticilerin eğitimi ve pilot 
okullar kapsamında 200.000 öğrencinin Çevre ve Orman konularında bilinçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

d-) TRT ile 2000 yılında yapılan işbirliği protokolü gereğince; çeşitli belgeseller (Geri 
kazanım, Erozyon, Akrep, Endemik Bitkiler), spotlar (Orman Yangınları, Çevre Kirliliği) ve 
tanıtım filmleri (Orman ve Çevre Değerleri) yaptırılarak. TRT kanalları tarafından 
yayınlanması sağlanmıştır. 

Aynı işbirliği protokolü kapsamında; Çevre Eğitimi, Bafa Gölü, Nemrut Dağı Tarihi 
Milli Parkı, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kazdağları Milli Parkı, 
Spil Dağı Milli Parkı, öze l Çevre Koruma Alanları (Mugla-Datça) belgesel filmleri için 
çalışmalar devam etmektedir. 
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5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Trakya'daki sanayi atıklarının 
denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11530) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan soruların, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 
yazıb olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Trakya, Ergene ile başlayan ve Ergene'yi besleyen dereleri ile Türkiye'nin en sorunlu 

bölgesi halini almıştır. Her geçen gün bu kirlilik daha da altından kalkılamaz hale 

gelmektedir. 

1-) Trakya'da bulunan sanayi kuruluşlarının özellikle dere kenarına ve yakınlarına 

kurulmasının sebebi nedir? Bu kuruluşların çevreyi ve insan sağlığını korumak için 

aldıkları tedbirler hangi sıklıkla denetlenmektedir? Çevre temizliğini ve insan 

sağlığım önemsemeyen sanayi kuruluşlarına ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? 

2-) Dere kenarlarına bulunan sanayi kuruluşlarının pis suları ve sanayi atıklarını 

boşaltmak için gizli borular döşedikleri iddia edilmektedir. Bu konu hakkındaki 

bilgileriniz nelerdir? Bu durumu önlemek için Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var 

mıdır? 

3-) Çevre Müdürlüğü yetkililerinin bölgedeki fabrikaları etkin bir şekilde 

denetleyebildiklerine inanıyor musunuz? 

4-) Bu konuda sizce mevzuat eksikliği var mıdır? Varsa nelerdir? Bu eksikliklerin 

giderilmesi için çalışmalarınız nelerdir? Hangi aşamadadır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı .B.18.0.SGB.0.03-02/610.01- 11*2— ' ^ ° 0 j g /o?_/2006 

Konu : Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

5? 3 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 27/12/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun 
"Trakya'daki sanayi atıklarının denetimine ilişkin" 7/11530 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 
"TRAKYA'DAKİ SANAYİ ATIKLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN" 

7/11530 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1-31/12/2004 tarih ve 26687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 16 ncı ve 20 
nci maddelerinde, içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel sularla ilgili kirletme 
yasaklan belirlenmiştir. Aynca; ilgili yönetmelikte koruma alanlan tanımlanmış olup, sanayi 
kuruluşlannm kurulmasına ilişkin sımrlamalan da içermektedir. 

Ergene Havzası kirliliği ile ilgili olarak, sanayi kuruluşlarının antma tesislerinden 
rutin olarak numune alımlan devam etmektedir. Ayrıca; Ergene Nehrinin kollan olan 
derelerde kontrol noktalan oluşturulmuş olup, yüzeysel sularda atıksuların etkisi 
belirlenmektedir. 

Tekirdağ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 2005 yılı içerisinde; Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 306 numune alınmış, bu numunelerden 174 adedinin 
bozuk, 132 adedinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda; deşarj limitlerini 
sağlamayan 24 adet sanayi kuruluşuna toplam 69.900,14 YTL. idari para cezası 
uygulanmıştır. 

Edirne İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 2005 yılı içerisinde, Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, 2 adet sanayi kuruluşuna, toplam 7.150 YTL idari para 
cezası uygulanmıştır. 

Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 2005 yılı içerisinde, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında; 229 adet denetim yapılmış ve 158 adet 
atıksu numunesi alınarak analizleri yaptınlmıştır. Bunun yanında; Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine dayalı olarak 66 adet izleme, kontrol ve kapsam 
belirleme çalışması yapılmıştır. Yapılan denetim ve kontrol çalışmaları çerçevesinde; 2872 
sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine aykın faaliyette bulunduğu tespit edilen sanayi 
kuruluşlanndan 69'una uyarıda bulunulmuş, 27 adet faaliyete 101.314 YTL idari para cezası 
uygulanmış, 11 adet faaliyete de faaliyeti durdurma cezası verilmiştir. 

2- Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir. 

Kırklareli, Lüleburgaz İlçesi, E-5 karayolu üzeri, Evrensekiz Kavşağı adresinde 
bulunan Akmaya San. ve Tic. A.Ş firması ile İkibiniki Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 
geçmiş dönemlerde ortak kullandığı bir hat mevcut olup, söz konusu hat, 06/03/2003 tarihinde 
İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş ve 18/03/2003 tarihinde mühürlenerek kapatılmıştır. 
Daha sonra yapılan çalışmalarda; bu iki işletmeden kaynaklanan atıksuların tamamımn antma 
tesisine verilmesi sağlanarak, 28/05/2003 tarihinde mühürleme işlemi kaldınlmış ve boru 
hattının, antma tesislerinden çıkan sulann deşarjında kullanılması sağlanmıştır. Bu tarihten 
sonra yapılan denetimlerde, söz konusu hattın usulsüz olarak atılan sulann deşarjında 
kullanılmasına fırsat verilmemiştir. Ancak, yakın zamanda gazetede yayınlanan bir haber 
üzerine kamuoyundaki tereddüt ve söylentilerin ortadan kalkmasını sağlamak bakımından bu 
hattın iptal edilerek tamamen söktürülmesine karar verilmiştir. Bu karar, ilgili işletmelere 
tebliğ edilerek uygulaması yaptırılmış olup, şu an işletmelerin antma tesislerinden çıkan 
arıtılmış atıksular alıcı ortama direkt verilmektedir. 
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3,4- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde kirliliğin azaltılması yönünde yeterli 
çalışma ve kontroller yapılmaktadır. 

Bakanlığımızın 2005/3 sayılı "îş Termin Planı" Genelgesinde; arıtma tesisi olmayan 
ve inşaatına başlamayanlar ile arıtma tesisi olan ancak deşarj izni olmayan veya arıtma tesisi 
inşaatı devam eden atıksu altyapı yönetimlerinin İş Termin Planlarını hazırlayarak, arıtma 
tesislerini bir an önce faaliyete geçirmeleri sağlanması hedeflenmektedir. 

Bakanlığımızın 2005/5 sayılı "Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı" Genelgesi 
çerçevesinde, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda 
sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimini sağlayacak, 
düşük yatırım ve işletme maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca; AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde direktif bazında çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bunların dışında Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğümüzce 
ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen kuruluşları belirli periyotlarda 
denetlenmektedir. 2003-2005 yıllan arasında sadece merkezden 197 adet ÇED Olumlu, 562 
adet ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen kuruluşların denetimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
81 İl deki Çevre ve Orman İl Müdürlüklerince yıllık denetimler düzenli olarak yapılarak, 
yılda iki defa 6'şar aylık izleme kontrol formlarını doldurmakta ve ilgili Genel 
Müdürlüğümüze gönderilmektedir. 

Ayrıca; 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
ÇED Yönetmeliğinin kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel 
kişiler; EK-I'ye tabi projeler için ÇED Raporu, EK-II'ye tabi projeler için proje tanıtım 
dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre 
gerçekleştirmekle yükümlüdürler. EK-II' ye tabi projeler için başvurunun ilgili Valiliğe (İl 
Çevre Ve Orman Müdürlüğü) veya Bakanlığa, EK-I' e tabi projeler içinse başvurunun 
Bakanlığımıza yapılması gerekmektedir. 

Ek-II Listesi kapsamında yer alan faaliyetlerde ise Bakanlık veya taşra teşkilatı 
tarafından verilen kararlar Valiliklerce ilgili kurumlara bildirilmekte, ilgili kurumlar proje 
yerini mevzuatları açısından değerlendirerek proje yerinin uygun olup, olmadığı konusunda 
gerekli müdahaleyi yapabilmektedir. 

Ek-I Listesi kapsammda yer alan projelerin ÇED kapsamında değerlendirilmeleri ilgili 
kurumlardan oluşan komisyon marifetiyle yapılmaktadır. Bu komisyona ilgili kurumlar daimi 
üye olarak davet edilmekte, görüş ve önerileri alınmakta, projenin etkileri ve alınacak 
önlemler komisyonlarda tartışılmakta gerekli önlemlerin aldırılması sağlanmaktadır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarınca da ÇED Raporunda veya proje Tanıtım 
dosyasında belirtilen önlemlerin yerine getirilip, getirilmediğine ilişkin ve 2872 sayılı Çevre 
Kanununa istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler çerçevesinde denetimler yapılmakta 
ve şikayetler değerlendirilmektedir. 
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6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya-Belek'teki bir hafriyata ilişkin sorusu ve 

Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11532) 

TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. /""" ^ \ / L ^ . . 

Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

Antalya ili Belek Beldesi lleribaşı mevkiinde kaplumbağaların üreme alanında 
bir otelcilik ve inşaat firması hafriyat çalışmaları yapmaktadır. Bu firma inşaatı 
başlatmak için Orman Bölge MÜdürlüğü'nden izin almış olup, 17.04.1990 tarih ve 
29495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren .̂3621 sayılı'Kıyı 
Kanunu'nun 6. Maddesi'ne muhalefet nedeniyle Antalya Çevre ve Orman ti Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan komisyon tarafından inceleme komisyonu oluşturulmuştur. Bu 
bağlamda; 

1- Kaplumbağalara zarar vermemesi için anılan firmanın hafriyat çalışmaları 
durdurulmuş ya da yasada belirtilen sınırlar içerisinde çalışmasına izin verilmiş midir? 

2-Antalya Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Çevre ve Orman il Müdürlüğü 
arasındaki bu koordinasyonsuzluğun nedeni nedir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SGB.0.03-02-610.0M\'>-/JlJ O^O^OOö 

Konu: Sayın Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru önergesi 

5 ; • • : . > 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : TBMM'nin 27/12/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Antalya 

Belekteki bir hafriyata ilişkin" 7/11532 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN "ANTALYA 
BELEKTEKİ BİR HAFRİYATA İLİŞKİN" 7/11532 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Antalya İli, Serik İlçesi, Belek Beldesi hudutları içinde TG. Otelcilik Tur. Tic. 
A.Ş. adına 26/05/2006 tarihine kadar orman alanında hafriyat malzemelerinin depolanması 
için bedelli geçici izin verilmiştir. Söz konusu izine ait taahhüt senedinin 15/d maddesi ile izin 
verilen saha içinde bulunabilecek Caretta Caretta yuvalanna zarar verilmeyeceği lehtar 
tarafından taahhüt edilmiştir. 

Lehtar tarafından izin verilen sahaya fazladan dökülen hafriyatın İdaremizin kontrolü 
altında sahil ardındaki uygun alanlara taşınması istenmiş olup, taşıma işlemleri büyük ölçüde 
gerçekleştirilmiş ve kaplumbağaların yuvalama dönemi öncesinde tamamlanması 
planlanmıştır. 
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7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Göller Bölgesinde kuruyan göllere 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11644) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ^ 

02.12.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Göller Bölgesi'nde 65'i askın gölden en az 35'inin çeşitli nedenlerle 
kuruduğu ya da kurutulduğuna ilişkin bir iddia Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Antalya Şubesi tarafından kamuoyuna yansıtılmıştır. 

Bu kapsamda; 
1 - Göller Bölgesi'ndeki toplam göl sayısı kaçtır? Bu göllerden hangileri 

kurumuştur? Ya da hangileri kurutulmuştur? 

2- Kuruyan ya da kurutulan göllerin kapsadığı alanın ölçümü nedir? 
Toplam alan ne kadardır? 

3- Kurutma işlemi hangi kuruluş tarafından planlanmış ve uygulanmıştır? 

4- Kurutma işleminin ülkemize kazandırdığı değer nedir? 

5- Kurutma ya da kuruma sonucunda hangi olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkmıştır? 

6- Bakanlığınız Göller Bölgesi'ndeki göllerin kuruması ile ilgili genel bir 
araştırma yapmış mıdır? Yapılmış İse araştırmanın sonuçlan nelerdir? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SGB.0.03-02-610.01 (lö ^-İSg &%IO,2riGQ€> 

Konu : Sayın Feridun Fikret BALOGLU'nun 
Yazılı Soru Önergesi 

5 9 V 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 04/01/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17705 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU'nun 

"Göller Bölgesinde kuruyan göllere ilişkin" 7/11644 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

^^^^^^^7 
EK: 
1 - Cevabi yazı 

- 7 4 9 -



TBMM B:61 9 . 2 . 2 0 0 6 0 : 5 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 
"GÖLLER BÖLGESİNDE KURUYAN GÖLLERE İLİŞKİN" 

7/11644 ESAS S A Y U J YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4,5,6- Antalya, İsparta ve Burdur illerinin içerisinde bulunan Göller Yöresi 
olarak adlandırılan Batı Akdeniz Bölgesi, sulak alan biyoçeşitliliği yönünden ülkemizin 
hemen hemen en zengin yöresidir. Bu Bölge içinde bulunan birçok sulak alan sahip olduğu 
değerler nedeniyle ülkemizin uluslararası öneme sahip sulak alanları arasında yer almaktadır. 
Söz konusu alanlar Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı 
Olarak Uluslararası ö n e m e Sahip Sulak Alanların Korunması Hakkında Sözleşme" ile 
Türkiye'nin uluslararası ölçekte korumayı taahhüt ettiği alanlar arasındadır. Bu alanlar 
üzerindeki her türlü tehdidin giderilmesi ve bu alanların en sağlıklı şekilde gelecek nesillere 
aktarılabilmesi büyük önem arz etmektedir 

Bakanlığımızca belirlenmiş olan ülkemizin uluslararası öneme sahip 13S alan 
içerisinde bu bölgeye ait 14 alan (Aksu Deltası (16500 ha), Avlan Gölü (850 ha), Olukköprü 
Kaynaklan, Patara Kıyı Ekosistemi (11910 ha), Burdur Gölü (25000 ha), Çorak Gölü (1150 
ha), Gölhisar Gölü (600 ha), Karataş Gölü (1190 ha), Salda Gölü (4370 ha), Yarışlı Gölü 
(1400 ha), Gölcük Gölü (6684 ha), Kovada Gölü (2534 ha), Beyşehir Gölü (73000 ha), 
Eğirdir Gölü (47250 ha) bulunmaktadır. 

Ülkemizde 1950'li yıllarda ilk olarak sıtma hastalığını önlemek amacıyla başlatılan 
sulak alanların kurutulması çalışmaları daha sonraları tarım toprağı kazanmak şeklinde devam 
etmiştir. Günümüzde ise doğrudan sulak alan kurutulması bırakılmış, ancak sulak alanı 
besleyen su kaynaklarının barajlarda tutulması, yönlerinin değiştirilmesi ve sulama için sulak 
alandan aşırı miktardan su alınması şeklinde dolaylı olarak kurutma olayları yaşanmaktadır. 
Bu kurutma işlemlerinin çoğunluğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün planladığı ve 
uygulamaya aldığı projeler sonucunda gerçekleşmiştir. Göller Yöresi içinde son 35-40 yıl 
içerisinde ise kurutulan alanlar arasında Avlan Gölü (850 ha), Karagöl (1280 ha), Ovagelemiş 
Gölü (1350 ha), Kestel Gölü (2300 ha), Gökçeli Gölü (740 ha), Gencali Gölü (317 ha), 
Pınarbaşı Gölü (1000 ha), Söğüt Gölü (6500 ha), Alparslan Gölü (500 ha) örnekleri dikkati 
çeken sulak alanlardır. Göller Yöresinde kurutulan bu alanlar yaklaşık 14.837 hektardır. 

Ne yazık ki, bu değerli alanların kaybına karşılık elde edilen tarımsal arazilerden de 
beklenen verim sağlanamamış, tuzlanma, turbiyerlerin yanması ve rüzgar erozyonu gibi 
nedenlerle toprak verimsizleşmiştir. Ayrıca su rejiminde meydana gelen bozulmalar sonucu 
oluşan iklimsel değişmeler birçok canlı türünün neslini tehlikeye düşürmüş veya tamamen 
yok olmasına zemin hazırlanmıştır. 

Bakanlığımız söz konusu alanlarla ilgili çalışmalarını; 30 Ocak 2002 tarih ve 24656 
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 17 Mayıs 2005 tarih ve 25818 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yenilenen "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"nin 5 inci 
maddesi (d) bendinde yer alan "Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu 
sağlanır" ve (e) bendinde "Kurutulmuş sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun 
olanlarının geri kazanımı için gerekli tedbirler alınır" hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. 

Bu kapsamda Avlan Gölünde başlatılan rehabilitasyon çalışması belirli ölçüde 
başarıya ulaşmış olup, alandaki ekosistemin devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmalar 
hızla sürdürülmektedir. Ayrıca, Kestel Gölünün yeniden kazanılması için bilimsel bir 
araştırma yaptırılmış ve bu araştırma sonuçlarına göre alanın yeniden kazanılmasına yönelik 
sosyal problemlerin çözümü için büyük finansal kaynaklar gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde bölgede kurutulan sulak alanların yeniden 
kazanımı için öncelikle ilgili kurumların görüş birliği içinde olması gerekmektedir. Bunun 
sağlanmasını müteakip, alanlarda bulunan özel mülkiyetler ve geri kazanımdan 
etkilenebilecek yöre halkının sorunlarının çözülmesi ve tüm bunların yapılabilmesi için de 
gerekli olan finansmanın temin edilmesi gerekmektedir. 

Bakanlığımız kurutulan sulak alanların yeniden kazanımı için gerekli olan çalışmaları 
imkanları ölçüsünde sürdürmektedir. 
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8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köyün orman köyü sayılmasına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11646) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.122005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ilimiz konumu itibariyle göçün en yoğun olduğu illerden birisidir. Göçün olmaması, 
ormanlarımızın iyi korunması ve köylülerimizin insanca geçinebilmesi için köylülerimize 
yakacak için çok ucuz kömür verilmesi ve ev yapmak için de yaçdım yapılması 
gerekmektedir. 

Ardahan ilimiz Posof ilçesi Kayınlı köyümüzün orman köyü sayılması, köyümüzde yaşayan 
vatandaşlarımıza yakacak ve yapacak yardımı yapılması konusunda herhangi bir girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l 8.0.SGB.0.03-02-610.01- İ 1 1 - t S"/ 0 g /o£/2006 

Konu : Saym Ensar ööÜT'ttn 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :TBMM'nin 04/01/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17705 sayılı yazısı. 
îlgi yazı ekinde alınan Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan'daki bir 

köyün orman köyü sayılmasına ilişkin" 7/11646 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup. cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

/ p ^ ^ ^ î m a n P E P E ^ ^ ^ ) 

EK: 
1 - Cevabi yazı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
"ARDAHAN'DAKİ BİR KÖYÜN ORMAN KÖYÜN ORMAN KÖYÜ 

SAYILMASINA İLİŞKİN" 7/11646 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

Ardahan İli, Posof İlçesi Kayınlı Köyü 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi 
kapsamına girmekte olup, yürürlükteki mevzuatımız gereği orman köyü statüsündedir. Söz 
konusu Köyün yakacak ve yapacak ihtiyacı ilgili maddenin uygulanması ile ilgili 
Yönetmeliğe göre 1/3 maliyet bedelinden karşılanmaktadır. 

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Anayasanın 138 inci maddesinin ihlal edildiği 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/11758) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet K A N D O Ğ A N 
DYP Denizli Milletvekili 

1-Türkiye Cumhur iye t i ' n in bir Başbakanı olarak Ermeni Konferansının 
İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan karar ile iptal edilmesi 
üzerine 22 Eylül 2005 tarihinde karar ile ilgili olarak " Demokratik bir 
ülkede düşüncenin, fikrin açıklanacağı bir organizasyonda bu şekilde bir 
kararın alınmasını tasvip etmem mümkün değil, hele hele daha ileri bir 
demokrasi, daha özgür bir Türkiye dediğimiz bir dönemde siz bu 
düşünceyi beğenmeyebilirsiniz, tasvip etmeyebilirsiniz, ama bunun 
açıklanmasını bu şekilde engelleyemezsiniz " şeklindeki ifadeniz 
Anayasa 'nın 138. maddesi kapsamında değerlendirilebilir mi? 

2-Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL ise 30 Kasım 2005 tarihinde 
İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi ekinde Orhan PAMUK 
davası ve ifade özgürlüğü ile ilgili bir soru üzerine " Türkiye* de yargı 
sistemi tutucu, savcılar ise ondan daha tutucu, eminim Sayın Pamuk' un 
davasına bakan mahkeme de doğru karar verecektir, benzeri davalar hep 
reddedilmiştir " ifadesini kullanmıştır. Bu sözler sizce yargı süreci devam 
eden bir konuda görüş beyan ettiği için Anayasa 'nın 138. Maddesini ihlal 
anlamına gelir mi ? 

3-Türkiye Cumhuriyeti* nin bir Başbakanı olarak kendinizi yargının 
yerine koyarak, Sayın Mustafa Koç un konuşması için suçtur şeklindeki 
ifadenizi yargıyı etkileme ve yönlendirme olarak görüyor musunuz ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ g 2 - 3 
Konu: 

Ö?j£/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Baştnın, 18.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.0Ö.02-
7/11758-17995/46284 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.01.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-499-12/312 
sayılı yazısı. 

c) Adalet Bakanlığının, 30.01.2006 tarih ve B.03.0.KGM.0.00.00.03-159 
saydı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatdrlfiğfinde 
cevaplandınlmasını istediği, 7/11758 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali Ş^IIİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı (1 sayfa) 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 3 . 0 . K G M . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 - / 5 T ' «7.G/././2006 
Konu : Yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHÎN) 

İlgi: 18/01/2006 tarihli ve B.02.0.002/178 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilip 
Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandın İması tensip olunan 7/11758 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinde yer alan ve Bakanlığımız görev alanına giren hususlara ilişkin cevaplann 
bildirilmesine dair ilgi yazınız ve ekindeki soru önergesi incelendi. 

Anayasanın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı; 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, 
hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğinin; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde 
bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir 
beyanda bulunulamayacağı; 

98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve 
denetim yollarından biri olan "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; aynı 
maddenin son fıkrasında da som ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceği 
öngörülmüş; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere. Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğu belirtilmiş; 

"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aym olan sorulann 
sorulamayacağı hükme bağlanmış olup, Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün yukarıda belirtilen hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, halen derdest olduğu 
anlaşılan davaya ilişkin olarak kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi 
amaçlayan, bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan soruların cevaplandırılmasına yasal 
imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ô y^^î 

( C ^ e r f u T Ç İ Ç E y 
DtVLET bAKANLIĞI VE Bakan 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 3 4 > - ° ^ 2 t f * X S U 

SAYI : Çt^-g 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-İnegöl'deplanlanan atık toplama alanına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakan» Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili İnegöl ilçesi sınırlan içerisinde son günlerde en çok konuşulan konu, 
yeni çöplük alanının neresi olacağıdır. Kozluca, Yenlyörük, Tokuç ve Akçapınar köyleri 
arasında bulunan alana yapılması planlanan çöplüğün çevreye vereceği etkiler 
konusunda bölge halkının kafasını karıştıran sorular bulunmaktadır. Bu soruların 
sorun halini almadan açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

1. İnegöl ilçesi; Kozluca, Yeniyörük, Tokuç ve Akçapınar köyleri arasında bulunan 
alana yapılması planlanan çöplüğün yakınında bulunan su kaynaklarını nasıl 
etkileyeceği yönünde çalışmalar yapılmış mıdır? 

2. Tanm alanlannın bu konudan nasıl etkileneceği yönünde çalışmalarınız mevcut 
mudur? 

3. Sulama suyu çöplükten etkilenirse bunun bitkiler yoluyla insan sağlığına 
yapacağı etkilerin nasıl giderilmesini planlıyorsunuz? 

4. Bu alana taşınması planlanan çöplük alanının rüzgar akımları ile çevreye koku 
yayıp yaymayacağı konusunda ön çalışmalar yapılmış mıdır? 

5. Bölgenin içme suyunun etkilenmemesi İçin neler yapılması planlanmaktadır? 
6. Çöplük alanının yakınında bulunan yerleşim alanlannda yapılaşmanın 

gerileyeceği yönünde düşünceler vardır. Bu konuda neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.IS.O.SGB.O.OS-C^/ÖlO.Ol-Vo^ ,_ f £ ^ 0<g /O 2/2006 

Konu : Sayın Kemal DEMtREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

C r-, - ,-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 18/01/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Bursa-
İnegöl'de planlanan atık toplama alanına ilişkin" 7/11768 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"BURSA-İNEGÖL'DE PLANLANAN ATIK TOPLAMA ALANINA İLİŞKİN" 

7/11768 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,23,4,5,6- Bursa îli, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Köyü sınırları içerisinde İnegöl 
Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Evsel Nitelikli Katı Atık ve Tıbbi Atık 
Düzenli Depolama Tesisi projesinin ilgili kurum ve kuruluşlarının mevzuatı çerçevesinde 
inceleme ve değerlendirmesini yapmak üzere; DSİ Genel Müdürlüğü, MTA Genel 
Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi 
Başkanlığı, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa Valiliği-ll Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, İl öze l İdare Müdürlüğü ve İl Tanm Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan 
bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyon tarafından söz konusu projeye ilişkin belirlenen özel format kapsamında 
ÇED Raporu hazırlanmış olup, söz konusu rapor Bakanlığımızda kurulan İnceleme 
Değerlendirme Komisyonu Toplantılarında değerlendirilmiş ve ilgili kurumların mevzuatı 
yönünden yapılan inceleme sonucu olası olumsuz etkilere karşı alınması gereken tedbirler 
taahhüt altına alınmıştır. 

Diğer taraftan söz konusu ÇED Raporu, Bakanlığımız www.cevreorman.pov.tr. 
adresinde yayımlanmaktadır. 

/ Ayrıca, ÇED sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgili Belediye tarafından 
hazırlanarak Bakanlığımıza sunulacak olan "Uygulama Projesi" Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde incelenecektir. 
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İL- İstanbul Milletvekili Lokman AYVA'mn, Diyanet İşleri Başkanlığındaki özürlü personel 
istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/11856) 

06-12-2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Lokman AYVA 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

1- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 
istihdam edilmesi zorunlu olan özürlü personel sayısı 05.12.2005 tarihi itibariyle net olarak 
kaç kişidir? 

2- En son özürlü personel hangi tarihte istihdam edilmiştir? 

3- O günden bugüne Özürlü personel kanuni bir zorunluluk olduğu halde istihdam 
edilmemesinin nedeni nedir? 

4- Kanuni zorunluluğu yerine getirmeyen söz konusu Kurum yöneticileri için her hangi bir 
soruşturma açılmışmıdrr ve bu soruşturmaya bağlı olarak ne gibi cezalar verilmiştir? 

5- özürlü istihdam etme konusunda belirlenen plan, program ve hedefler nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004JÖO3O<, 

Konu : 0*1 <>Z/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 18.01.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11856-18072/46465 sayılı yazı. 
b) 02.02.2006 tarih ve B.02.1.DİB.0.71.00.02/0332 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Lokman AYVA'mn Bakanlığıma tevcih ettiği 7/11856 esas nolu 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi 
(b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.DÎB.0.71.00.02/ 
Konu : Soru Önergesi 

0Z0Z2Ü06-* 033; 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : 18.01.2006 tarihli ve B.02.0.004/00114 sayılı yazı. 

îlgi yazı ile Başkanlığıma intikal eden İstanbul Milletvekili Sayın Lokman AYVA'ya ait yazılı 
soru önergesine verilecek yazılı cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr.İzzet ER 
Diyanet İşleri Başkanı V. 

EK: 
1-Yazı 
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T.B.M.M. 
YAZILI SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Bilgi Talebinde Bulunan 
Milletvekili : Lokman AYVA 

İstanbul Milletvekilu 

Talebin konusu : Diyanet İşleri Başkanlığındaki özürlü personel 
İstihdamı hakkında. 

Tarih : 06.12.2005 / 7-11856 

SORULAR 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince istihdam 
edilmesi zorunlu olan özürlü personel sayısı 05.12.2005 tarihi itibariyle net olarak kaç kişidir? 

2. En son özürlü personel hangi tarihte istihdam edilmiştir? 

3. O günden bugüne özürlü personel kanunu bir zorunluluk olduğu halde istihdam edilmemesinin 
nedeni nedir? 

4. Kanuni zorunluluğu yerine getirmeyen söz konusu Kurum yöneticileri için her hangi bir 
soruşturma açılmışmıdır ve bu soruşturmaya bağlı olarak ne gibi cezalar verilmiştir? 

5. özürlü istihdam etme konusunda belirlenen plan, program ve hedefler nelerdir? 

CEVAPLAR 

1. 05.12.2005 tarihi itibariyle Başkanlığımız bünyesinde çalışan özürlü personel sayısı 788 dir. 

2. Errîorrr998 yılında 424 adet özürlü personel ataması yapılmıştır. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında boş kadro bulunmaması. 
boş bulunan kadroların Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolar olması özürlülerin istihdam 
edilemeyişinin esas nedenidir. 

4. Bu konuda her hangi bir şikayet olmadığı gibi soruşturma yapılıp cezalandırma da yapılmamıştı 

5. 2006 yılı Nisan-Mayıs döneminde özürlü personel alımı ile ilgili sınav yapılması doğrultusunde 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

61 İNCİ BİRLEŞİM 
9 ŞUBAT 2006 PERŞEMBE 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İ Ş L E R 

SEÇIM 

04 

05 

06 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

07 

08 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Genel Kurulun 9.2.2006 Perşembe günü 15.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını 
sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 7.2.2006 tarihli 59 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- 8.2.2006 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun aynı tarihli 60 inci Birleşiminde okunmuş 

bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Hakkındaki (11/4) Esas Numaralı Gensoru Önergesinin 
Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer almasının, Anayasanın 99 uncu madde
si gereğince Gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 15.2.2006 
Çarşamba günkü Birleşiminde yapılmasının; 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 
45 inci sırasında yer alan (10/81), 183 üncü sırasında yer alan (10/234) ve 230 uncu sırasında yer 
alan (10/286) Esas Numaralı; Yaş Sebze, Meyve ve Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis 
Araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşiminde, 
birlikte yapılmasının ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 

Genel Kurulun; 14.2.2006 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesinin; 15.2.2006 Çarşamba günkü bir
leşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesinin; 14.2.2006 Salı ve 16.2.2006 Perşembe günleri 
15.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 8.2.2006 tarihli 60 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * (10/148,182,187, 284, 285) Esas Numaralı 
9.2.2006 Perşembe - Saat: 10.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

9.2.2006 Perşembe - Saat: 15.00 
* Dışişleri Komisyonu 

9.2.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
9.2.2006 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
61 İNCİ BİRLEŞİM 9 ŞUBAT 2006 PERŞEMBE SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5q? 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Grup 
BaşkanvekiUeri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol'un Galataport İhalesine Fesat Karıştırdığı; Mal Bildirimi ve Banka 
Hesapları Konularında Ticari Sır ve Bankacılık Sırrını İhlal Ettiği, Kişi ve Kurumlara İftirada 
Bulunduğu ve Suç Uydurduğu; Görevini, Kamu Gücü ve Yetkisini Siyasi ve Kişisel Sebeplerle 
Kötüye Kullandığı; Bu Suretle Kamuyu Zarara Uğrattığı ve Yanlış Bilgilendirdiği İddiasıyla 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı Maddeleri 
Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/4) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 6/2/2006) 
(Görüşme Günü: 15/2/2006 Çarşamba) 

0 3 - SEÇİM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCfoe 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

sCfck 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



0 8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 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 - 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) 

3. - 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1161) (S. Sayısı: 1068) 
(Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 

4. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı: 1074) (Dağıtma tarihi: 
27.1.2006) 

5. - Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal 
Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara 
Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu 
Teklifi, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, 
Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı 
Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) (S. Sayısı: 1066) 
(Dağıtma tarihi: 20.1.2006) 

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

7. - 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) 

8. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/1017) (S. Sayısı: 1064) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

9. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
ve 35 Milletvekilinin, 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 
Sayılı Yasa ile Değişik 60 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 
1069) (Dağıtma tarihi: 25.1.2006) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 
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21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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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32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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 Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

36. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

37. 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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

39. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayncalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

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

41. 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) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

43. 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) 

44. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 
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45. 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) 

46. 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) 

47. 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 Komisyonlan Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

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

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

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

51. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalannın 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) 

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

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

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

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

56. - 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) 

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

58. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 
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59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) (*) 

63. - 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) (*) 

64. - 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) (*) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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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73. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 

Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - 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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83. - 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) 

84. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - 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) 

87. - 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) 

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 
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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

- 1 1 - 61 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

- 1 2 - 61 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
101.- 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) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103.- 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) 

104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107.- 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) 

108.- 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) 

109.- 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) 
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110.- 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) 

111.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 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) 

115.- 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) 

116.- 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) 

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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - 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) 
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119. - 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) 

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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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

122. - 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) 

123. - 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) 

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

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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 
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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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-lannın 
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) 

132. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

134.- 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) 

135.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 
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136. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 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 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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145. - 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) 

146. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm; 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) 

147. - 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) 

148. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

- 1 9 - 61 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ihcah'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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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 
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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) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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 
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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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

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

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Tmastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

187. - 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) 

188.- 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) 

189. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'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 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) 

190.- 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) 

191.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'in Yasama 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'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 
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198. - 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) 

199.- 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) 

200. - 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) 

201.- 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) 

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

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 
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207. - 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) 

208.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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212.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) 

213. - 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) 

214. - Sıtma ve Frengi İlaçlan 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) 

215.- 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) 

216.- 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) 

217.- 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) 

218.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 
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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 
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 Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

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 Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
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Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan 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 Komısyonlan 
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: 
751'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 
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 Raporlan 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 Komisyonlan 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 Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 
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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) 

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) 
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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. - îzmir 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'm; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

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

262. - 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) 

263. 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 Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

264. 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) 

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

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

267. 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) 

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

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

270. - 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) 

271. - 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 
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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) 

272. - 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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277.- 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) 

278. - 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) 

279.- 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 İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
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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) 

281. - 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 v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282. - 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 (3/749) (S. Sayısı: 991*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283.- 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 Ertelen
mesine 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) 

284. - 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 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) 

285. - 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) 

286. - 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) 

287. 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) 

288. - 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) 

289. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

- 3 2 - 61 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
290. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

291.- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

292. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik 
Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1110) (S. Sayısı: 1026) 
(Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

296. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

301.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 
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302. X - Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1081) (S. Sayısı: 1036) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

303. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

304. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

305. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 

306. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

307. X - Petrol Kanunu Tasansı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

308. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

309. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

310. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

311.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1096) (S. Sayısı: 1047) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

312.X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

313.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

314.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

315. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

316. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
317.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

318. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

319. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1089) (S. Sayısı: 1067) (Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 

320. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

321. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

322. - 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 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

323. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Dağıtma tarihi: 30.1.2006) 

324. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

325. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 
2 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/678) (S. Sayısı: 1077) (Dağıtma 
tarihi: 3.2.2006) 

326. - Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Dağıtma tarihi: 6.2.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1074) 
Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin; 
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu Raporu (2/676) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ile 

Genel ve Madde Gerekçeleri ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 

Eki: Kanun Teklifi, Genel ve Madde Gerekçeleri 
Yüksel Çavuşoğlu Orhan Erdem Telat Karapınar 

Karaman Konya Ankara 
Orhan Yıldız 

Artvin 
GENEL GEREKÇE 

15.10.2004 tarih ve 25614 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11.10.2004 tarih ve 2004/7931 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 17 nci 
maddesi gereğince, 25.11.2004 tarihinde başlayan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 
(Türk Telekom) % 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin özelleştirme süreci kap
samında 1.7.2005 tarihinde yapılan ihalenin kesinleşmiş sonuçları 2.8.2005 tarihli ve 25894 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştır. 

Bu ihalenin bir gereği olarak, 14.11.2005 tarihinde Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Söz
leşmesi ve Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi im
zalanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte yapılan Şirket 3 üncü Olağanüstü Genel Kurul toplan
tısında Şirket Ana Sözleşmesi değiştirilmiş, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine 
atamalar yapılmıştır. Bu bağlamda, ihale sürecinin bir gereği ve ihale sürecine uygun olarak Türk 
Telekomun % 55 oranında hissesinin devir süreci 14.11.2005 tarihi itibariyle tamamlanmış ve bu 
tarih itibariyle Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına inmiş bulunmaktadır. 

14.11.2005 tarihi itibariyle, Türk Telekom'un nakle tâbi personelinin başka kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakline ilişkin olarak 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesinde öngörülen süreç de 
başlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu personelin Türk Telekomla imzalayacakları iş 
sözleşmesine istinaden, Türk Telekomda çalışma imkânlarının da cazip hale getirilmesi amaçlan
maktadır. Bu sayede, nakil talebinde bulunacak personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve bu per
sonelin mali yükleri de kamuya en az seviyede yansıtılacaktır. Keza, bu sayede, Türk Telekomun 
nitelikli insan gücünden de uzmanlık alanlarında olabildiğince faydalanılması mümkün olacaktır. 

Bu amaçla, teklifimiz ile Türk Telekom personelinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakil hakkı bulunanlardan nakil talebinde bulunmayarak Türk Telekomda çalışmaya devam eden
lerin hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona er
diğinde, bu tarihten itibaren otuz gün içinde başvurmaları halinde nakil hakları korunmaktadır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Türk Telekom personelinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı 
bulunanlardan nakil talebinde bulunmayarak Türk Telekomda çalışmaya devam edenlerin hisse 
devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, söz 
konusu personelin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Devlet Personel 
Başkanlığına başvurmaları halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmelerine imkân sağ
lanmış; ayrıca uzatılan bu süre içinde de personelin önceden bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu 
ile bağlılıkları devam ettirilerek bu şekilde geçecek beş yıllık hizmet sürelerinin kazanılmış hak ay
lık derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate alınabilmesine imkân sağlanmış ve bu 
sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate alınabil
mesi için öncelikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmış olma şartı da kaldırılmıştır. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
Esas No.: 2/676 26/1/2006 
Karar No.: 95 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 24/1/2006 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas 

komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen (2/676) esas numaralı Karaman Milletvekili 
Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 26/1/2006 tarihinde yapmış olduğu 43 üncü bir
leşiminde Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Türk Telekom 
temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Türk Telekom personelinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunanlardan 
nakil talebinde bulunmayarak Türk Telekom'da çalışmaya devam edenlere hisse devir tarihinden 
itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, söz konusu per
sonelin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Devlet Personel Başkanlığına 
başvurmaları halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmelerine imkân sağlandığı, 

- Uzatılan bu süre içinde personelin önceden bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu ile bağ
lılıkları devam ettirilerek bu şekilde geçecek beş yıllık hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık 
derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate alınabilmesine imkân sağlandığı, 

- Bu sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate 
alınabilmesi için öncelikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmış olma şartının da kal
dırıldığı, 

anlaşılmaktadır. 

- Teklifin tümü üzerinde yapılan Komisyon görüşmelerinde; 
- Bu teklif ile istihdam sorununun kalkacağı ve devlete herhangi bir yük getirmeyeceği, 
- Nakle tabi personelde tedirginliğin söz konusu olduğu, bu teklifin kanunlaşması ile bu 

durumun sona ereceği, 
- Söz konusu teklif ile getirilen hükmün aynen yer aldığı Elektronik Haberleşme Kanunu 

Tasarısının Genel Kurul gündemine alınıp da kanunlaştınlmayarak, bu teklife neden gerek duyulduğu, 
şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben yapılan açıklamalarda; 

- Türk Telekomun, personelinin tamamının Türk Telekomda kalarak çalışmalarına devam et
mesini istediği ve bunun için personelin maaşlarına yüksek oranda zam yaparak, belli bir süre iş 
güvencesi teklif ettiği; daha önce yapılan özelleştirmelerden kaynaklanan olumsuz sonuçlar 
nedeniyle emekliliklerini güvence altına almak isteyen Türk Telekom personelinin büyük bir kıs
mının nakil haklarını kullanmak istedikleri; nakle tabi personelinin bu haklarını kullanarak başka 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi durumunda personel sayısının yetersiz kalacağı ve bu 
durumun çok önemli bir kamu hizmetinin aksaması sonucunu doğuracağı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1074) 
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- Bu kapsamda, kanun teklifi ile nakle tabi personelin kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin 
beş yıllık bir süreye yayılarak söz konusu personelin Türk Telekomla imzalayacakları iş sözleş
mesine istinaden, Türk Telekomda çalışma imkânlarının da cazip hale getirilmesinin amaçlandığı; 
bu durumun Şirket tarafından makul karşılandığı gibi, personel ve sendika-dernek gibi sivil toplum 
örgütleri tarafından da talep edildiği, 

- Nakle tabi personelin büyük bir kısmının nakil hakkını kullanması durumunun kamuya aşırı 
yük getirdiği; Türk Telekom personelinin maaşlarının emsallerinden bir hayli yüksek bulunduğu; 
Teklifin kanunlaşması ile nakil talebinde bulunacak personel sayısının asgari seviyede tutulacağı, 
kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı ve bu personelin mali yüklerinin de 
kamuya en az seviyede yansıtılmış olacağı; Türk Telekomun telekomünikasyon sektöründe uzman
laşmış nitelikli insan gücünden de uzmanlık alanlarında olabildiğince faydalanılmasının mümkün 
olacağı ve bu personelin sektöre ilişkin edindikleri tecrübelerin atıl kalmamasının sağlanacağı; Türk 
Telekom özelleştirilmesi sonrasındaki sürecin hassasiyetleri dikkate alınarak sağlıklı bir personel 
politikası yürütülebilmesi açısından Türk Telekomun özelleştirilmesinin bundan sonraki özelleştir
melere de örnek teşkil edeceği, 

- Türk Telekom personelinin mağdur olmaması için bu teklifin bir an önce kanunlaşmasının 

önemli olduğu, 

ifade edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerinin ardından maddelerine geçilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi verilen önergeler doğrultusunda; 

- Teklif ile yapılan düzenlemeye açıklık getirilmesi ve kamunun beklenmeyen bir yükle kar
şılaşma ihtimalinin önüne geçilmesi, böylece, teklifin nakil hakkından vazgeçmek sureti ile sözleş
me imzalayarak Türk Telekomda çalışmaya devam edenleri de kapsadığı şeklinde yorumlanması 
imkânı bulunduğundan bu durumun önlenmesi, nakil hakkından vazgeçen personelin sonradan ileri 
sürebileceği talepleri dolayısı ile kamunun ileride beklenmeyen mali yükler altına girmesinin önlen
mesi, müşterek yapılacak bildirim ile karşılıklı olarak personelin kamuya nakil hakkından vazgeç
tiği ve Türk Telekomun da personeli Devlet Personel Başkanlığına bildirme hakkından vazgeç
tiğinin kayıt altına alınması, bu suretle bu personelin kamu ile olan bağları tamamen kesilmiş 
olacağından ve bunlara ilişkin -mali sorumluluk da dâhil- her türlü sorumluğun Türk Telekomda 
kalacağını ifade etmek, teklif ile yapılan düzenlemeye paralel olarak hisse devir tarihinden itibaren 
150 gün içinde nakil talebinde bulunanlar ile Türk Telekomda kalarak 5 yıl içerisinde kamuya 
geçecek olanlar arasında uygulama birliği sağlanması amacıyla değiştirilerek, 

kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Demir 

Samsun 
Üye 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Üye 
Talip Kaban 

Erzincan 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Yıldırım 

Kastamonu 
Üye 

Recep Yıldırım 
Sakarya 

Sözcü 
Asım Aykan 

Trabzon 
Üye 

Fikret Badazlı 
Antalya 

Üye 
Mevlüt Coşkuner 

İsparta 
Üye 

Erdal Karademir 
İzmir 
Üye 

Niyazi Özcan 
Kayseri 

Üye 
Orhan Taş 

Sivas 
Üye 

Halil Kaya 
Van 

Kâtip 
Mehmet Sarı 

Gaziantep 
Üye 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 
Üye 

Ali İbiş 
İstanbul 

Üye 
Abdürrezzak Erten 

İzmir 
Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
Hasan Güyüldar 

Tunceli 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ YÜKSEL 
ÇAVUŞOĞLU VE 3 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.-406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununun Ek 29 uncu maddesinin birinci fık
rasının üçüncü cümlesinde yer alan "otuz" 
ibaresi, "doksan (yüzseksen günlük aylıksız 
izin süresi aşılmamak kaydıyla)" şeklinde, aynı 
fıkranın son cümlesi ise aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlar
dan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk 
Telekomun tâbi bulunduğu mevzuata göre 
çalışmaya devam edenlerden hisse devir 
tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş söz
leşmesi herhangi bir nedenle sona erenler, bu 
madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere 
iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 
15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesap
lanan ücretleriyle Devlet Personel Başkan
lığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine 
kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, 
sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yar
dımı ile diğer malî ve özlük haklan Türk 
Telekom tarafından karşılanır. Söz konusu per
sonel hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin uy
gulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve 
pozisyon unvanları esas alınır. Bu fıkra hüküm
leri gereğince azami olarak yüzseksen gün 
süreyle kamu görevlerinden aylıksız izinli 
sayılarak Türk Telekom'da çalıştırılmaya 
devam olunanlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına naklen geçiş hakkını kullan
mayarak İş Kanunu hükümlerine tâbi olarak 
yeni bir sözleşme yapmak suretiyle Türk 
Telekom'da çalışmaya devam edenlerin aksine 
bir talepte bulunmamaları halinde kesenekleri 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu mad
desinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer 
alan "otuz" ibaresi, "doksan (yüzseksen günlük 
aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla)" şek
linde, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki cüm
leler eklenmiş, maddenin dördüncü fıkrasındaki 
"Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nak
ledilen 4857 sayılı İş Kanununa tabi kapsam 
dışı personele" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ve hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl 
içerisinde iş sözleşmesi sona eren ve Devlet 
Personel Başkanlığına bildirimi yapılan per
sonele" ibaresi eklenmiştir. 

"Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlar
dan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk 
Telekomun tabi bulunduğu mevzuata ve bu fık
raya istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalış
maya devam edenlerden hisse devir tarihinden 
itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi her
hangi bir nedenle sona erenler, bu madde 
hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş söz
leşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün 
içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak 
tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan üc
retleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir 
ve bunların bildirim tarihine kadar geçen süre 
içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, 
cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî 
ve özlük hakları Türk Telekom tarafından kar
şılanır. Söz konusu personel hakkında üçüncü 
fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir 
tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas 
alınır. Bu fıkra hükümleri gereğince azami 
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(Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 
3 Milletvekilinin Teklif Ettiği Metin) 

kendileri, kurum karşılıkları ise Türk Telekom 
tarafından karşılanmak suretiyle bağlı bulun
dukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri 
devam ettirilir. Önceden bağlı bulundukları 
sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri devam et
tirileceklerin emeklilik hak ve yükümlülük
lerinin tespitinde, devir tarihi itibariyle emek
lilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta 
olan kadro, görev veya pozisyonlarının dikkate 
alınmasına devam olunur. Önceden bağlı 
bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile il
gileri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde 
devam ettirileceklerin nakil talebinde 
bulunabilecekleri ve nakil işlemlerinin devam 
ettiği dönem içerisinde geçecek hizmet 
süreleri; hisse devir tarihindeki statülerinde 
geçmiş sayılarak bu süreleri kıdem aylıklarının 
hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış 
hak aylık derece ve kademeleri genel hükümler 
çerçevesinde yükseltilmeye devam olunur. 
Bunlardan bu fıkrada belirtilen beş yıllık süre 
içerisinde iş sözleşmesi fesholunanların kıdem 
tazminatları bu Kanunun Ek 32 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası dikkate alınarak ödenir." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

7 — 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

olarak yüzseksen gün süreyle kamu görevlerin
den aylıksız izinli sayılarak Türk Telekom'da 
çalıştınlmaya devam olunanlar ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlanna naklen geçiş hakkını 
kullanmayarak İş Kanunu hükümlerine tabi 
olarak yeni bir sözleşme yapmak suretiyle Türk 
Telekom'da çalışmaya devam edenlerin aksine 
bir talepte bulunmamaları halinde kesenekleri 
kendileri, kurum karşılıkları ise Türk Telekom 
tarafından karşılanmak suretiyle bağlı bulun-
duklan sosyal güvenlik kuramları ile ilgileri 
devam ettirilir ve kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakil hakkından vazgeçmiş olan personele iliş
kin karşılıklılık esasına dayalı bir müşterek bil
dirim Devlet Personel Başkanlığına sunulur. 
Önceden bağlı bulunduklan sosyal güvenlik 
kurumu ile ilgileri devam ettirileceklerin emek
lilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, devir 
tarihi itibariyle emeklilik hak ve yükümlülük
lerine esas alınmakta olan kadro, görev veya 
pozisyonlarının dikkate alınmasına devam 
olunur. Önceden bağlı bulundukları sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgileri yukarıda belirtilen 
şartlar dâhilinde devam ettirileceklerin nakil 
talebinde bulunabilecekleri veya nakil işlem
lerinin devam ettiği dönem içerisinde geçecek 
hizmet süreleri; hisse devir tarihindeki 
statülerinde geçmiş sayılarak bu süreleri kıdem 
aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların 
kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri 
genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye 
devam olunur. Bunlardan bu fıkrada belirtilen 
beş yıllık süre içerisinde iş sözleşmesi fes-
holunanlann kıdem tazminatları bu Kanunun ek 
32 nci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate 
alınarak ödenir." 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1066) 
Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik 
Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında 
Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 
1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Ak-
bulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi, Manisa Mil
letvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Millet
vekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına 
Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kır
şehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim 
Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1122, 2/116, 

2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) 

Not: (2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399) esas numaralı teklifler Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına, (2/457) esas numaralı Teklif Plan ve Bütçe ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 25/10/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.0.KKG.0.10/101-1203/4706 
Konu: Kanun Tasarısı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 

Kurulunca 24/10/2005 tarihinde kararlaştırılan "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının 
Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 
2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında 

ciddi boyutlarda olumsuz etkiler doğurmuştur. Bu krizlerin ekonomik hayata doğrudan yansımaları 
ise, işletmelerin mali bünyelerinin zayıflaması, üretimin daralması veya işyerlerinin kapanması ile 
işsizliğin artması şeklinde olmuştur. Yine bu olumsuz gelişmelerin en önemli sonuçlarından biri de 
işyeri sahiplerinin, işletmelerin, işverenlerin fınansal sıkıntılar nedeniyle sosyal güvenlik kurum
larına ödemeleri gereken primlerin ödenmesinde yaşadıkları zorluklardır. 

Yaşanan bu olumsuz gelişmeler doğrudan sosyal güvenlik kurumlarının mali dengelerini 
bozucu etkiler yaratmıştır. Kurumların en önemli gelir kaynağı olan prim gelirlerinin zamanında ve 
tam tahsil edilememesi sosyal güvenlik açıklarını büyütmüştür. Nitekim, Bağ-Kur ve SSK'na olan 
borçlar 2002 yılından 2004 yılı sonuna kadar %74 oranında artmıştır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengelerinin korunmasında en önemli faktörlerden biri 
de kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve yeni istihdam alanları yaratılarak işsizliğin azaltılmasıdır. 
Bunun içindir ki, yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin işverenler ve işletmeler üzerindeki tah
ribatın giderilmesi ile ortaya çıkacak olumlu gelişmeler doğrudan ekonomiye de yansıyacağından, 
sağlıklı bir gelişme ve büyüme için gereken tedbirlerin alınması bir zorunluluk arz etmektedir. 

Tasarı ile Sosyal Sigortalar Kurumu ( SSK)'nda özel sektörden 2005 Mart ayı itibariyle prim 
aslı 2.3 milyar YTL (2.3 katrilyon TL) ve 2005 Temmuz ayı itibariyle 2.3 milyar YTL (2.3 katril
yon TL) gecikme cezası olmak üzere toplam 4.6 milyar YTL (4.6 katrilyon TL) borç yeniden 
yapılandırılabilecektir. Bu miktar SSK'nın toplam alacağının % 63,7'sine tekabül etmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine göre özel sektöre ilişkin olarak 1.446.735 dosyada borç 
bulunmaktadır. Bunlardan 1.440.476 dosya 50.000 YTL ve altında Kuruma borcu bulunan dosyalar 
olup, özel sektörde toplam borçlu dosya sayısının % 99,6' sına tekabül etmektedir. Prim aslı olarak 
ise özel sektörün Kuruma toplam borcunun % 59,3* üne tekabül etmektedir. 

SSK'da 50.000 YTL üstünde ise 6.259 dosya bulunmakta olup, prim aslı alacağının % 40,7'sine 
tekabül etmektedir. 

Bağ-Kur'da ise 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, 1479 sayılı Kanuna tabi 2.389.158 kişi ve 2926 
sayılı Kanuna tabi 996.648 kişi olmak üzere toplam 3.385.806 aktif sigortalı bulunmaktadır. Aynı 
tarih itibarıyla Kurumun 1479 sayılı Kanun kapsamında borçlu durumda olan 1.471.424 kişi ve 
2926 sayılı Kanun kapsamında borçlu durumda olan 716.116 kişi olmak üzere toplam 2.187.540 
borçlu sigortalısı söz konusu yeniden yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. 

Bağ-Kur'un 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, kayıtlı toplam prim alacağı ise 16.7 Milyar YTL 
(16.7 katrilyon TL)'dir. 

Tasarı ile, SSK ve Bağ-Kur'un birikmiş alacaklarının enflasyon rakamları baz alınarak güncel-
lenmesi suretiyle alacak asıllarının değerinin korunması, bunun yanı sıra borçluların gecikme zam
mı ve faiz yüklerinde özellikle 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin olumsuz etkileri bulunduğundan, 
ortaya çıkan mağduriyetlerin belirli ölçüde giderilmesi, borçluların tekrar sisteme düzenli prim 
ödemelerinin teşviki amacıyla borcun ödenebilir seviyeye getirilmesi, kurumların birikmiş alacak
larının tahsil edilmesi, yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesi ve sosyal güvenlik prim alacak
larının tahsilinde kurumların daha etkin bir takip yapabilmelerine imkân tanınması amaçlanmıştır. 
Ayrıca, sosyal güvenlik reform kanunları çerçevesinde tek çatı altında yeniden yapılandırılması 
düşünülen kurumların daha sağlıklı ve sorunsuz bir başlangıç yapmaları amaçlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Madde ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un birikmiş alacaklarının yeniden 
yapılandırılarak tahsili amaçlanmıştır. 

Birinci fıkrada, 31/3/2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 2/9/1971 tarih
li ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlan ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda işveren sayılan özel sektör işverenlerinin, anılan Kanunun 80 inci 
maddesine göre takip ve tahsil olunan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası 
primi ve idari para cezası ile, 506 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde sayılı kurum ve kuruluşlar
ca ihale suretiyle yaptırılan işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının tespiti hususunda yapılan ön değer
lendirme ve araştırma sonucunda ortaya çıkan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçları kap
sama alınmıştır. 

İkinci fıkrada, Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar ile borç aslı 50.000 YTL ve altında olan 
SSK kapsamındaki özel sektör işveren borçları, 1999 öncesi dönemlerde TEFE oranlan o tarihler
deki mer'i gecikme zammı oranlarından yüksek olduğu için mevcut gecikme zammının artışına 
sebebiyet verilmemesi bakımından 31/12/1998 öncesi dönemleri için yürürlükteki oranlar esas 
alınarak gecikme zammı hesaplanması, bu tarihten sonra ise TEFE oranlannın uygulanması suretiy
le borç yeniden hesaplanması öngörülmektedir. 

Üçüncü fıkrada 506 sayılı Kanun kapsamında olup, birinci fıkrada belirtilen borçlardan asıl 
tutarı 50.000 YTL'nin üstünde olanlar için yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı ayın 
sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç 
tutan tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Dördüncü fıkrada ise, SSK kapsamında borç aslı 50.000.YTL ve üzerindeki özel sektör borç
lu işverenlerinin ödeme gücünün tespitinde finansal analiz tekniklerinden likidite oranlan kul
lanılarak bu işverenlerin borç tutannın belli oranlarda terkin edilerek kalan borcun 36 aya kadar tak
sitle ödenmesi suretiyle borcun ödenmesinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 50.000.YTL ve 
üzerindeki özel sektör borçlu işverenlerinin borçlarının terkininde; 

Dördüncü fıkranın (a) bendinde, bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin en son vermiş 
olduğu gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ile verilen bilançosu esas alınarak firmanın borcu 
ödeyebilecek nakit gücünün olup olmadığının "Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kay
naklar" rasyosuna göre tespit edilmesi ve bulunacak oranın 0.50 ve altında olması halinde bu 
durumun borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek borcunun, söz konusu oranın 0.50-
0.40 arasında ise % 10'u, 0.39-0.30 arasında ise % 20'si, 0.29 ve altında ise % 30'unun terkini, 

Dördüncü fıkranın (b) bendinde, bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin dışındaki iş
verenler tarafından 31/12/2004 itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alınarak, fir
manın borcu ödeyebilecek nakit gücünün olup olmadığının "Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/ 
Kısa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre tespit edilmesi ve bulunacak oranın 0.30 ve altında ise bu 
durumun borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek borcunun, söz konusu oran 0.30-0.20 
arasında ise %10'u, 0.19-0.10 arasında ise % 20'si ve 0.09 ve altında ise % 30'unun terkini, 
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Dördüncü fıkranın (c) bendinde ise 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren 
veya haklarında iflas kararı verilen işverenler için borcunun % 30'unun terkini, 

düzenlenmiştir. 

Beşinci fıkra ile, uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesinde ilgili kurumların yönetim 
kurulları yetkili kılınmıştır. 

Altıncı fıkra ile de, yeniden yapılandırılan borçlara yapılandırma süresince yapılandırma 
süresine bağlı olarak taksitlendirme farkı alınarak taksitlendirilen borcun reel anlamda değer kay
bına uğramasının önüne geçilmesi düşünülmüştür. 

Yedinci fıkrada, borçluların taksit ödemelerini aksatmaları halinde aksatılan taksitlerin Dev
let iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizine bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranı 
üzerinden ödenmesi kaydıyla Kanun hükümlerinden faydalandırılma hakkının devam ettirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Dokuzuncu fıkrada, yeni borç birikiminin önüne geçilmesi için taksitlendirme süresince 
tahakkuk edecek aynı türdeki yeni borçların ödenmesi şartı getirilmiştir. Aynca Sosyal Sigortalar 
Kurumuna borç aslı 50.000.YTL'nin üzerinde olan büyük borçlu işverenlerin yapılandırma dönemin
deki yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ödeme yükümlülüklerinin yerine 
getirilmediğinin tespit edilmesi halinde getirilen kolaylıklardan yararlanma hakkını kaybedecekleri 
hükmü konularak borçluların vergilerinin zamanında ödenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Onuncu fıkra ile de, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlarını 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine veya 4958 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası kapsamında taksitlendirmek suretiyle düzenli 
ödeyen borçluların bu Kanunun hükümlerinden yararlandırılması amaçlanmıştır. 

Onbirinci fıkrada, Kuruma olan borçlarını ödemek isteyenlerden herhangi bir teminat istenil
meyecek olmakla birlikte, daha önce haklarında yapılan icra takipleri neticesinde haczedilen mal
lar üzerindeki hacizler ile alınmış teminatların yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması ve buna 
isabet eden teminatların iade edilmesi ile borçların tamamının ödenmesi beklenilmeden mahcuz 
mallarının veya teminatlarının bir kısmının kendilerine iade edilerek bu mallar üzerinde tasarrufta 
bulunarak borçlarının ödenmesinde borçlulara yeni imkânlar yaratılması amaçlanmıştır. 

Onikinci fıkra ile getirilen düzenlemede, borçluların Kanun kapsamına giren borçlarından 
dolayı daha önce idare ve yargı nezdindeki ihtilaflarından vazgeçmeleri suretiyle yargı organları 
ve ilgili Kurumların yığılmış dosyalardan kurtarılması, bilahare doğabilecek ihtilafların önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır. 

Onüçüncü fıkra ile, Bağ-Kur sigortalılarının taksitlendirilen toplam borçlarının %50'sini peşin 
veya taksitler halinde ödemesi durumunda sağlık sigortasından yararlandırılmalarına olanak sağlan
ması amaçlanmıştır. 

Madde 2.- Madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle bundan böyle sosyal güvenlik kurum
larına olan borçlarını ödemeyenlerin Devletten almış oldukları veya alacakları teşviklerden yarar-
landınlmaması, haksız olarak yararlanmış olanlardan ise bu teşviklerin geri alınması, dolayısıyla 
sosyal güvenlik kurumlarına karşı prim ödeme yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getirenler 
aleyhine oluşan haksız uygulamaların ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 3.- Madde ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79 un
cu maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle borçluların üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının hac-
zedilmesinde banka ve özel finans kuruluşlarının tek tek şubelerine haciz bildirisi gönderilmesinin 
yanı sıra günümüz teknolojik gelişmeleri dikkate alınarak belirlenecek belli limitin üzerinde borçlu 
olanların hak ve alacaklarının zaman ve emek kaybına yol açmadan haczedilmesini sağlayabilmek 
bakımından 6183 sayılı Kanunu uygulayan kurumlara banka ve özel finans kuruluşlarının genel 
müdürlüklerine doğrudan haciz bildirisi gönderebilme yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 4.- Madde ile, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki mevcut hük
me göre Kurumun prim ve diğer alacakların süresi içerisinde ve tam olarak ödenmemesi halinde 
ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihte % 10 olarak artırılan tutar üzerinden gecikme zammı 
hesaplandığından, ekonomideki iyileşmeler dikkate alındığında yüksek olan bu oran üç aylık 
sürelere yayılmak suretiyle her ay için % 3 oranında bileşik bazda uygulanması öngörülmüştür. 

Ayrıca, tahsilinin imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu an
laşılan 20 Yeni Türk Lirasına kadar olan Kurum alacaklarının tahsil zaman aşımı süresi beklenil-
meksizin terkin edilebilmesinde Kurum yönetim kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 5.- Madde ile, Kurumun bundan böyle prim ve diğer alacaklarının takibinde önceliğinin 
büyük meblağlı borçlara verilmesi, ayrıca yasal süresi içinde ödenmeyen alacakların takibine kısa 
süre içinde geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 6.- Madde ile, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının kayıtdışı 
istihdamla daha etkin ve verimli mücadele etmesini sağlamak amacıyla, denetlenecek olan sektör
leri risk kriterlerine göre sınıflandırarak, riski yüksek olan sektörlerin denetimine öncelik verileceği 
düzenlenmiştir. 

Madde 7.- Madde ile, 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, 
bankalar ve özel finans kurumlarının genel müdürlüklerinin, borçlu sigortalıların hak ve alacak
larına ilişkin istenilen bilgileri yedi iş gününde vermeleri, aksi takdirde idari para cezası uygulan
ması hüküm altına alınmıştır. Düzenleme ile sigortalıların prim borçlarının takibinde etkinlik sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, halen ödenmeyen primlere ilk ay 
için uygulanan % 10 oranının üç ay süreyle her ay için % 3 olarak uygulanması, böylelikle, ödenmeyen 
veya eksik ödenen primlere ilk ay uygulanan gecikme zammı yükünün azaltılması amaçlanmıştır. 

Bunun dışında, uygulanmakta olan prim mahsup sistemi de değiştirilerek, yapılan ödemelerin 
öncelikle en eski borca değil, ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, kalan kısmın ise en eski 
borçtan başlayarak mahsup edilmesi benimsenmiştir. Yapılan bu değişiklikle, ödenmeyen primlere 
ilk ay uygulanan yüksek gecikme zammı oranının borçları artırıcı etkisinin ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır. 

Madde 8.- Madde ile, 1479 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, üç ay
lık prim borcu bulunan sigortalılar ile ilgili olarak yapılacak tebligat gönderme işlemlerinde bir usul 
benimsenmiş, borcun oluşmasını takiben bir ay içerisinde sigortalının, yazılı olarak bilgilendiril
mesi, üç ay içerisinde de borç bildirimi yapılması, yine borç ödenmezse icra takibine geçilmesi esası 
yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, gönderilen borç bildirimlerinin hukuki niteliği de açıklan
mıştır. Düzenleme ile sigortalılara doğrudan icra takibatı yerine idari takiple bilgilendirme ve borç 
ödemeye davet amaçlanarak öncelikle tahsilatın idari yollardan yapılması benimsenmiştir. 
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Madde 9.- Madde ile, 1479 sayılı Kanunun 68 inci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle, 
kamu denetim elemanları ve sosyal sigorta müfettişleri ve sigorta yoklama memurlarının inceleme 
sırasında ilgililerin kayıt ve tescilli olup olmadıklarını da denetlemelerine imkân verilmek suretiy
le, kayıt dişiliğin azaltılmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında yardımlaşma ve eşgüdümün 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 10. - Madde ile 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi değiştirilmek suretiyle, 
Kuruma beş yıl ve daha uzun süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılara yapılan bildirimi 
takiben bu borçlarının ödenmemesi durumunda sigortalılıklarının durdurulması, bu kişilerin daha 
sonra başvurarak borçlarını ödemek istemeleri halinde ise, en son bulundukları basamağın, ödeme 
tarihindeki tutarı üzerinden ödeme yapmaları halinde bu sürelerin yeniden sigortalılık süresi olarak 
değerlendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, Kurumun gerçek sigortalı portföyünün tespiti ile birikmiş prim borçlarını 
ödeyemeyecek durumda olan sigortalıların bu sürelerinin sigortalılık süresinden sayılmaması 
suretiyle takipten vazgeçilmesi sağlanmıştır. 

Bu haktan yararlanmayan sigortalılardan hiç prim ödemesi bulunmayanların sigortalılıkları tes
cil tarihi itibarıyla, ödemesi bulunanların sigortalılıkları ise, ödedikleri primlerin tam olarak kar
şıladığı ayın sonu itibarıyla durdurulacaktır. 

Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının 
işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç anılan maddenin diğer 
hükümleri ve aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanacağı da hüküm altına alınmıştır. 

Madde 11.- Madde ile, 1479 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmiştir. 
1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 26 ncı madde ile, 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin borcu 

bulunan sigortalılara da prim borçlarını yapılandırma imkânı verilmekte, bu durumda bulunan 
sigortalıların prim borçlarını yapılandırmak için talepte bulunmayanlar veya talepte bulunup 
yapılandırma haklarını kaybedenler hakkında 1479 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik ek 19 uncu 
maddesinin uygulanması hüküm altına alınmıştır. 

1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile, sigortalıların, 31/12/2006 tarihine kadar, 
basamak ve prim borçlarını etkileyecek her türlü bilgi belgeyi Kuruma getirmeleri, aksi takdirde bu 
tarihten sonra getirilecek bilgi ve belgelerin basamak seyirlerini ve prim borçlarını etkilemeyeceği, 
sadece sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Düzenleme ile yürürlüğe 
girecek olan yeni sosyal güvenlik sisteminde pek çok karışıklık ve sorunlara neden olabilecek 
Kurumun mevcut prim hesabının yeni sistem Öncesi olabildiğince sadeleştirilmesi ve Kurumun yeni 
sisteme uyum sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 12.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 13.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 
Tarih ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa 
Göre Tahakkuk Eden Prim, İdari Para Cezası, Gecikme Zammı ve Faiz Borçlarının Tahsilatının 
Hızlandırılması "Sosyal Güvenlik Barışı" Hakkında Kanun Teklifim; gerekçeleriyle beraber ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Kemal Sağ 

Adana 
GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 27 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Barışı Kanunu ile, ekonomik kriz 
nedeniyle güç duruma düşen vergi mükelleflerine belli kolaylıklar sağlanmış ve toplumda belli bir 
uzlaşma ile vergi gelirlerinin tahsilatının artırılması amaçlanmıştır. Bu yasa teklifi ile aynı durum
da olup, ekonomik krizden etkilenen işverenlerin sigorta prim borçları ile, küçük esnaf ve sanat
karın Bağ - Kur prim borçları için de Vergi Barışı Kanununa paralel düzenlemeler getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, prim, idari para cezası, 

gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile topluluk sigortasına ve isteğe bağlı sigortaya 
devam edenlerin 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan prim borçları ile buna bağlı 
cezalarının indirim ve ödeme şartları belirlenmiştir. 

Madde 2.- Bu madde ile genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler, döner ser
mayeli kuruluşlar ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye istinaden kurulan kamu kuruluşları 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bunların 
müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin prim borçları ile buna bağlı cezalarının indirim ve ödeme 
şartları belirlenmiştir. 

Madde 3.- Bu madde ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Bağımsız Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa (Bağ-Kur) göre, prim ve ceza borçlan bulunan sigortalıların prim borçlan ile 
buna bağlı cezalarının indirim ve ödeme şartları belirlenmiştir. 

Madde 4.- Bu madde ile 2926 sayılı Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre, prim borcu bulunan sigortalıların prim borçları ile buna bağlı cezalarının 
indirim ve ödeme şartları belirlenmiştir. 

Madde 5.- Bu madde ile Kanunun yürürlük tarihi belirlenmiştir. 
Madde 6.- Bu madde ile Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL SAĞ'IN TEKLİFİ 
SOSYAL GÜVENLİK BARIŞI YASA TEKLİFİ 

MADDE 1.- 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim, idari para 
cezası, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile topluluk sigortasına ve isteğe bağlı 
sigortaya devam edenlerin, 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan prim borçlarının tamamı 
ile bu primlere uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı 
esas alınarak hesaplanacak tutarın dokuz eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya 
açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla primlere uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi ve idari 
para cezalarının tamamının, 

506 sayılı Kanunun Ek 24 üncü maddesine göre sosyal yardım zammı borcu bulunan ve 2 nci 
madde dışında kalan diğer kuruluşlar, sosyal yardım zammı borçlarının tamamı ile bu borçlara uy
gulanan gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Dev
let İstatistik Enstitüsünün her ay belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak 
hesaplanacak tutarın dokuz eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalar
dan vazgeçilmesi şartıyla sosyal yardım zammı borcuna uygulanan gecikme zammı veya gecikme 
faizinin tamamının, 

Birinci fıkra hükmüne girenlerden 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim, sosyal yar
dım zammı ve idari para cezası borcu bulunmayıp, sadece gecikme zammı ve faiz borcu bulunan
ların, bu borçlarının % 50'sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
dokuz ay içinde eşit taksitlerle ödemeleri halinde kalan borcunun tamamının, 

Tahsilinden vazgeçilir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizler geri veril

mez ve mahsup edilmez. 
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuranlardan taksitlerini süresi içinde ödemeyen

lerin süresinde ödenmeyen her bir taksiti için bu Kanunun uygulanma süresinde rızaen tecil faizi ile 
birlikte ödemeleri halinde bu Kanundan yararlanma hakları saklıdır. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 1.1.2003 
tarihinden itibaren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin hükümleri uygulanır. 

MADDE 2.- Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler, döner sermayeli kuruluş
lar ile kanunla veya kanunlann verdiği yetkiye istinaden kurulan kamu kuruluşlan ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı ortaklık 
ve iştiraklerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar tahakkuk etmiş 
bulunan prim idari para cezası ve sosyal yardım zammı ile bunlarm gecikme zammı ve faiz borç
ları ile 31.12.2002 tarihine kadar doğacak sosyal yardım zammı ile bunların gecikme zammı ve faiz 
borçlan ile 31.12.2002 tarihine kadar doğacak sosyal yardım zammı ve bunlara ait gecikme zammı 
2003 Mali Yılı Hazine Müsteşarlığı Bütçesinin (4792 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 
Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılacak yardımlar) tertibindeki ödenekten Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yapılan ödemeler karşılığında bu kurum ve kuruluşlar adına tahsil edilmiş sayılarak borç 
kayıtları kapatılır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bu kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen prim idari para 
cezası ve sosyal yardım zammı borçları ile ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ve 
faiz borçlarının ödenmesi hususu ile ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
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Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken tes
pit edilir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların bu kapsamda devam eden takibat ve yargı safhasın
daki ihtilafları sona erer. 

MADDE 3.- 2.9.1971 tarihli, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalılar 
ile ölen borçlu sigortalıların hak sahipleri 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan prim 
borçlarının tamamı ile bu borçlara uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay belirlediği toptan eşya fiyat en
deksinin aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın dokuz eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava 
açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla sosyal yardım zammı borcuna uygulanan 
gecikme zammı veya gecikme faizinin tamamının, 

31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim borcu bulunmayıp, sadece gecikme zammı ve 
faiz borcu bulunanların, bu borçlarının % 50'sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay
başından itibaren dokuz ay içinde eşit taksitlerle ödemeleri halinde kalan borcunun tamamının 

Tahsilinden vazgeçilir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizler geri veril

mez ve mahsup edilmez. 
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuranlardan taksitlerini süresi içinde ödemeyen

lerin süresinde ödenmeyen her bir taksiti için bu Kanunun uygulanma süresinde nzaen tecil faizi ile 
birlikte ödemeleri halinde bu Kanundan yararlanma haklan saklıdır. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 1.1.2003 
tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 4.- 17.10.1983 tarihli, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanununa göre prim borcu bulunan sigortalılar ile ölen borçlu sigortalıların hak sahip
leri aynı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre 31.12.2002 tarihi itibariyle hesap
lanacak birikmiş prim borçlarının % 20'sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren dokuz ay içinde taksitler halinde ödedikleri takdirde prim borçlarının bakiyesi terkin 
edilir. Bu fıkra hükmüne göre ödeme yapanların 31.12.2002 tarihine kadar birikmiş prim borçlarına 
ödeme dönemi içinde aynı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş primler geri verilmez ve mahsup edilmez. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 1.1.2003 
tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifim ve 

gerekçeleri ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

GENEL GEREKÇE 
2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri, toplumun tüm kesimlerini ve en çok da esnaf ve sanatkar

larla diğer bağımsız çalışanları etkilemiştir. Bu krizler sonucunda 400 bin esnaf işyerini kapatmak 
zorunda kalmıştır. Öyle ki esnaf ve sanatkarlarla diğer bağımsız çalışanlar sokağa dökülerek, Dev
letle çatışma içine girmiştir. 

Bu bunalımlı dönemde ve sonraki süreçte, evine ekmek götürmekte zorlanan esnaf ve sanat
karlarla diğer bağımsız çalışanlar, Bağ-Kur primlerini ödeyememiştir. Uygulanan yüksek faiz ve 
gecikme zammı nedeniyle, prim borçları çok yükselmiş ve hiç ödenemez duruma gelmiştir. 

Bu nedenle, tıpkı Vergi Barışında olduğu gibi, esnaf ve sanatkarlarla diğer bağımsız çalışanlar 
için de, bir Prim Barışı sağlamak gereklidir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Ekonomik krizler nedeniyle ödenemeyen Bağ-Kur primleri, gecikme zammı ve yük

sek faizlerin işletilmesi nedeniyle, hiç ödenemez duruma gelmiştir. Bu birikmiş primlerin ödenebil
mesi amacıyla, prim alacağı ile Devlet İstatistik Enstitüsü'nün her ay için belirlediği TÜFE'nin ay
lık oranının yarısının ilavesiyle hesaplanacak tutarın 12 eşit taksitte ödenmesi durumunda, işlemiş 
gecikme zammı ve faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir. 

Madde 2.- Bu kanundan yararlanmak için başvuranlar hakkında, bu kanunun yürürlük tarihin
den önce, 6183 sayılı Yasa gereği uygulanmış hacizlerin kaldırılması ve ödemeler nispetinde 
teminatların iadesi gerekir. 

Madde 3.- Bu kanundan yararlanmak için başvuran ve ödemelere başlayanlar hakkında, 
kanunun yürürlük tarihinden sonraki aylar için gecikme zammı ve faizin uygulanmayacağına iliş
kindir. 

Madde 4.- Yürürlük tarih ve yürürlük süresi ile ilgilidir. 
Madde 5.- Yürütme maddesidir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN'İN TEKLİFİ 
ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR HAKKINDA 

PRİM BARIŞI KANUNU 
MADDE 1.- Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş ya da, ödeme süresi henüz geçmemiş olan 

Bağ-Kur prim alacaklarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi yerine, 
bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, Devlet İstatistik Enstitüsünün, her ay için belirlediği Tüketici 
Fiyatları Endeksinin aylık oranının yansı esas alınarak hesaplanacak tutarın, on iki eşit taksitte 
tamamen ödenmesi şartıyla, Bağ-Kur prim alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve gecikme faiz
lerinin tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkında Kanun gereğince, tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve 
buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

MADDE 3.- Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
sonraki aylar için, gecikme zammı, faiz uygulanmaz. 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlük süresi kırk beş gündür. 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1479 ve 2926 sayılı yasalarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifim ve gerekçesi ilişik

te sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 30.04.2003 

Eşref Erdem 
Ankara 

GEREKÇE 
Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle, başta tarım kesimi çalışan

ları (çiftçiler) olmak üzere kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların (Esnaf ve sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanların) prim ödeme zorluğu içine girdikleri hatta hiç güçlerinin kalmadığı 
bilinmektedir. 

Gerek bu zorluğu aşmak, gerekse Bağ-Kur'un içinde bulunduğu prim tahsilatı güçlüğünü or
tadan, kaldırmak ve sigortalıların emeklilik ile sağlık sorunlarını çözmek için prim alacağının (faiz 
ve gecikme zammı hariç) tahsilinde taksit kolaylığının getirilmesi zorunlu olmuştur. 

Kurumda 2003 yılı Mart ayı itibariyle 2.424.437 esnaf ve sanatkâr ile diğer bağımsız çalışan, 
910.417 tarımda kendi adına bağımsız çalışan (çiftçi) sigortalı kayıtlıdır. Bunlardan 1479 sayılı 
Yasaya göre 511.248 kişi, 2926 sayılı Yasaya göre 444.334 kişi hiç prim ödememektedir. Bu durum 
ise; Bağ-Kur'un prim tahsil etmekte zorluk çektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu nedenlerle prim borçlarının ödenmesinde taksit kolaylığının getirilmesinin yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Yüce Meclise saygı ile sunulur. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ EŞREF ERDEM'İN TEKLİFİ 
1479 VE 2926 SAYILI YASALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA YASA ÖNERİSİ 
MADDE 1.- 02/09/1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan

lar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 18.- 31/12/2002 tarihi itibariyle prim borcu bulunan sigortalılar prim aslını 

31/12/2003 tarihine kadar 6 eşit taksitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere 
ait gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. 

Daha önce tahsil edilmiş olan gecikme zammı ve faiz ödemeleri geri verilmez ve mahsup edil
mez. 

Sigortalı ve hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için prim borçlarının tümünün ödenmiş ol
ması zorunludur. 

MADDE 2.- 17/10/1983 tarih ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Yasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11.- 31/12/2002 tarihi itibariyle prim borcu bulunan sigortalılar prim aslını 
31/12/2003 tarihine kadar 6 eşit taksitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere 
ait gecikme zammı ve faiz borçlan alınmaz. 

Daha önce tahsil edilmiş olan gecikme zammı ve faiz ödemeleri geri verilmez ve mahsup 
edilmez. 

Sigortalı ve hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için prim borçlarının tümünün ödenmiş 
olması zorunludur. 

Yürütme 
MADDE 3.- Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürürlük 
MADDE 4.- Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarafımdan hazırlanan İş ve Sigorta Barışı Kanunu teklifi ekli olarak sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

(2/147) esas numaralı kanun teklifine katılmak istiyorum. 
Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 9.11.2004 

Necdet Budak 
Edirne 

GENEL GEREKÇE 
Son yıllarda ülkemizde yaşanan ağır ekonomik koşullar nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur'a tabi bir 

çok vatandaşımızın ve kuruluşların primlerini ödeyemediği, uygulanan yüksek faiz oranları ile 
biriken borcun katlanarak arttığı ve önemli bir kısmının nerede ise ödenmesinin imkânsız hale gel
diği, ödenmeyen borcun faizi ile birlikte tahsili için başvurulan cebri icra işlemleri nedeniyle, vatan
daşın devletle karşı karşıya geldiği, tüm cebri icra yaptırımlarına rağmen, içinde bulunulan ağır 
ekonomik sıkıntılar nedeniyle, bu borcun tahsil edilemediği bilinmektedir. 

Gelinen noktada, yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin, kurum, işletme ve vatandaşlar 
üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi, hareketsiz kalan kamu alacaklarına hareket kazandırılması, 
bu suretle kaynak sıkıntısı içinde bulunan SSK ve Bağ-Kur'a kaynak temini zorunlu hale gelmiştir. 

Bu çerçevede, öncelikle yapılması gereken, geçmişin olumsuz etkilerinin silinmesi ve tah
ribatın onarılması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu ihtiyacı gidermek üzere hazırlanan iş bu 
kanun teklifi, "İş ve Sigorta Barışı" nı sağlayacak olumlu bir başlangıç olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile tahsilatın hızlandırılmasına konu alacakların türleri ile alacaklı kurumlara 

açıklık getirilmekte, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren sigorta primleri ve idari 
para cezalarının, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren primlerin, 2926 sayılı Tarım 
Kanunu kapsamındaki primlerle, bunların gecikme faizi ve gecikme cezalarının madde kapsamın
da olduğuna işaret edilmektedir. 

Madde 2.- Madde ile yapılan düzenlemede, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme 
süresi geçtiği halde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş olan SSK ve Bağ-Kur 
kapsamına giren borçların tamanının ödenmesi şartıyla, bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecik
me cezalarının bir bölümünün tahsilinden vazgeçilmekte, ödenecek kısmın ise ikişer aylık ara ile 9 
eşit taksitte ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 3.- Madde ile yapılan düzenlemede, kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle davaya 
konu edilen kurum alacaklarına açıklık getirilmekte, devam eden davalar ile kurum lehine karara 
bağlanıp kesinleşen davalardan dolayı da, süresi içinde yapılacak başvuruların yasa kapsamında 
değerlendirileceğine işaret edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1066) 



- 1 5 -

Madde 4.- Madde ile red iade ve mahsup edilemeyecek durumlar ile iade ve mahsubun müm
kün olabileceği durumlar belirtilmekte, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 
ödemelerin, bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılamayacağı, ancak, davaya konu 
edilen alacaklarla ilgili olarak, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ödeme yapılmış olması halin
de, ödenen bu tutarlar mahkemelerde devam eden davalar için, bu maddeden yararlanmak üzere 
başvuranlarla ilgili olarak mahsuben iade edilebileceği hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 5.- Madde ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu Kanunun uygulanmasına iliş
kin usul ve esaslan belirleme ve Kanundan yararlanmak isteyenlere başvuru süresi tespit etmeye 
yetki verilmektedir. 

Madde 6.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 7.- Yürütme maddesidir. 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ MUSTAFA NURİ AKBULUT'UN TEKLİFİ 
İŞ VE SİGORTA BARIŞI KANUN TEKLİFİ 

Kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanun hükümleri; 
a) 29.30.31 Temmuz. 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren sigor

ta primleri, idari para cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezalan, 
b) 14 Eylül 1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos

yal Sigortalar Kanunu kapsamına giren prim, gecikme faizi ve gecikme cezalarını, 
c) 20 Ekim 1983 tarih ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu kapsamındaki prim, gecikme faizi ve gecikme cezaları, 
Hakkında uygulanır. 
Kesinleşmiş alacaklar 
MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, (Bu tarih dahil) 
1. a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan SSK primleri ve SSK ve Bölge Çalışma Müdürlük

lerince uygulanan idari para cezalarının tamamı ile bu prim ve idari para cezalarına ilişkin gecikme 
zammı ve gecikme fazinin ayrı ayrı % 20'sinin, Kanunun yürürlüğünü takip eden ayın sonundan 
itibaren ikişer aylık ara ile 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalar
dan vazgeçilmesi şartıyla prim ve idari para cezalarına uygulanan gecikme zammı ve gecikme 
faizinin kalan % 80'inin, 

b) Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olan SSK prim ve idari para cezalarıyla ilgili 
olarak, kısmi ödeme halinde kalan kısmın tamamı ile gecikme zammı ve gecikme faizlerinin ayrı 
ayrı % 20'sinin, Kanunun yürürlüğünü takip eden ayın sonundan itibaren ikişer aylık ara ile 9 eşit 
taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, gecik
me zammı ve gecikme faizinin kalan % 80'inin , 

c) Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan Esnaf ve Sanatkârlarla Diğer Bağımsız Çalışanlar ve 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunları kapsamındaki prim
lerinin tamamı ile bu primlere ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizlerinin ayrı ayrı % 20'sinin, 
Kanunun yürürlüğünü takip eden ayın sonundan itibaren ikişer aylık ara ile 9 eşit taksitte tamamen 
ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla primlere uygulanan 
gecikme zammı ve gecikme faizinin kalan % 80'inin, 

d) Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olan Esnaf ve Sanatkârlarla Diğer Bağımsız 
Çalışanlar ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunları kap
samındaki primlerinin tamamı ile bu primlere ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizi ayrı ayrı 
% 20'sinin, Kanunun yürürlüğünü takip eden ayın sonundan itibaren ikişer aylık ara ile 9 eşit tak
sitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla primlere 
uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizinin kalan % 80'inin, 

Tahsilinden vazgeçilir. 
e) 2. maddenin a, b, c, d bentlerinde yazılı borçlarının tamamını peşin olarak ödeyecekler için 

toplam borç % 20 oranında indirimle tahsil edilir. 
2. (1) numaralı fıkra kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapılan 

ödemeler nisbetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 
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Dava safhasında olan ve kesinleşmiş alacaklar 
MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, dava konusu edilmiş olan SSK ve 

Bağ-Kur alacakları ile ilgili olarak, yasadan yararlanmak isteyenler, davalardan vazgeçmek şartıy
la yasada belirtilen indirim ve ödeme kolaylığından istifade edebilirler. Açılan davaların, kurum 
lehine karara bağlanıp kesinleşmiş olması, mükelleflerin bu yasadan faydalanmasına engel değildir. 

İade edilmeyecek alacaklar 
MADDE 4.- 1. Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler red, iade ve mahsup edilmez. 
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemelerin, bu Kanun hükümlerine 

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, davaya konu edilen alacaklarla ilgili olarak, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarlar mahkemelerde devam 
eden davalar için, bu maddeden yararlanmak üzere başvuranlarla ilgili olarak mahsuben iade 
edilebilir. 

Yetki 
MADDE 5.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye ve bu Kanundan yararlanmak isteyenlere başvuru süresi tespit etmeye yet
kilidir. 

Yürürlük 
MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz, gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Hasan Ören 
Manisa 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Erdal Karademir 
İzmir 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Atila Emek 
Antalya 

Mehmet Parlakyiğit 
Kahramanmaraş 
Mehmet Neşşar 

Denizli 
Ahmet Küçük 

Çanakkale 
M. Ziya Yergök 

Adana 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
Mehmet Işık 

Giresun 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Balıkesir 
A. Rezzak Erten 

Malatya 
Osman Özcan 

Antalya 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Uğur Aksöz 
Adana 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 

Kemal Sağ 
Adana 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Kazım Türkmen 
Ordu 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Atilla Kart 
Konya 

Sezai Önder 
Samsun 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

Sedat Pekel 
Ankara 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Yavuz Altınorak 
Kırklareli 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Naci Aslan 
Ağrı 

Orhan Eraslan 
Niğde 

İsmail Değerli 
Ankara 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Ahmet Yılmaz Kaya 
Gaziantep 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Mehmet Boztaş 

Aydın 
Zekeriya Akıncı 

Ankara 
Oya Araslı 

İzmir 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
Özlem Çerçioğlu 

Aydın 
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GENEL GEREKÇE 
Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve hazineye yük 

olmaktan çıkarılması amacıyla zaman zaman mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır. Kurum alacak
larının 18.5 milyar Yeni Türk Lirasına ulaştığı söylenmektedir. Bunun 10 milyarı faiz alacağıdır. 
1986 yılından bu yana prim ödemeyen bir esnafın faizlerle birlikte borcu 19-20 bin Yeni Türk 
Lirasını bulmaktadır. Geçen yıllarda uygulanan yeniden yapılandırmalarda faize faiz uygulanmasın
dan dolayı başarısız olunmuş ve istenilen prim tahsilatı yapılamamıştır. Bu durum sonrasındaki 
prim ödemelerini de etkilemiştir. Ayrıca bu alacağın büyük bir kısmı meçhul hale gelmiştir. 

Bu Kanun ile, kurumun prim alacaklarının büyük bir kısmının tahsil edilmesi sağlanacaktır. 
Önceki yıllarda uygulanan yüksek faiz ile katlanan borçlar ödenebilir hale gelecektir. Yıllarca 
biriken borcunu ödeme umudu kalmayanların, borçlarım taksitle ödeme imkânından yararlanmaları, 
bundan sonraki prim tahsilatlarının da düzenli ödenmesinin yolunu açacaktır. Bir iki ay prim ödemiş 
sonrasında hiçbir ödeme yapmayanlar bu Kanundan yararlanarak sistem içinde aktif sigortalı haline 
geleceklerdir. Borçlarından dolayı bozulmuş olan kurum-sigortalı barışı yeniden sağlanacak ül
kemizin sosyal güvenlik sisteminin bir yarası daha sarılacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile Bağ-Kur'a borcu bulunan sigortalıların prim borçları yeni faizle 

yeniden hesaplanacak ve 36 aya kadar taksit yapma imkânı sağlanacaktır. Peşin ödenmesi durumun
da borca faiz işlemeyeceğinden Kanundan yararlanma cazip hale gelecektir. 

Madde 2. - Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Bu madde yürütme maddesidir. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ HASAN ÖREN VE 42 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL 
SİGORTALAR KANUNUNA EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 24. - 1479 ve 2928 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan Bağ-Kur'a borcu 

bulunanlar, Kanunun yayımı tarihi itibariyle biriken prim borçlannın ana parasının tamamını, üç ay 
içinde başvurmalan halinde yeniden yapılandınlarak en fazla 36 ay taksitle ödeyebilirler. Bu tarihe 
kadar uygulanan faiz alacaklanndan vazgeçilerek, gecikme cezası aylık % 2 faizle yeniden hesaplanır. 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde toplam borcun peşin ödenmesi durumun
da ana para dışında herhangi bir faiz ve gecikme cezası alınmaz. 

Bu Kanundan yararlanarak borcunun tamamını ödeyen sigortalılann borca konu süreleri sigor
talılık sürelerine eklenir. 

Bağ-Kur tarafından bu Kanun kapsamındaki alacaklar için başlatılmış bulunan idari ve kanuni 
takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. 

Bu Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan ancak borcu zamanında ödemeyenler için 
1479 ve 2928 sayılı Kanun hükümleri aynen devam eder. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı 

Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Ali Oksal 
Mersin 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Engin A ltay 
Sinop 

Sedat Uzunbay 
İzmir 

Nail Kamacı 
Antalya 

Vahit Çekmez 
Mersin 

M. Ziya Yergök 
Adana 

Naci Aslan 
Ağrı 

Atilla Emek 
Antalya 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

Uğur Aks öz 
Adana 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Mehmet Ali Arıkan 
Eskişehir 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

A. Rezzak Erten 
İzmir 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Tacidar Seyhan 
Adana 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

GEREKÇE 
Ülkemizin içinde bulunduğu, özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan şartlar, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaları fınansal dar
boğaza sürüklemiştir. Bu durum, işletmelerin, devlete yani malî kurumlara ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarına olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirememelerine sebep olmuştur. 

Darboğaza giren kişi ve kuruluşlar, sigorta primlerini zamanında ödeyemedikleri için yüksek 
oranda gecikme zamlarına çarptırılmışlar. Böylece, yüksek zam ve faizlerle ağırlaşan ve ödenemez 
hale gelen yükümlülüklerden dolayı vatandaşlarımız, icra takibine maruz kalarak ihtilaflı duruma 
düşmüşlerdir. 

Bu teklifle, prim borçlularına gerekli başvuru süresi tanınarak, borç asılları ile yeniden hesap
lanacak makul düzeydeki zam ve faizlerin eklenmesi sonucu tespit edilen toplam borcun ödeme tak
sitleri Temmuz 2005 den başlatılmaktadır. 

Borç asılları sabit tutularak, gecikme zam ve faizleri ile tecil faizlerinin düşürülmesi ve borcun 
taksitlendirilmesi, fınansal darboğaza giren kişilere ve firmalara devletin göstermesi gereken bir 
kolaylık olacaktır. Böylece ülkemizdeki istihdam sorununa bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, kamu finansmanının sağlanmasında reel faiz oranlarının yüksekliği borçlanma 
maliyetlerini arttırmaktadır. Söz konusu teklifle peşin ödenen primlerin borçlanma maliyetlerini 
düşüreceği kesindir. Böylelikle hem de primini peşin ödeyen vatandaş kazançlı çıkacaktır. 

Ayrıca, söz konusu ekstra ödemelerin mükelleflere ek finansman yükü getirmemesi için, şart
lar gereği gecikme zamları ve tecil faizlerinin vergi yönünden gider yazılabilmesi uygun olacaktır. 
Kanun teklifim, yukarıda belirtilen amaçlara yöneliktir. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ FAHRETTİN ÜSTÜN İLE 28 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
BAĞ-KUR VE SSK'YA AİT BİRİKMİŞ PRİM BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI 

GETİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 31.12.2001 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan; 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanunundan kaynaklanan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun 
hükümlerine göre takip ve tahsil olunan prim, işsizlik sigortası primi, sosyal yardım zammı, top
luluk sigortası primi, idarî para cezası ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme 
faizi ve diğer fer'i alacaklar bu maddede yer alan esaslara göre tecil ve taksitlendirmeye tâbi tutulur. 

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay 
içerisinde yazılı başvuruda bulunulur ve bu alacaklar için ihtilafa gidilmez veya ihtilaftan vazgeçilir. 
Belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmayan borçlular, bu kanun hükümlerinden yarar
lanamazlar. 

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanacak olan kamu alacaklarının ilk taksiti, Temmuz 2005 
tarihinden başlamak üzere 36 ayda ve eşit taksitler halinde ödenir. 

Tecil ve tasitlendirilecek kamu alacaklarının asıllarına normal vade tarihinden tecil tarihine 
kadar geçen süre için gecikme zammı ve gecikme faizi oranı; TÜFE'nin yıllık enflasyon oranı 
olarak uygulanır. Tecil kapsamına girmekle birlikte, bu kanunun yayımı tarihinden önce tahsil 
edilen kamu alacakları red ve iade edilmez. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda kendi adına ve hesabına 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim ödeyenler, şayet söz konusu primlerini vadesinden 
önce peşin olarak öderlerse, ödedikleri prim toplamından aylık % 1 oranında indirime gidilir. 

Tecil ve taksitlendirme işlemleri BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığınca sonuçlandırılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu işlemlere ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye ve tecil işlemleri için bir kereye mahsus olmak üzere borçlulara ek başvuru 
süresi tespit etmeye yetkilidir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu ile 2926 Sayılı Tanm sektöründe kendi adına ve hesabına çalışanlann Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre tahakkuk etmiş olan prim borçlarının tahsilatının artırılarak bütçeye kaynak sağlan
ması amacıyla hazırlamış olduğum Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Hakkında Kanun Teklifim 
gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arze ederim. 
25.04.2005 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

GENEL GEREKÇE 
Geçtiğimiz 2000 ve 2001 yıllarında ard arda yaşanan malî krizler toplumun tüm kesimlerini 

derinden etkilemiş, sayılan yüz binlerle ifade edilen bir çok iş yeri ve imalathane kapanırken çok 
sayıda vatandaşımız da işsiz kalmıştır. Yanında çalıştırdığı işçilerini çıkarmak zorunda kalan bir çok 
esnaf ve sanatkarımız evinin geçimini sağlayamaz duruma gelmiştir. 

O dönemlerde uygulanan yüksek faiz ve gecikme zamları esnaf ve sanatkanmızı prim borç
larını dahi ödeyemez hale getirmiştir. Şubat 2003 tarihinde vatandaşın sesine kulak veren 
hükümetimiz Vergi Barışı Kanunu çıkartarak ekonomik kriz sebebiyle bunalıma giren vergi mükel
leflerini toplumsal uzlaşma yoluyla bir nebze de olsa rahatlatmış böylece vergi gelirlerinin de art
masını sağlamıştır. 

Bu Yasa Teklifimizin kanunlaşması halinde Vergi Banşı Kanununa paralel olarak ekonomik 
krizden etkilenen işverenler ile küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkarımızın Bağ-Kur prim borç
lan ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin ve 2926 sayılı Kanuna tâbi olan tanmda kendi adına 
ve hesabına çalışanlardan prim borcu bulunan sigortalılann 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk et
miş olan prim borçları ile buna bağlı cezalann indirimi ve ödeme kolaylığı sağlanacaktır. 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ MİKAİL ARSLAN'IN TEKLİFİ 
SOSYAL GÜVENLİK VE PRİM BARIŞI KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Malî ve ekonomik kriz sebebiyle zamanında ödenemeyen 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa göre prim borcu, idarî para cezası, gecikme zammı ve bunlara ilişkin faiz borcu 
bulunan işverenler ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin, 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre (Bağ-
Kur) borcu bulunanların, 

2926 sayılı Kanunda belirtilen ve Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların, 31.12.2002 
tarihine kadar birikmiş olan prim borçlarının tamamı ile bu primlere uygulanan gecikme zammı ve 
faizinin tahsili yerine Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay açıkladığı TEFE (Toptan Eşya Fiyat En-
deksi'nin aylık oranı esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın altı eşit taksitte tamamen öden
mesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla primlere uygulanan gecikme 
zammı ve gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra hükmüne girenlerden tahakkuk etmiş prim borcu ve idarî para cezası bulunmayan
ların, üzerlerinde alacak olarak gözüken gecikme zammı ve faiz borcunun % 65'ini bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay içerisinde eşit taksitlerle veya bir defada 
ödemeleri halinde kalan borcun tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuranlardan taksitlerini süresi içinde ödemeyen
lere, süresinde ödenmeyen her bir taksiti için tecil faizi uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz miktarları 
geri ödenmez ve mahsup edilmez. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 16.11.2006 

Esas No.: 1/1122 
Karar No.: Sİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 25.10.2005 tarihin
de Başkanlığınıza sunulan, "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklannın Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı", Başkanlığınızca 28.10.2005 tarihinde 
esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilmiş ve Komisyonumuz, 10.11.2005 tarihli 26 ncı toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, SSK Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdür
lüğü, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas
yonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikalan Konfederasyonu (TÜRK İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) yetkililerinin katılımlarıyla Tasanyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile, 2000 ve 2001 yıllannda yaşanan ekonomik krizler sebebiyle işyeri sahiplerinin, işlet
melerin, işverenlerin uğradıkları mağduriyetin belirli ölçülerde giderilmesi, sosyal güvenlik kurum-
lanna ödemeleri gereken prim borçlannın ödenebilir seviyeye getirilmesi, sosyal güvenlik kurum-
lannın birikmiş alacaklannın tahsil edilmesi, yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesi ve sosyal 
güvenlik prim alacaklannın tahsilinde kurumların daha etkin takip yapabilmelerine imkan tanınması 
öngörülmektedir. 

Komisyon toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Tasarı ile ilgili 
bazı bilgiler verilmiştir. 

Sayın Bakan tarafından; 

Tasan ile, 2005 mart ayı itibarıyla SSK'nın toplam 4.6 milyar YTL alacağı ile, Bağ-Kur'un top
lam 16,7 milyar YTL prim alacağının yeniden yapılandırılacağı, 

Yeniden yapılandırmanın; 
Bağ-Kur'da tüm borçlan ve 

a) SSK'da borç aslı 50 000 YTL ve altında olanlar için, Borç asıllanna; 

1998 yılı sonuna kadar gecikme cezası, 

1999 yılından başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası oranlan yerine enflasyon (TEFE) oranı, 
Bu hesap sonucu borcun ait olduğu döneme bağlı olarak toplam borç tutarında farklı oranlar

da terkin yapılacağı, 

b) SSK'da borç aslı 50 000 YTL üzerinde olanlar için; 
Maliye Bakanlığınca "çok zor durum" halinin belirlenmesi için kullanılan likidite rasyosu esas 

alınarak borçlu kurumun mali durumuna bağlı olarak % 30'a kadar terkin yapılabileceği, 
Tasarının kapsamının; 31.3.2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Bağ-Kur 

kapsamında takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları, 
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SSK Kapsamında takip edilen özel sektör işverenlerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçlan ile, 

Yine SSK kapsamında 31.3.2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu iş
lerden dolayı fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçların yeniden yapılandırılacağı, 

Başvuru süresinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiben aybaşından itibaren 2 ay olacağı, bu 
süreyi 1 ay uzatmaya kurumların yönetim kurullarının karar vereceği, 

Bağ-Kur'lulann sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için toplam borçlannm % 50'sini peşin 
olarak ödeyenler veya taksitlendirilmiş borçlarının yarısını ödeyenler için sağlık hizmetinden fay
dalanmanın mümkün olacağı, 

Taksit sayısının en fazla 36 ay olacağı ve söz konusu borcun oniki ayda ödenmesi durumunda 
yıllık % 5, oniki ayı aşan sürede ödenmesi durumunda % 6, yirmidört ayı aşan sürede ödenmesi 
durumunda % 7 olacağı ve taksitlendirme süresinde taksitlendirilmiş borçlara hazine borçlanma 
faizi (DİBS) uygulanmayacağı. 

belirtilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında bu tasarının uzun zamandır esnafın ve 

sigortalının beklediği bir kanun tasarısı olduğu, mali açıdan ekonomik sıkıntıda olan işyerleri için 
de bu tür kanunların olması gerektiği belirtilerek Tasannın tümünün görüşülmesi sırasında Tasan 
ile ilgili komisyon üyeleri ve sosyal taraflar bazı görüşler ileri sürmüşlerdir. Komisyon üyeleri ve 
sosyal taraflar, 

Gerçek anlamda ekonomik durumu bozuk olan, primlerini de bu sebeple ödeyemeyen işyerleri 
için de yasal düzenlemenin olması gerektiğini, 

Hesaplama yöntemlerinde TEFE ve TÜFE oranlarının 1999 tarihinden itibaren uygulanması 
durumunda enflasyon oranlarının yüzde 50 civarında olduğu düşünülürse borç tutarının artacağı, 
prim aslının bugünkü TEFE ile hesaplanmasının daha fazla katılımcının olmasını sağlayacağını, 

Terkin oranının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değil, yüzde 25 ile yüzde 40 arasında olması 
gerektiğini, 

Geçmişteki prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur'luların sağlık hizmeti alamayıp ilaç ve tedavi 
yardımlanndan yararlanamadıkları halde, Bağ-Kur prim borçları sağlık kesintisi ve diğer kesintinin 
birleşmesinden meydana gelen sağlık primlerini de ödemek zorunda kaldıkları, oysa bir işverenin 
yanında çalışan sigortalı bir işçinin, sigortalılığının kuruma bildirildiği tarihten belli bir süre sonra 
primini yatırmasa da sağlık hizmetinden yararlandığı düşünülürse sağlık hizmetinden yararlan
manın bir paralellikte olmasının uygun olacağını, 

İleri sürmüşlerdir. 
Bu arada Tasarının geneli ile ilgili olmak üzere bir önerge verilmiştir. SSK ve Bağ-Kur alacak

larının tümünün bir defaya mahsus olmak üzere tamamının affedilmesine yönelik olarak verilen 
önerge oylanarak kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde tasarının genel gerekçesi kabul edilmiştir. 
Tasannın geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, maddelerine geçilmesi 

hususu tartışılmış ve Tasannın maddelerine geçilmeden yapılan değerlendirme ve önerilerle birlik
te esas komisyon olan Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilmesine karar verilmiştir. 

Bu anlamda Komisyon üyelerimizin bazı önerileri olmuştur ve bu önerilerin esas komisyon 
olan Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. 
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Bu önerileri şöyle sıralayabiliriz: 

Tasarıda konut yapı kooperatiflerinin nasıl indirimden yararlanacağı konusunda açıklık getiril
mediği belirtilmiştir. Tasarının 1 inci maddesinde 31.3.2003 tarihinden önce biten inşaatlarda yeter
li işçilik bildirimi yapılmadığı anlaşılan işverenlerin borçlarının yeniden yapılandırılacağı bildiril
mektedir. Ancak maddede konut yapı kooperatiflerinin nasıl indirimden yararlanacağı konusunda 
açıklığın olmadığı, bu kooperatiflerin kâr zarar kurumlan olmayıp üyelere konut yapma kuruluşları 
olduğu ve zararlarının olmadığı düşünüldüğünde söz konusu kooperatiflerin indirimden yarar
lanamayacakları anlamına geleceği ve bu durumdaki kooperatifler için borçlandınlan ve yeniden 
yapılandırılan kısım için ne kadar indirimin yapılacağının belirlenmesi gerektiği savunulmuştur. 

Topluluk sigortası bakımından; değerlendirme yapılmış, özellikle avukatlar ve noterler bakımın
dan topluluk sigortasındaki birikmiş borçlann da bu kapsama alınması gerektiği savunulmuştur. 

Tasannın kapsamı bakımından; 31.3.2005 tarihinden kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
geçen 9 aylık sürede tahakkuk edecek yeni borç tutannın takibi ve tahsili teknik güçlükler içerdiğin
den ve konunun anlaşılabilir hale getirilebilmesi ve uygulayıcı kurumlara teknik olarak kolaylık 
sağlanması gerekçeleriyle yapılandırılacak borçların hesap tarihinin 31.3.2005 tarihi yerine 
31.10.2005 olarak düzeltilmesinin daha uygun olacağı savunulmuştur. 

Bir diğer öneri de taksitlendirme süresinin 36 aydan 48 aya yaymanın esnafın, vatandaşın 
yükünü daha azaltacağı savunulmuştur. 

Komisyonumuzda Tasarı, yukandaki önerilerin Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilerek, mad
delerine geçilmeden kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Kâtip 
Mehmet Kılıç 

Konya 

Üye 
Muzaffer Kurtulmuşoğı 

Ankara 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

\u 

Üye 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağn 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Bayram Meral 
Ankara 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İrfan Rıza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Üye 
Feramus Şahin Alim Tunç 

Tokat 
(İmzada bulunamadı) 

Uşak 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 

Üye 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 

Üye 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
Üye 

Ali Arslan 
Muğla 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 18/1/2006 
Esas No: 1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457 

Karar No: 66 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 25.10.2005 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 28.10.2005 tarihinde 
tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen 1/1122 esas numaralı "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komis
yonumuzun 28.12.2005 tarihinde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel 
Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 34 üncü birleşiminde; 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 
2/379,2/399 ve 2/457 esas numaralı Kanun Teklifleriyle aynı mahiyette olması nedeniyle İçtüzüğün 
35 inci maddesi uyarınca birleştirilmiş ve görüşmelerde 1/1122 esas numaralı Tasarının esas alın
masına karar verilmesi suretiyle incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ülkemizin ekonomik ve sos
yal hayatında ciddi boyutlarda olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu krizlerin etkisi doğrudan 
ekonomik hayata yansıyarak üretimin daralmasına, işletmelerin mali bünyelerinin zayıflamasına, iş
yerlerinin kapanmasına ve işsizliğin artmasına sebep olmuştur. Ekonomide yaşanan olumsuz geliş
melerin en önemli sonuçlarından biri de işverenler ile esnaf ve sanatkarların fınansal sıkıntılar 
nedeniyle sosyal güvenlik kurumlarına ödemeleri gereken primlerini ödeyememeleri olmuştur. 

Yaşanan bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak sosyal güvenlik kurumlarının mali dengeleri 
bozulmuştur. Prim gelirlerinin zamanında ve tam olarak tahsil edilememesi sonucunda 2006 yılı 
itibariyle 20 milyar YTL'yi aşan sosyal güvenlik açıkları oluşmuştur. Oransal olarak ise Bağ-Kur ve 
SSK'ya olan borçlar 2002 yılından 2004 yılı sonuna kadar %74 oranında artmıştır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengelerinin korunmasında en önemli faktörlerden biri 
de kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve yeni istihdam alanları yaratılarak işsizliğin azaltılmasıdır. 
Yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin işverenler ve işletmeler üzerindeki tahribatının gideril
mesi, sağlıklı bir gelişme ve büyüme için gereken tedbirlerin alınması amacıyla SSK ve Bağ-Kur'un 
birikmiş alacaklarının enflasyon rakamları baz alınarak güncellenmesi suretiyle alacak asıllarının 
değerinin korunması; bunun yanı sıra borçluların gecikme zammı ve faiz yüklerinin, özellikle 2000 
ve 2001 ekonomik krizlerinin olumsuz etkileri nedeniyle daha ağırlaşan mağduriyetlerinin belirli 
ölçüde giderilmesi; aynı zamanda borçluların tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin teşviki 
amacıyla borcun ödenebilir seviyeye getirilmesi; kurumların birikmiş alacaklarının tahsil edilmesi, 
yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının tahsilinde kurum
ların daha etkin bir takip yapabilmelerine imkân tanınmasına yönelik düzenlemelerin yapılması bir 
zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca bu yönde bir düzlenme yapılması, yapılacak sosyal güvenlik 
reformlarıyla, kurulacak yeni sosyal güvenlik sistemine sorunsuz bir şekilde geçilmesi için de önem 
arz etmektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
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- 31.3.2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Bağ-Kur'un takip edilen prim 
ve sosyal güvenlik destek primi borçları ile SSK'nın işveren sayılan özel sektör işverenlerinin, takip 
ve tahsil olunan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve idari para 
cezasının yanı sıra 506 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde sayılı kurum ve kuruluşlarca ihale 
suretiyle yaptırılan işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı Sosyal Sigortalar Kurumuna yeter
li işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının tespiti hususunda yapılan ön değerlendirme ve araş
tırma sonucunda ortaya çıkan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçların yeniden yapılandırıl
masının, 

- Borçların yeniden yapılandırılmasının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başın
dan itibaren iki ay içerisinde ilgili kurumlara başvurmak suretiyle sağlanmasının, 

- Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar ile borç aslı 50.000 YTL ve altında olan SSK kap
samındaki özel sektör işveren borçlarından, 31/12/1998 öncesi dönemlere ait olanlar için yürürlük
teki oranlar esas alınarak gecikme zammı hesaplanmasının, bu tarihten sonrakiler için ise TEFE ve 
ÜFE oranlarının uygulanması suretiyle borcun yeniden hesaplanmasının, 

- SSK kapsamında olan 50 bin YTL ve üzerindeki özel sektör borçlu işverenlerinin ödeme 
gücünün tespitinde fınansal analiz tekniklerinden likidite oranları kullanılarak bu işverenlerin borç 
tutarının belli oranlarda terkin edilmesinin ve kalan borcun 36 aya kadar taksitle ödenmesinin, 

- Taksitlendirilen borcun reel değer kaybına uğramaması için yeniden yapılandırılan borçlara, 
yapılandırma süresince yapılandırma süresine bağlı olarak taksitlendirme farkı uygulanmasının, 

- Yeniden yapılandırılan borçlarının taksitlerini bir takvim yılı içinde üç defa veya taksitlendir
me süresi içindeki aynı mahiyetteki cari borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılın
da iki defa yerine getirmeyenlerin Kanun hükümlerinden yararlanamayacağının, 

- Borçluların taksit ödemelerini aksatmaları halinde aksatılan taksitlerin Devlet iç borçlanma 
senetlerinin aylık ortalama faizine bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden 
ödenmesi kaydıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden faydalanma hakkının devam etmesinin, 

- İlgili kanun hükümlerine göre borçlarını taksitlendirerek ödemekte olanların da kalan borç 
tutarı için başvuru süresinde talep etmeleri halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceğinin, 

- Sosyal Sigortalar Kurumuna borç aslı 50.000 YTL'nin üzerinde olan borçlu işverenlerden 
yapılandırma dönemindeki yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kay
bedeceklerinin, 

- Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler hakkında daha önce haklarında yapılan icra 
takipleri neticesinde haczedilen mallar üzerindeki hacizler ile alınmış teminatlann, yapılan 
ödemeler nispetinde kaldırılmasının, buna isabet eden teminatlann iade edilmesi ve borçlann 
tamamının ödenmesi beklenilmeden mahcuz malların veya teminatlann bir kısmının borçlulara iade 
edilmesinin, 

- Borçluların bu Kanundan yararlanabilmelerinin borçlarından dolayı idare ve yargı nezdindeki 
ihtilaflarından vazgeçmelerinin, 

- Bağ-Kur sigortalılarının taksitlendirilen toplam borçlarının yüzde 50'sini peşin veya taksitler 
halinde ödemesi durumunda sağlık sigortasından yararlandırmalarına olanak sağlanmasının, 

- Borçlannı yeniden yapılandırmayan veya kurumların ilgili mevzuatına göre taksitlendir-
meyen ve yeniden yapılandırdığı veya taksitlendirdiği borçlarını ödemeyenlerin teşvik ve destekler
den yararlanamayacağının, 
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- Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirimlerinin, amme borçlularının hak ve alacaklarının 
bulunduğu banka veya özel fınans kurumlarına bildirilmesinin, 

- Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ve diğer alacakların süresi içerisinde ve tam olarak öden
memesi halinde ödenmeyen kısma, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her üç ay için 
% 3 oranında gecikme cezası, aynca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarih
ten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak 
bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık or
talama faizi, birleşik bazda uygulanarak gecikme zammının hesaplanmasının, 

- Tahsilinin imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılan 20 
YTL'ye kadar olan SSK alacaklarının tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin edilebilmesi 
hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasının, 

- Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ve diğer alacaklarının takibinde önceliğin yeni ve büyük 
meblağlı borçlara verilmesinin, 

- Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının, denetlenecek olan sektörleri 
risk kriterlerine göre sınıflandırarak, riski yüksek olan sektörlerin denetimine öncelik verilmesinin, 

- Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara doğrudan icra takibatı yerine idari takiple bilgilendirme 
ve borç ödemeye davet yapılarak tahsilatın öncelikle idari yollardan yapılmasının, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzdaki görüşmelere katılan bazı Teklif sahipleri tarafından; 
- Sosyal güvenlik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tekliflerinin 2003 yılın

da kanunlaştırman Vergi Barışı Kanunuyla birlikte değerlendirilmemiş olmasının zaman kaybına yol 
açtığı ve borçların daha çok biriktiği, 

- Tasarının ve tekliflerin ülkenin büyük çoğunluğunu ilgilendirdiği, geç kalınmış da olsa ön
görülen düzenlemelerin olumlu olduğu ve uzun süredir beklendiği, 

- Daha önceki yıllarda da yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler yapıldığı, ancak baş
vuru oranının düşük kaldığı ve başarılı sonuçlar elde edilemediği, daha iyi sonuçlar elde etmek için 
daha cazip düzenlemeler yapılması gerektiği, 

ifade edilmiştir. 
Teklif sahipleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Tasarı ve tekliflerin geneli 

üzerindeki görüşmelere geçmeden önce konunun daha aynntıh bir şekilde incelenebilmesini 
teminen bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Alt komisyonun 29.12.2005 ve 03.01.2006 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla yap
tığı toplantılar neticesinde maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve alt komisyon, hazır
lamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 05.01.2006 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu ile ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 36 ncı bir
leşimde, Tasarı ve tekliflerin geneli üzerindeki müzakerelere geçilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarı ve tekliflerin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Topluluk sigortası kapsamındaki mükelleflerin de yeniden yapılandırma kapsamına alınması 

gerektiği, 
- Maksimum 36 ay olarak öngörülen taksitiendirme süresinin yeterli olmayacağı ve bu sürenin 

uzatılması gerektiği, 
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- 50 bin YTL ve üzerindeki borçların yapılandırılmasında terkin uygulamaya esas değerlendir
me kriteri olarak, bilanço esassına göre defter tutanlar için 0.50, bunlar dışındaki işverenler için 0.30 
olarak belirlenen likidite oranı ayrımının doğru olmadığı, oranın hesaplanmasındaki paylar farklı 
olsa da adil sonuç doğurmayacağı, çünkü çok farklı sonuçlar ortaya çıkacağı ve küçük işverenlerin 
bu yöntemden olumsuz etkileneceği, 

- Prim oranlarının çok yüksek olduğu ve böyle devam etmesi durumunda borçların katlanarak 
artmaya devam edeceği, Kurumlar Vergisinde % 5'lik indirim yapıldığı, ancak asıl indirimin prim 
oranlarında yapılması gerektiği, 

- Vergi ödemeyle yeniden yapılandırmanın ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı, çok fazla şart 
öngörülmesinin istenen sonucun elde edilmesini engelleyeceği, 

- İnsanların zorunlu olarak sigortalı yapıldığı ancak ödemelerin takibi konusunda kurumlarca 
yeterli çaba gösterilmediği, dolayısıyla prim borçları konusunda her iki tarafın da sorumlu olduğu, 
kurumların bu konuda daha dikkatli olması ve profesyonel çalışması gerektiği, 

- Yaşanan ekonomik krizlerin sonucunda sigortalıların ödeme güçlüğü içine girdikleri, bu 
sebeple primlerini zamanında ödeyemedikleri, bu durumun ise sosyal güvenlik açığını büyüttüğü, 

- Getirilen düzenlemede sosyal güvenlik kurumlan prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının 
öngörüldüğü, kamuoyunda Tasarının kısa sürede kanunlaşması yönünde bir beklenti oluştuğu, 

- Belediyeler, topluluk sigortasına tabi olanlar ve isteğe bağlı sigortalıların borçlarının da 
yeniden yapılandırılacak sosyal güvenlik borçlan kapsamına dahil edilmesi gerektiği, 

- Prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını düzenleyen hükümlerin; ödeme usul ve şart
lan bakımından kolay anlaşılır, pratikte uygulanabilir, muhasebe bilgileri ve bilanço analizi gerek
tirmeyen ve alacağın tahsilini temin edici olması gerektiği, buna karşın Tasarı hükümlerinin bu 
nitelikleri taşımadığı, 

- Genel olarak yeniden yapılandırma uygulamalannın iyi niyetli, dürüst, yasalara bağlı yüküm
lüleri mağdur ettiği, bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kanunlara uyan yükümlülere de 
pasaport harcının veya ilaçtaki katkı payının alınmaması gibi belli avantajlann sağlanması gerektiği, 

- Prim borcu olan Bağ-Kur'lu sigortalıların sağlık hizmetinden yararlanamadığı, getirilen 
düzenleme ile sağlık primleri de dahil, tüm primlerin ödenmesinin öngörüldüğü, sağlık hizmetlerin
den yararlanılamayan bir dönem için sağlık prim borçlarının gecikme zammı ile ödenmesinin ön
görülmesinin yerinde olmadığı, 

- Borç aslı tutarının hesaplanmasında, SSK kapsamındaki işveren ve sigortalıların borç aslı 
tutarında, 50 bin YTL nin altı ve üstü için farklı yapılandırmanın öngörülmesinin haksız bir uy
gulama olacağı, bu sebeple yapılandırmaya esas alınacak borç hesaplanırken, 50 bin YTL sınırı ön
gören hükmün Tasarı metninden çıkarılması gerektiği, 

- Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna belli sürelerle ayn ayn prim ödenmesi durumunda, 
sigortalıların elde ettiği haklarını kurum değişikliği sebebiyle kaybetmemeleri gerektiği, kurumların 
birinden elde edilmiş kazanılmış hakların diğer kurumlann prim süresine aktarılması amacıyla 
düzenleme yapılması gerektiği, 

- Taksitlendirme süresinin 72 aya kadar arttırılmasının mükellefleri rahatlatacağı, 
- Prim borcu olan SSK ve Bağ-Kur'luların prim borcunun hesaplanmasında farklı yöntemler 

öngörülmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, vergi barışında olduğu gibi tek bir sis
temin öngörülmesinin yerinde olacağı, 

- Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmanın çok fazla şarta bağlanmasının mükellef
lerin katılımını engelleyeceği, 
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- Taksitle ödeme için öngörülen taksitlendirme farkı oranlarının yüksek olduğu, 
- Tasarı hükümlerinin vatandaşlar tarafından anlaşılmasının oldukça zor olduğu, düzenlemenin 

pek çok formalite ve uzun bir prosedür içerdiği, çok zor durumda olan borçlu nitelendirilmesinde 
aranacak kriterlerin oldukça karmaşık olduğu, 

- 2004 yılı bilançolarının esas alındığı bir uygulamanın öngörülmesiyle şirketlerin geriye 
dönük ödeme güçlüğü çektiği dönemlerin göz ardı edildiği, 

- Bağ-Kur'lu sigortalıların borçlarının belli bir kısmını ödemeleri şartıyla sağlık hizmetinden 
yararlanmalarını öngören hükmün kaldırılarak, öngörülen düzenlemeler uyarınca borçlarını yeniden 
yapılandırıp ödeme takvimi içine girenlerin sağlık hizmetinden yararlanmalarına yönelik düzen
leme yapılması, ayrıca sağlık hizmetinden yararlanılmayan süredeki sağlık priminin alınmaması 
gerektiği, 

- Düzenlemelerin kendi içinde tutarlı olması gerektiği, bu düzenlemelerden yararlanmanın ver
gi borcu olmaması ve benzeri şartlara bağlanmasının; borçların aksatılması halinde sona erdiril-
mesinin; ayrıca kapsama girmeyenlerin veya borçlarını ödemeyenlerin, devlet teşvik ve desteklerin
den yararlanamayacağına ilişkin yaptırımlar öngörülmesinin yanlış olduğu, 

- Yeniden yapılandırmada hassas bir denge kurulmaya çalışıldığı, özellikle ekonomik kriz 
sebebiyle oluşan tahribatın önlenmesinin amaçlandığı, 50 bin YTL ayrımının gerekli olduğu, bu 
sınır belirlenirken borç ödeme kabiliyetinin dikkate alındığı, özellikle belli çevrelerin yeniden 
yapılandırma beklentisi sebebiyle ödeme yapmadığı, oluşan beklentiler nedeniyle, Tasarının kanun
laşmasının gecikmesinin sosyal güvenlik kurumlarına zarar vereceği, bütün sigortalıların ödeme 
kapasitesi göz önünde bulunduran adil bir uygulamanın getirilmeye çalışıldığı, 

- Prim ödeyen, vergi veren, istihdama risk alarak katkıda bulunan işverenlerin de aynı usule 
tabi tutulması gerektiği, 

- Borçların yeniden yapılandırılmasında borcun peşin veya taksitle ödenmesi, taksit ödeme 
süresinin belirlenmesi, "çok zor durum" halinin tespiti ve diğer usul ve esasları belirleme hususun
da ilgili kurumların yönetim kurumlarına verilen yetkinin fazla olduğu, 

- Mükelleflerin taksitlerini aksatmaları durumunda, belli bir şart öngörülmeksizin aynı takvim 
yılı içerisinde borçlarını ödemeleri halinde yeniden yapılandırmadan faydalanmaları ve haklarını 
kaybetmemeleri gerektiği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 
- SSK'nın özel sektörden 4.6 milyar YTL, Bağ-Kur'un ise 16.7 milyar YTL prim alacağının 

bulunduğu, Tasarının bu prim alacaklarını ve diğer alacakları yeniden yapılandırmayı amaçladığı, 
- Sosyal güvenlik reformları kapsamında yapılan diğer düzenlemeler ve bu düzenleme ile 

kurumların aktüeryal dengelerinin sağlanarak birleştirilmelerinin amaçlandığı, 
- Yapılan düzenlemelerde mükellef yararının ön planda tutulduğu, daha önceki yeniden 

yapılandırmalarda Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları borçlarının tamamını 
ödeme koşuluna bağlanmışken, bu Tasanda belli bir miktarı ödemek koşuluyla yararlanma im
kânının getirildiği, 

- Bu Tasarının uzun süredir gündemde olduğu, kanunlaşmasının daha fazla gecikmesinin doğ
ru olmayacağı ve kurumlar için sıkıntı doğuracağı, bu nedenle hem mükellef açısından hem de 
kurumlar açısından bir an önce kanunlaşması gerektiği, 

- Düzenlemelerin primlerini düzenli olarak ödeyen mükellefler açısından kısmen adaletsizlik 
doğurduğu, ancak yaşanan krizlerin de göz ardı edilemeyeceği, ayrıca sosyal güvenlik reformlannın 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi adına önemli olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1066) 



— 33 — 

- Likidite oranı hesaplama yöntemi uygulanacak mükellef sayısının fazla olmadığı, dolayısıy
la borçların hesaplanmasında ve yeniden yapılandırılmasında bir sorun çıkmayacağı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının ve tekliflerin geneli üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Tasan ve teklifler ile 

gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiş ve görüş
melerin alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle yapılması kararlaştırılmıştır. 

Alt komisyon metninin; 
- 1 inci maddesi; Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından takip edilen alacaklardan borç aslı 100 

bin YTL ve üzerinde borcu olan işverenlerin ödeme gücünün tespitinde likitide oranlan kul
lanılarak, bu işverenlerinin borç tutarının belli oranda terkin edilmesi ve kalan borcun yeniden 
yapılandırılması amacıyla ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen "50.000 YTL" ibarelerinin 
"100.000 YTL" şeklinde değiştirilmesi; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan endeks
lerin uygulama dönemlerine açıklık getirmek, 2005 yılında TEFE ve ÜFE'nin birlikte yayımlanmış 
olması ve ÜFE'nin daha düşük olması nedeniyle Tasanda öngörülen oranlann borçlular lehine uy
gulanması amacıyla ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "gecikme zammı hesaplanmak" ibaresin
den sonra gelen kısmın "1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden 
yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatis
tik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak 
suretiyle, yapılandırmaya esas borç hesaplanır." şeklinde değiştirilmesi; ikinci fıkrasının (b) ben
dinin son paragrafında yer alan "Likidite oranının" ibaresinin, daha doğru olduğu gerekçesiyle "(1) 
ve (2) numaralı alt bentlerdeki oranların" şeklinde ve terkine esas olacak oranlann hesaplanmasın
da kullanılacak bilançolann ve mali bildirimlerin doğruluğunu kontrol edecek olan denetim eleman-
lannın birlikte veya ayrı ayrı çalışabilmesini sağlamak amacıyla "Sosyal Sigortalar Kurumu veya 
Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca" ibaresinin "Sosyal Sigortalar Kurumu ve/veya Maliye 
Bakanlığı denetim elamanlannca" şeklinde değiştirilmesi; işverenlere oranlann hesaplanmasında, 
muhasebeci ve mali müşavirlerin yardımcı olması ve bu meslek mensuplannın yaptıkları hesap
lamaların defter, kayıt ve belgelere uygun olmasından sorumlu tutulmasını sağlamaya yönelik bir 
düzenlemenin maddenin sonuna bir fıkra olarak eklenmesi ve maddenin redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle, 

- 2 nci maddesi; prim borcu olan Bağ-Kur'lu sigortalıların, yararlanmadıklan sağlık hizmetinin 
karşılığı olan prim düşülerek borçlarının tespitini sağlamak amacıyla, birinci fıkrasına "... yazılı 
olarak başvurmak şartıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "emekli aylıklanna uygulanan sağlık 
sigortası prim oranı uygulanmak suretiyle bulunan miktar düşüldükten sonra tespit edilen" ibaresinin 
eklenmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan endekslerin uygulama dönemlerine 
açıklık getirmek, 2005 yılında TEFE ve ÜFE'nin birlikte yayımlanmış olması ve ÜFE'nin daha düşük 
olması nedeniyle Tasarıda öngörülen oranlann borçlular lehine uygulanması amacıyla birinci fık
rasının birinci cümlesinin "gecikme zammı hesaplanmak" ibaresinden sonra gelen kısmının 
"1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan top
tan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden yeniden yapılandırma baş
vurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açık
lanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, bu madde ve 3 üncü 
madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır." şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 
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- 3 üncü maddesi; ikinci fıkrasına "on iki ayı aşan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ancak yir
mi dört ayı aşmayan" ibaresinin, fıkranın sonuna hangi durumda borcun peşin ödenmiş sayılacağına 
ilişkin tanım yapan ve fıkraya açıklık getiren bir cümle eklenmesi; bir yıl içinde taksitlendirilmiş 
borçlarının üç taksidinden fazlasını ve/veya cari prim borçlarının üçünden fazlasını ödemeyen prim 
borçlularının yeniden yapılandırmadan yararlandırılmayacaklarına ilişkin düzenlemeye açıklık 
kazandırılması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi amacıyla üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan "borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim 
yılında üç defadan fazla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve/veya" ibaresinin eklenmesi; Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan borçlarını Tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kap
samında yeniden yapılandırılanların vergi dairelerine olan borçlarını ödemeyerek finansman aracı 
olarak kullanmalarının önüne geçilmesi ve düzenlemeye açıklık getirilmesi amacıyla beşinci fık
rasının yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; borçlarını yeniden yapılandıran, ancak taksitlerini ödemeyen mükelleflerin 
Devlet yardımı ve teşviklerden yararlandırılmamasını öngören birinci fıkrasının kapsamının daral
tılarak daha önce başlayıp devam eden, nakdi olmayan teşviklerin bu kapsamın dışına çıkarılmasını 
ve Sosyal Sigortalar Kurumuna birikmiş borcu olup nakdi teşviklerden yararlanmakta olanlara 
yapılacak olan teşvik ödemelerinin mevcut borçlarına mahsup edilmesini teminen değiştirilmek 
suretiyle, 

- Çerçeve 5 inci maddesi; aynen, 
- Çerçeve 6 ncı maddesi; ekonomide yaşanan gelişmelere göre ilk üç ay için uygulanan gecik

me cezası oranının Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilmesini öngören bir hükmün, bu mad
deyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasını değiştiren düzen
lemenin sonuna bir cümle olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; iş kazalarında iş kazası sigortasının risk üstlenmemesi ve iş kazası 
borçlarının yıkıcı sonuçlara neden olması sebebiyle iş kazası borçlarının ödenebilir olmasını 
teminen, bu maddeyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen ve bu maddenin yürürlük 
tarihinde mevcut olan ya da daha sonra tespit edilen işveren/üçüncü şahısların borçlarının 36 aya 
kadar taksitlendirilmesini sağlayacak olan ek madde 50'nin ikinci cümlesinde yer alan "bu taksit-
lendirme süresinde" ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre takip edilen alacakların tecil ve taksitlendiril-
mesinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca borçlular tarafından borcu karşılayacak 
tutarda teminat verilmesi gerektiği ve taksitlendirme süresinin de prim ve diğer alacaklar yönünden 
en çok 24 ay süre ile sınırlandırılmış olduğu, Kanunda aranılan şartların yerine getirilmemesi halin
de ise borcunu ödemek isteyen iyi niyetli borçlulara taksitlendirme yapılamadığı, ayrıca 24 aydan 
daha fazla bir süre verilemediği, bu nedenle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde aranılan "bor
cu karşılayacak tutarda teminat ibraz etme" şartını yerine getiremeyen ancak borcunu ödemede iyi 
niyetli olan ve borcun en az yarısı tutarında teminat gösteren borçluların, borçlarının en çok 36 aya 
kadar tecil ve taksitlendirilebilmesi ve mal varlığının araştırılmasındaki yöntemin belirlenmesi 
hususunda kurum yönetim kuruluna yetki verilmesini sağlayan ve 29.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun "Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 7 nci mad
desinin birinci fıkrasına (19) numaralı bentten sonra gelmek üzere bir bent eklenmesi ve takip eden 
bent numaralarının teselsül ettirilmesine yönelik bir hükmün metne yeni çerçeve 8 inci madde 
olarak eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 8 inci maddesi; 9 uncu madde olarak aynen, 
- Çerçeve 9 uncu maddesi; ekonomide yaşanan gelişmelere göre ilk üç ay için uygulanan 

gecikme cezası oranının Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilmesini öngören bir hükmün, bu 
maddeyle 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasını değiştiren düzenlemenin 
sonuna bir cümle olarak eklenmesi suretiyle 10 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 10 uncu maddesi; bu maddeyle 1479 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin değiştiril
mesini öngören düzenlemenin, mükellefe daha fazla zaman tanımak amacıyla birinci fıkrasında yer 
alan "üç ay içinde" ibaresinin "dört ay içinde" şeklinde değiştirilmesi suretiyle 11 inci madde olarak, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; 12 nci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 12 nci maddesi; 13 üncü madde olarak aynen, 
- Çerçeve 13 üncü maddesi; 14 üncü madde olarak aynen, 
- Mevzuat uyarınca eşlerin tapulu tarım arazisi bulunması halinde her birinin tarım sigortalısı 

olması gerektiği, tarımda çalışan küçük çiftçinin gelir düzeyinin eşlerin ikisinin de sigorta primini 
ödemeye yetmediği, bu durumda iki eşin de fiilen sağlık yardımları kapsamı dışında kaldığı, bu 
nedenle küçük çiftçi eşlerinden birine sigortalılık yükümlülüğü getirildiğinde diğerinin de hak 
sahibi olarak sağlık yardımlarından yararlanmasını sağlamak ve sosyal bir sorun alanı oluşmasını 
önlemek amacıyla 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunun 4 üncü maddesine (c) bendi olarak eklenmesini öngören bir düzenlemenin metne çerçeve 
15 inci madde olarak ilave edilmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle 

- Yeni sosyal güvenlik sistemine geçilecek olması da dikkate alınarak, sosyal güvenlik sis
teminin karmaşık olmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine ve kurumlar arasında, sigor
talıların farklı zamanlarda farklı sosyal güvenlik kurumlarına ödedikleri primlerin mahsuplaşma 
yöntemiyle tek bir kuruma saydınlmasına imkân veren bir düzenlemenin metne 16 ncı madde 
olarak eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 14 ve 15 inci maddeleri ise 17 ve 18 inci maddeler olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
M. Mesut Özakcan 

Aydın 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 

Başkanvekili 
M. Al tan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Bu Raporun Sözcüsü 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
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Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(İmzada bulanamadı) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Üye 
O. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 
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AYRIŞIK OY 
"Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik

lik Yapılması Hakında Kanun Tasansı"na aşağıdaki gerekçeklerle katılmıyoruz. 
Tasarının genel gerekçesinde, af uygulamasının, Türkiye'de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan 

ekonomik krize bağlandığı görülmektedir. Öncelikle şu sorunun yanıtı alınamamıştır. 2000 ve 2001 
yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin ortaya çıkardığı darboğazı gidermek için AKP Hükümeti 
niçin 2006 yılına kadar beklenmiştir? Bunun bilinen gerekçesi, Hükümetçe IMF'nin bu konuda ik
na edilememiş olmasıdır. Dolayısıyla bağımsız ekonomik kararlar alamayan bir Hükümetin 
getireceği af uygulamasının da, yetersiz ve adil olmayacağı açıktır. Nitekim aşağıda belirtilen 
gerekçeler bu açmazları göstermektedir. 

1. Tasarı, prim borcu olan yükümlüler açısından eşit uygulama öngörmemekte, aksine çifte 
standardı öngören uygulamalara olanak sağlamaktadır. Örneğin, 100.000 YTL'nin altında prim bor
cu olan işveren ve sigortalılar için getirilen af uygulaması, 100.000 YTL'nin üstünde prim borcu 
olan işveren ve sigortalılar için öngörülen uygulamadan farklıdır. Bu farklılığın, her ne kadar, bilan
ço rasyoları iyi olan işverenlerin aftan yararlanmamalarına yönelik olarak yapıldığı ifade edilse de, 
aynı durumun 100.000 YTL'nin altında borcu olanlar için de geçerli olduğunun unutulmaması 
gerektiği açıktır. Dolayısıyla, gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur'a prim borcu olanların aftan yararlan
maları konusunda yasayla farklı standartlar getirilmesi, yurttaşların yasalar karşısında eşit olmadık
ları sonucunu doğurmaktadır. Bu da Anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. 

2. Aftan yararlanacak prim borçlusunun "çok zor durum" hali esas alınarak belli oranlar belir-
lenmişse de, bu oranların aftan yararlanmada sağlıklı sonuçlar vermeyeceği, aksine bazı haksız uy
gulamalara yol açacağı görülmektedir. Bu açıdan yapılan düzenleme beklentilere hizmet edecek 
nitelikte değildir. 

3. Yasa tasarılarının kolay uygulanabilir ve yurttaşlar tarafından da kolay anlaşılabilir olması 
gerektiği temel kuraldır. Özellikle de af niteliği taşıyan yasaların bu açıdan büyük önem taşıdığı 
açıktır. Oysa bu Tasarı, karmaşık ve uygulaması zor olan bir Tasarıdır. Pek çok bürokratik işleme 
ve dolayısıyla pek çok uyuşmazlığa yol açacaktır. Var olan sorunları çözmeyi amaçlayan bir Tasarı, 
bu haliyle yasalaştığında kendisi yeni sorunların kaynağı olacaktır. 

4. Tasarıda, prim borcu olanlarca daha önce yapılmış tecil ve taksitlendirmelerin aftan yarar
lanmayacağı, bu uygulamanın sadece yasanın yürürlüğe girdikten sonraki bölümü kapsayacağı, 
daha önceki taksitler dolayısıyla alınan paraların mahsup ya da iade edilmeyeceği öngörülmüştür. 
Bu durum, iyi niyetli prim borçlusunu cezalandırma anlamını taşımaktadır. Oysa yasaların iyi niyeti 
koruması temel kuraldır. Yapılan düzenleme ile iyi niyet değil, aksine, iyi niyetli olmayan prim 
borçlusu ödüllendirilmektedir. Tasarının adil olması için, tasarı yasalaşmadan önce, prim borcunu 
ödemek için iyi niyetle ilgili sigorta kurumuna başvurup, borçlarını taksitlendiren yükümlülerin de 
bu aftan yararlanmalarına olanak sağlanması gerekir. 

5. Tasarıda, prim borcunu yeniden yapılandırıp, aftan yararlanmak isteyen prim borçlularının, 
vergi borçlarını da zamanında ödemeleri koşul olarak getirilmiştir. Ayrıca, af uygulamasını aksatan
ların, aksattıkları tarihi takip eden ay başından itibaren; kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağ
lanan üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanmamaları da 
öngörülmüştür. Bir af uygulamasının, kendi içindeki koşulların dışında, başka koşullara da bağlan
ması doğru bir uygulama değildir. Çünkü, aslolan SSK ve Bağ-Kur'un alacaklarının tahsilidir. 
Maliye Bakanlığının vergilerin tahsili konusunda umudunu SSK, Bağ-Kur affına bağlaması, söz 
konusu Bakanlığın performansının düşmesine yol açacaktır. 
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6. Halen yürürlükte olan yasalara göre, prim borçlusu olan Bağ-Kur'lu, sağlık hizmetlerinden 
yararlanamamakta, sağlık harcamalarını kendisi karşılamaktadır. Getirilen af uygulamasında, sağ
lık sigortası da dahil, tüm primlerin ödenmesi öngörülmektedir. Oysa bu sigortalıya geçmişte, Bağ-
Kur'ca sağlık hizmeti sunulmamıştır. Dolayısıyla Bağ-Kur'lunun yararlanmadığı bir hizmetin 
priminin kendisinden istenmesi her şeyden önce adil değildir. Bu da SSK ve Bağ-Kur af uy
gulamalarında farklılıklara yol açmaktadır. Çünkü Bağ-Kur'lunun aksine, işverence sigorta primi 
yatırılmayan işçi, sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu çifte standardın da düzeltilmesi 
gerekir... 

7. Her af uygulamasının iyi niyetli, dürüst, yasalara bağlı yükümlüleri mağdur ettiği bir gerçek
tir. Çünkü sonuçta mağdur olanlar primlerini aksatmadan ödeyenler olmaktadır. Bu da iyi niyetli 
yükümlülerin yasalara ve o yasaları çıkaran yasama organına olan güvenini sarsmaktadır. Bu mağ
duriyetin giderilmesi için de yasalara uyan yükümlülere belli bir avantajın getirilmesi gerekirdi. Ör
neğin, bu yükümlüler, kamunun sunduğu hizmetler nedeniyle bazı mali yükümlülüklerden belli bir 
süre muaf tutulabilirler... Pasaport harcının alınmaması veya sağlık hizmeti aldıklarında ilaçlardaki 
katkı payının bir yıl süre ile alınmaması gibi... 

Kemal Kılıçdaroğlu A. Mesut Özakcan A. Kemal Deveciler 
İstanbul Aydın Balıkesir 

M. Akif Hamzaçebi A. Kemal Kumkumoğlu Bülent Baratalı 
Trabzon İstanbul İzmir 

Mustafa Özyürek 
Mersin 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
ALT KOMİSYON RAPORU 

(1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalış

ma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Sosyal 
Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı", 28.12.2005 tarihinde Komisyonumuz gündemine alınarak görüşülmeye 
başlanmış, ancak ayrıntılı bir şekilde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla bir 
alt komisyonda görüşülmesi uygun görülmüştür. Alt komisyon 29.12.2005, 03.01.2006 tarihlerinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla toplan
tılar yapmış, ayrıca sivil toplum kuruluşlarından, TÜRK-İŞ, TİSK ve TESK temsilcilerinin Tasarı 
ile ilgili görüşlerini ilk toplantıda almıştır. 

İlgili sivil toplum kuruluşları tarafından; 
- Af düzenlemelerinin sık yapılmasının doğru olmadığı, bu düzenlemelerin faturasının çalışan

lar tarafından ödendiği, geçmişte pek çok af düzenlemesi yapıldığı, bu düzenlemeler sonrasında ise 
prim borçlarında sürekli bir artış yaşandığı, dolayısıyla bu düzenlemelerin ilgili kesimler nezdinde 
af beklentisini sürekli canlı tuttuğu, 

- Af konusunda kamuoyunda bir beklenti doğmuş olduğu ve bunun neticesinde prim ödemeleri 
konusunda bir karmaşanın ortaya çıktığı, bu karmaşanın önlenmesi adına Tasannın en kısa sürede 
kanunlaştırılması gerektiği, 

- Yapılacak düzenlemeler neticesinde ne kadar tahsilat yapılacağı hususunda bir öngörüde 
bulunulmamış olduğu, bir hedef belirlenmesi gerektiği, aksi takdirde başarılı bir sonuç elde 
edilemeyeceği ve bu düzenlemenin de geçmişteki düzenlemelerle aynı başarısız sonucu doğuracağı, 

- Performansı yükselen bir ekonomide bu yönde bir düzenleme öngörülmesinin bir çelişki oluş
turduğu, 

- Bu tür düzenlemelerin primlerini düzenli olarak ödeyen vatandaşlar açısından adaletsizlik 
doğurduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, 

- Ödemelerin uzatılmasının istenen sonucu doğurmayacağı, hem Tasarının en kısa sürede 
kanunlaştırılması hem de taksitlendirme sürelerinin kısa tutulması gerektiği, 

- Yaşanan krizler sonucunda firmaların çok zor duruma düştüğü ve prim ödemeleri konusunda 
sıkıntılar yaşandığı, öngörülen düzenlemelerin özellikle bu firmalar açısından oldukça yerinde ol
duğu, 

- Bu yönde düzenlemelere sık başvurulmasının sisteme olan güveni zayıflatacağı, bu yönde 
düzenlemeler yapmak yerine Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok yüksek olan prim 
oranlarının düşürülmesinin daha yerinde olacağı, işçi ve işveren primlerinin de eşitlenmesi gerek
tiği, böylece kayıt dışı ekonominin de azalacağı, 

- 50 bin YTL ve üzerinde olan borçlar için öngörülen indirim oranlarının yeterli olmayacağı, 
uygulanabilir ve sonuç doğurucu düzenlemeler yapılmak isteniyorsa bu oranların yükseltilmesi 
gerektiği, 

- Yönetim Kurullarına tanınan yetkinin kapsamının genişletilmesi gerektiği, yeniden yapılan
dırmaya ödeme gücü kriterinin de dahil edilmesi suretiyle Yönetim Kurullarının takdir haklarının 
genişletilebileceği, 
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- İşverenlerin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları rücu taz
minatları gibi her türlü borçlarının da taksitlendirilerek ödenmesi konusunda düzenleme yapıl
masının yerinde olacağı, 

- Borçlarını yeniden yapılandırmayan veya yeniden yapılandırıp da ödemeyen işverenler için 
teşviklerden yararlanma imkânının ortadan kaldırılmasının doğru olmadığı, 

- Sosyal güvenlik sisteminde sorunlar bulunduğu, sosyal güvenlik açıklarının 2005 yılı itibariy
le 20 milyar YTL'yi geçmiş olmasının bunun en önemli göstergelerinden olduğu, dolayısıyla bu 
alana ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz hale geldiği, 

- Hem sayı hem de miktar olarak esnaf ve sanatkarın 2000 ve 2001 krizlerinden en çok et
kilenen kesim olduğu, bu krizler neticesinde prim ödemeleri konusunda çok güçlükler yaşandığı, bu 
nedenlerle bu Tasarının çok olumlu olduğu, 

- Esnaf ve sanatkarın 2003 yılında çıkarılan 4956 sayılı Kanunla getirilen yeniden yapılandır
ma düzenlemelerinden, şartların çok ağır olması nedeniyle yararlanma oranının çok düşük kaldığı, 
bu Tasarının da benzer bir sonuç doğurma olasılığının yüksek olduğu, yararlanma oranının yüksek 
olması ve başarılı sonuç elde edilmek isteniyorsa daha cazip ve uygulanabilir bir düzenleme yapıl
ması gerektiği, 

- Bağ-Kur borçlularından sağlık priminin de tahsil edilmesinin öngörüldüğü, sağlık hizmet
lerinden yararlanılamayan bir dönem için prim ödemesi öngörülmesinin doğru olmadığı, 

- Taksitlendirme için öngörülen maksimum 36 aylık sürenin çok kısa olduğu ve uzatılması 
gerektiği, 

- Bağ-Kurluların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için borçlarının yansını ödeme şar
tının getirilmiş olmasının doğru olmadığı, daha makul bir miktar ve ödeme planı öngörülebileceği, 

ifade edilmiştir. 
Alt komisyonda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde ise; 
- Yeniden yapılandırmayı düzenleyen 1 inci maddenin daha ayrıntılı ve sistematik düzen

lenebileceği, Bağ-Kur ve SSK borçlarına ilişkin düzenlemelerin ayrı ayrı düzenlenmesi, ancak eşit 
oranlı bir düzenleme öngörülmesi gerektiği, 

- 27.3.2005 ile Tasarının kanunlaşmasına kadar geçen süre arasındaki sürenin de taksitlendir-
meye dahil edilmesi gerektiği, 

- îsteğe bağlı sigortalılık uygulamasından yararlananların borçları ile topluluk sigortası kap
samındaki borçların da yeniden yapılandırma kapsamına alınmasının faydalı olacağı, 

- Borçların farklılaştırılarak ödenmesi amacıyla getirilen 50 bin YTL sınırının eşitsizlik 
yaratacağı, bu nedenle Anayasaya aykırı olduğu, 

- Farklı taksitlendirme sürelerinde uygulanacak vade farklarının adil olması ve enflasyonun 
üzerinde olmaması gerektiği, 

- Taksitlerini ödeyemeyenler için Tasarının öngördüğü yaptırımların ağır olduğu, bunların sis
tem içinde kalmalarını sağlayacak objektif ve makul düzenlemeler yapılması gerektiği, 

- Yeniden yapılandırmadan faydalanmanın ve bu konuda temerrüde düşmenin vergi borçlarıy
la ilişkilendirilmiş olduğu, bu yönde bir düzenleme yapmanın doğru olmayacağı, ayrıca borçlarını 
yapılandırmayanların veya ödeyemeyenlerin teşviklerden yararlanamayacağı hükmünün de yerinde 
olmadığı, 

- Yönetim Kurullarına çok fazla yetki tanınmasının doğru olmayacağı, böyle olması durumun
da bunların olumsuz siyasi baskılara maruz kalabilecekleri, 

- Sağlık primlerinden yararlanma hususunun yalnızca aktif çalışma yaşamında söz konusu olmadığı, 
emeklilik döneminde sağlık imkânlarından daha çok yararlanıldığı, aktif çalışma sürecinde ve emeklilik-
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te sağlık hizmetinden yararlanma oranlan konusunda eldeki istatistiki verilerden yararlanılarak belli mik
tarda bir sağlık priminin tahsil edilmesine yönelik bir düzenlemenin yapılabileceği, 

- Sosyal güvenlik reformlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeniden yapılandırma 
düzenlemesinin önemli olduğu ve kimsenin sistem dışında kalmamasının sağlanması gerektiği, 

- Yapılan düzenlemelerin hukuksal zemininin iyi oturtulması gerektiği, sağlık hizmetinden fay
dalanan ile faydalanmayan şeklinde ayrıma gidilmesinin uygun olmadığı, 

şeklinde görüş ve eleştiriler dile getirilmiştir. Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerin 
ardından maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
- 1 inci maddesi; bu maddede yapılan düzenlemelerin üç ayrı maddeye bölünmesi; 1 inci mad

dede SSK primlerinin, 2 nci maddede Bağ-Kur primlerinin yeniden yapılandırılması hususlarının, 
3 üncü maddede ise ortak hükümlerin düzenlenmesi, bu bağlamda; 1 inci madde kapsamında 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve mülga 5272 sayılı Belediye Kanununun 
geçici 7 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesine istinaden Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan borçları için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma komis
yonuna başvuranlar hariç olmak üzere ilgili mevzuatına göre kamu sektörü işverenlerinin, 506 sayılı 
Kanunun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 1/5/2003 tarihinden 
31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisindeki prim borçları 
ile 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi olanların 31/3/2005 tarihine 
kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçlarının yeniden yapılandırma kap
samına dahil edilmesi, ödenmeyen ve yeniden yapılandırmaya konu olan borçlar arasına sosyal yar
dım zammının da ilave edilmesi; 50 bin YTL'nin üzerinde olup da terkin edilerek yeniden yapılan
dırılacak borçların 50 bin YTL'nin altındaki borçlar için gecikme zammı veya TEFE uygulanmak 
suretiyle bulunan tutarlardan az olamayacağı hükmünün ilave edilmesi suretiyle, 

- Tasarının 1 inci maddesindeki Bağ-Kur primlerine ilişkin düzenlemeleri içeren hükümlerle, 
yeniden yapılandırılan borçların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından 
fazla olamayacağını, 1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayın sonuna 
kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve 
gecikme zammı borçlarının yeniden yapılandırılan borca eklenerek taksitlendirilmesini, bu Kanuna 
göre yeniden yapılandırılan sigortalılar veya bunların hak sahiplerinin; toplam borçlarının % 25'ini 
peşin veya dört taksidini, cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından 
yararlandırılmasını düzenleyen bir hükmün metne 2 nci madde olarak ilave edilmesi ve madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Yeniden yapılandırmaya ilişkin ortak hükümleri içeren, Tasarının 1 inci maddesindeki düzen
lemelerle, taksitlendirme süresini 36 aydan 60 aya çıkaran; başvurusu kabul edilip borçlan yeniden 
yapılandıranlardan yararlanma haklannı kaybetme ile ilgili olarak, borç türü bazında taksitlendiril-
miş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla, taksitlendirme 
süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlanyla ilgili ödeme yükümlülüklerini de 
bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, bu Kanun hükümlerinden yarar
lanma hakkını kaybedeceklerini, taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine 
getirilmiş olması halinde taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının 
sonuna kadar ödenmesi halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılabileceğini öngören 
bir hükmün metne 3 üncü madde olarak eklenmesi ve Yönetim Kurullarına taksit ödeme dönem
lerini borçlular itibariyle farklılaştırma imkânı veren düzenlemenin metinden çıkanlması suretiyle, 
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- 2 nci maddesi; Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinden yararlanma hakkını kaybet
meye ilişkin olarak kurumların ilgili mevzuatına göre borçlarını taksitlendirme şartının madde met
ninden çıkartılması ve maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle 4 üncü madde olarak, 

- 3 üncü maddesi; maddede geçen "özel fınans kurumları" ibarelerinin yeni Bankacılık 
Kanununa uygun olarak "katılım bankaları" şeklinde değiştirilmesi suretiyle 5 inci madde olarak, 

- 4 üncü maddesi; son cümlesine "on katına kadar artırmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"terkin yetkisinin tamamını veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirterek Kurum Başkanına, Genel 
Müdürlere ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlerine devretmeye" ibaresinin eklenmesi suretiyle 6 ncı mad
de olarak, 

- 5 inci maddesi; Kuruma, prim ve diğer alacakları yaş ve miktarına göre sınıflandırma yetkisi 
veren, alacakların takibinde önceliğin büyük meblağlı borçlara verilmesini, ayrıca yasal süresi için
de ödenmeyen alacakların takibine kısa sürede geçilmesini öngören ek madde 50'nin, Kurumun 
kendi iç politikasına yönelik bir işleyiş olduğu ve kendi inisiyatifiyle böyle bir uygulama 
yapabileceği, dolayısıyla böyle bir düzenlemenin kanun maddesi haline getirilmesinin uygun ol
madığı gerekçesiyle madde metninden çıkarılması; işveren ve üçüncü şahısların iş kazası ve mes
lek hastalığı nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları borçlarının 36 aya kadar taksitlendiril-
mesini, söz konusu borca bu taksitlendirme süresinde 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz 
ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre faiz uygulanmasını öngören 
bir düzenlemenin metne ek 50 nci madde olarak eklenmesi suretiyle 7 nci madde olarak, 

- 6 ncı maddesi; madde çerçevesinin kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redak
siyona tabi tutulması suretiyle 8 inci madde olarak, 

- 7 nci maddesi; madde çerçevesinin kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redak
siyona tabi tutulması, birinci fıkrasında geçen "özel fınans kurumlarının" ibaresinin "katılım ban
kalarının" şeklinde değiştirilmesi, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen "ve diğer alacakların" 
ibaresinin metinden çıkarılması ve cümlenin yapılan bu değişiklik doğrultusunda redaksiyona tabi 
tutulması suretiyle 9 uncu madde olarak, 

- 8 inci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 10 uncu madde olarak, 
- 9 uncu maddesi; 11 inci madde olarak aynen, 
- 10 uncu maddesi; 12 nci madde olarak aynen, 
- 11 inci maddesi; 13 üncü madde olarak aynen, 
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 12 ve 13 üncü maddeleri 14 ve 15 inci maddeler olarak aynen, 
kabul edilmiştir. Ayrıca Tasarının tümü kanun tekniğine ve dil bilgisi kurallarına uygunluğun 

sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Mehmet Zekai Özcan Mustafa Elitaş Kemal Kılıçdaroğlu 

Ankara Kayseri İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye Üye 
Mehmet Ergün Dağcıoğlu Ali Kemal Deveciler 

Tokat Balıkesir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1066) 



- 4 3 -

AYRIŞIK OY 
"Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"na aşağıdaki gerekçelerle katılmıyoruz. 
1. Tasarı, prim borcu olan yükümlüler açısından eşit uygulama öngörmemekte, aksine çifte 

standardı öngören uygulamalara olanak sağlamaktadır. Örneğin, 50.000 YTL'nin altında prim bor
cu olan işveren ve sigortalılar için getirilen af uygulaması, 50.000 YTL'nin üstünde prim borcu olan 
işveren ve sigortalılar için öngörülen uygulamadan farklıdır. Bu farklılığın, her ne kadar, bilanço 
rasyoları iyi olan işverenlerin aftan yararlanmamalarına yönelik olarak yapıldığı ifade edilse de, ay
nı durumun 50.000 YTL'nin altında borcu olanlar için de geçerli olduğunun unutulmaması gerek
tiği açıktır. Dolayısıyla, gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur'a prim borcu olanların aftan yararlanmaları 
konusunda yasayla farklı standartlar getirilmesi, yurttaşların yasalar karşısında eşit olmadıkları 
sonucunu doğurmaktadır. Bu da Anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. 

2. Yasa tasarılarının kolay uygulanabilir ve yurttaşlar tarafından da kolay anlaşılabilir olması 
gerektiği temel kuraldır. Özellikle de af niteliği taşıyan yasaların bu niteliklere uygun olması gerek
tiği açıktır. Oysa bu Tasarı, karmaşık ve uygulaması zor olan bir tasarıdır. Pek çok bürokratik işleme 
ve dolayısıyla pek çok uyuşmazlığa yol açacaktır. 

3. Tasarıda, prim borcu olanlarca daha önce yapılmış tecil ve taksitlendirmelerin aftan yarar
lanmayacağı, bu uygulamanın sadece yasanın yürürlüğe girdikten sonraki bölümü kapsayacağı, 
daha önceki taksitler dolayısıyla alınan paraların mahsup ya da iade edilmeyeceği öngörülmüştür. 
Bu durum, iyi niyetli prim borçlusunu cezalandırma anlamını taşımaktadır. Oysa yasaların iyi niyeti 
koruması temel kuraldır. Oysa bu düzenlemede, kötü niyetli prim borçlusu ödüllendirilmektedir. 

4. Tasanda, prim borcunu yeniden yapılandırıp, aftan yararlanmak isteyen priın borçlularının, 
vergi borçlarını da zamanında ödemeleri koşul olarak getirilmiştir. Ayrıca, af uygulamasını aksatan
ların, aksattıkları tarihi takip eden ay başından itibaren; kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağ
lanan üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlandırılmamaları 
da öngörülmüştür. Bir af uygulamasının, kendi içindeki koşulların dışında, başka koşullara da bağ
lanması doğru bir uygulama değildir. Çünkü, aslolan SSK ve Bağ-Kur'un alacaklarının tahsilidir. 
Maliye Bakanlığının vergilerin tahsili konusunda umudunu SSK, Bağ-Kur affına bağlaması, söz 
konusu Bakanlığın performansının düşmesine yol açar. 

5. Halen yürürlükte olan yasalara göre, prim borçlusu olan Bağ-Kur'lu, sağlık hizmetlerinden 
yararlanamamakta, sağlık harcamalarını kendisi karşılamaktadır. Getirilen af uygulamasında, sağ
lık sigortası da dahil, tüm primlerin ödenmesi öngörülmektedir. Oysa bu sigortalıya geçmişte, Bağ-
Kur'ca sağlık hizmeti sunulmamıştır. Dolayısıyla yararlanmadığı bir hizmetin primi kendisinden is
tenmektedir. Bu da SSK ve Bağ-Kur af uygulamalarında farklılıklara yol açmaktadır. Çünkü, iş
verence sigorta primi yatırılmayan işçi, sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu çifte standardın 
da düzeltilmesi gerekir... 

6. Her af uygulamasının iyi niyetli, dürüst, yasalara bağlı yükümlüleri mağdur ettiği bir gerçek
tir. Çünkü sonuçta mağdur olanlar primlerini aksatmadan ödeyenler olmaktadır. Bu da iyi niyetli 
yükümlülerin yasalara ve o yasaları çıkaran yasama organına olan güvenini sarsmaktadır. Bu mağ
duriyetin giderilmesi için de yasalara uyan yükümlülere belli bir avantajın getirilmesi gerekirdi. Ör
neğin, bu yükümlüler, kamunun sunduğu hizmetler nedeniyle bazı mali yükümlülüklerden belli bir 
süre muaf tutulabilirler... Pasaport harcının alınmaması veya sağlık hizmeti aldıklarında ilaçlardaki 
katkı payının alınmaması gibi... 

Kemal Kılıçdaroğlu Ali Kemal Deveciler 
İstanbul Balıkesir 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

(1/1122) 
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.-17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, mülga 5272 sayılı Belediye Kanununun 
geçici 7 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesine istinaden Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan borçları için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma komis
yonuna başvuranlar hariç olmak üzere, kamu sektörü işverenlerinin en son 14/4/2005 tarihine; özel 
sektör işverenlerinin ise en son 31/3/2005 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre ödemeleri gerektiği 
halde, bu Kanunda belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan 
sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım 
zammı borçları ve 31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden 
dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz 
konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda 
müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya 
tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı 
üzerinden hesaplanacak borçları ve 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe 
bağlı sigortalıların 1/5/2003 tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam 
ettiği süre içerisindeki prim borçlan ile 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigor
tasına tabi olanların 31/3/2005 tarihine kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim 
borçları; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde kuruma yazılı olarak başvur
mak şartıyla, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. 

Yukarıda belirtilen işveren ve sigortalıların; 
a) Borç aslı tutarlarının 50.000 Yeni Türk Lirası (YTL) ve altında olması halinde, bu borç asıl

larına, ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre 
gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden itibaren ise yeniden yapılandırma baş
vurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açık
lanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) uygulanmak suretiyle 
yapılandırmaya esas borç hesaplanır. 

b) Borç aslı tutarlarının 50.000 YTL'nin üstünde olması halinde ise, ödeme süresinin bitiminden 
yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutan tespit edilir ve bu tutardan; 

1) Bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ver
miş oldukları en son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas alınarak, "Dönen 
Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" rasyosuna göre bulunacak oran 0.50 ve altında 
olduğu takdirde bu durum borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran 
0.50-0.40 arasında ise % 10'u; 0.39-0.30 arasında ise % 20'si; 0.29 ve altında ise % 30'u, 

2) (1) numaralı alt bentte belirtilenler dışında kalan işverenler tarafından 31/12/2004 tarihi 
itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alınarak, "Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar 
/ Kısa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre bulunacak oran 0.30 ve altında olduğu takdirde bu durum 
borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran 0.30-0.20 arasında ise 
% 10'u; 0.19-0.10 arasında ise % 20'si; 0.09 ve altında ise % 30'u, 
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3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan işverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi 
mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı verilenler için % 30'u, 

terkin edilerek, yapılandırmaya esas olan borç hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan borç 
her halükarda bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak borç miktarından aşağı 
olamaz. Likidite oranının hesaplanmasında yüzdelik ayırımdan sonraki rakamlar dikkate alınmaz. 
(1) ve (2) numaralı alt bentlere göre beyan edilen bilgilerin doğruluğu Sosyal Sigortalar Kurumu 
veya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca kontrol edilebilir. Beyan edilen bilgilerin doğru ol
madığının anlaşılması halinde, işverenler bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybeder
ler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

MADDE 2.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31/3/2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği hal
de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi 
borçlan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kur'a yazılı olarak 
başvurmak şartıyla; prim asıllarına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar 
uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak, 1/1/1999 tarihinden itibaren ise yeniden 
yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) uygulanmak 
suretiyle, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. Ancak, bu suretle 
hesaplanan borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla olamaz. 

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güven
lik destek primi ve gecikme zammı borçlan, yeniden yapılandırılan borca eklenerek 3 üncü mad
dede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir. 

1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında bulunan ve borçları bu Kanuna göre yeniden 
yapılandınlan sigortalılar veya bunlann hak sahipleri; toplam borçlarının % 25'ini peşin veya dört 
taksidini cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandınlırlar. 

MADDE 3.- Borçlann yeniden yapılandırmasında; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktanna göre taksitlendirme süresine esas olan yön
temi tespit etmeye, yapılandınlan borcun peşin veya altmış aya kadar eşit taksitler halinde öden
mesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya, "çok zor 
durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları belirlemeye Sosyal Sigor
talar Kurumu ve Bağ-Kurun Yönetim Kurullan yetkilidir. 

Yeniden yapılandınlan borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halin
de, taksitlendirilen toplam borca; oniki aylık sürede ödenirse yıllık % 5, oniki ayı aşan sürede 
ödenirse yıllık % 6 ve yirmi dört ayı aşan sürede ödenirse yıllık % 7 oranında taksitlendirme farkı 
hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine bölünmek suretiyle aylık taksit tutarı bulunur. Başlangıç
ta taksitle ödeme yolunu seçip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek is
tenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı indirilerek 
bakiye borç miktan tahsil olunur. 

Başvurusu kabul edilip borçlan yeniden yapılandınlanlar, borç türü bazında taksitlendirilmiş 
borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla; taksitlendirme süresi 
içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlanyla ilgili ödeme yükümlülüklerini de bir 
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takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kay
bederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kurun ilgili mevzuatı uyarınca 
borçlarına mahsup edilir. Taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getiril
miş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır. 

Üçüncü fıkraya göre bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının tak-
sitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen ya 
da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir 
önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık or
talama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması 
sonucunda hesaplanacak faiz miktarının ödenmesi halinde bu Kanunun yeniden yapılandırma 
hükümlerinden yararlanılır. Üçüncü fıkraya göre taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya da ek
sik ödenen aynı mahiyetteki cari ay prim ve diğer borçları ise, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
Kurun mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilir. 

Bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında borçları yeniden 
yapılandıranlardan taksitlendirme süresinde tahakkuk eden yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve 
katma değer vergisi ödeme yükümlülüklerinin kanuni süresinde yerine getirilmediği ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmediği 
hususu işverenin bağlı olduğu vergi dairelerince Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilir. Bu durum
da, borçlular bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybederler ve 
ödedikleri tutarlar Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre veya 
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası uyarınca ya 
da 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun geçici 19 uncu maddesi uyarınca borçlarını taksitlendirerek, ilgili kanunlardaki taksit
lendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde 
talep etmeleri halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, daha ön
ce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uygun olarak 
daha önce ödenmiş olan taksit tutarları, ilgili kurumların mevzuatına göre mahsup edildikten sonra 
kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. 

Yeniden yapılandırılan borçlar için yapılan ödemeler; yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç, 
iade ve mahsup edilmez. Yeniden yapılandırma nedeniyle bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 
tahsil edilmiş tutarların iadesi veya mahsubu yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce tatbik edilmiş olan hacizler ile alınan teminatlar, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna 
isabet eden teminatlar iade edilir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların kapsama giren borçları 
dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kura yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdür
dükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. 

MADDE 4.- İşverenlerden bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden 
yapılandırmayanlar, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış borçlan ile ilgili 
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaş
malarının bozulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren; kanun, kararname veya diğer mevzuatla 
sağlanan üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlandırılmazlar 
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ve yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek 
ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Söz konusu destek, teşvik ve Devlet yardımları, ilgili 
sosyal güvenlik kurumundan borçlulara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. 

MADDE 5.- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 79 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirimleri, amme borçlusunun hak ve alacaklarının 
bulunduğu veya bulunabileceği banka ve katılım bankalarının şubelerine doğrudan veya o mahal
deki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edilebileceği gibi; Maliye Bakanlığınca veya bu Kanunu uy
gulayan diğer kurumlarca belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar için alacaklı tahsil 
dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerine de 
doğrudan tebliğ edilebilir. Banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerine tebliğ edilen haciz 
bildirileri hakkında da bu madde hükmü uygulanır." 

MADDE 6.- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer 
maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; Kurumun prim ve diğer 
alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği 
tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için 
bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay 
için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç 
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme 
zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Yapılacak 
takip sonunda tahsilinin imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olacağı an
laşılan 20 YTL'ye kadar (20 YTL dahil) Kurum alacakları, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmek-
sizin Kurum Yönetim Kurulunca terkin edilebilir. Kurum Yönetim Kurulu, bu miktarı on katına 
kadar artırmaya, terkin yetkisinin tamamını veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirterek Kurum 
Başkanına, Genel Müdürlere ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlerine devretmeye yetkilidir." 

MADDE 7.- 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 50.- İşverenler ve üçüncü şahısların bu Kanunun 10, 26, 27 ve 28 inci maddeleri 

gereğince, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her tür borcu 36 
aya kadar eşit taksitler halinde tahsil edilir. Söz konusu borca, bu taksitlendirme süresinde 
04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi 
hükümlerine göre faiz uygulanır." 

MADDE 8.- 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 9 uncu 
maddesinin (B) fıkrasına (5) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve (6) 
numaralı bent (7) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir. 

"6) Sektörel analizler yapmak, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlen
dirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek" 
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MADDE 9.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümleler eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumca, birikmiş alacakların tahsili ile ilgili olarak banka ve katılım bankalarının genel 
müdürlüklerinden borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgenin 
yedi iş günü içinde verilmesi zorunludur. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 
en yüksek basamağın prim tutarı kadar idari para cezası uygulanır." 

"Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primlerin süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi 
halinde, primlerin ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay 
için %3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği 
tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açık
lanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin 
aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Yapılan prim ödemeleri, 
öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin 
gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde diğer borçlara mahsup edilir." 

MADDE 10.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 54.- Tahakkuk etmiş ve ödenmemiş toplam üç aylık prim borcu bulunan sigortalı, 
takip eden ay içinde Kurumca borç tutarı hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Yapılan bilgilendir
me üzerine borcun ödenmemesi durumunda bilgilendirmeyi takip eden üç ay içinde 7201 sayılı 
Tebligat Kanununa göre borç bildirimi yapılır. Bildirim üzerine sigortalı prim borcunu cari ay prim
leri ile birlikte bildirimde belirtilen sürede ödemezse sigortalı aleyhine icra takibi başlatılır. 

Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren borç bildirimleri resmi 
dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince, bunların tabi 
oldukları hükümlere göre işlem yapılır." 

MADDE 11.- 1479 sayılı Kanunun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kamu denetim elemanları ile sigorta müfettişleri ve sigorta yoklama memurları kendi mev

zuatı gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü inceleme ve denetim sırasında ilgililerin Kuruma 
kayıt ve tescili olup olmadığını incelemeye yetkilidirler." 

MADDE 12.- 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ek Madde 19.- Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl 

ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının 
Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim 
ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim 
ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun 
ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları 
takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha 
sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak 
borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık 
süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesil
mesi ve zamanaşımının işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç 
diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır." 
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MADDE 13.- 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 26.- Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 

31/3/2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar veya 
hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmayan
lar veya yeniden yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandırma haklarını kaybedenler 
hakkında ek 19 uncu madde hükmü uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 27.- Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış olan 
sigortalılar 31/12/2006 tarihine kadar sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkin her tür
lü bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmek zorundadırlar. 31/12/2006 tarihinden sonra bilgi ve belge 
ibraz edenlerin hizmet süreleri saklı kalmak kaydıyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler basamak tes
piti ve geriye dönük prim hesabında dikkate alınmaz. Anılan tarihe kadar söz konusu bilgi ve bel
geleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalıların Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre basamak tes
piti yapılır ve geriye dönük prim borçları hesaplanır." 

MADDE 14.- Bu Kanun yayımını takip eden ayın ilk gününde yürürlüğe girer. 
MADDE 15.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAK
LARININ YENİDEN YAPILANDIRIL
MASI VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 31/3/2005 tarihine kadar 

tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 
2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ve 17/10/1983 
tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre takip edilen prim ve sosyal 
güvenlik destek primi borçları, 17/7/1964 tarih
li ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
özel sektör işverenlerinin sigorta primi, sosyal 
güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, 
idari para cezası borçları ile 31/3/2005 tarihi 
ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale 
konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bil
diriminde bulunulmadığı anlaşılan veya yine 
bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle 
ilgili olarak, Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş 
olup olmadığı konusunda işverenlerin bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde yapacağı başvurulara istinaden 
Kurumca yeterli işçilik bildiriminde bulun
madığı tespit edilecek işverenlerin, fark işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanacak borçları, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
başından itibaren iki ay içerisinde ilgili kurum
lara yazılı olarak başvurmak şartıyla, aşağıdaki 
usul ve esaslara göre yeniden yapılandırılır. 

Birinci fıkrada belirtilen; 1479 ve 2926 
sayılı kanunlar kapsamındaki borç asılları ile 
506 sayılı Kanun kapsamındaki 50.000 Yeni 
Türk Lirası (YTL) ve altında olan borç asıl
larına, ödeme süresinin bitiminden itibaren 
31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara 
göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle, 
1/1/1999 tarihinden itibaren ise yeniden 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAK
LARININ YENİDEN YAPILANDIRIL
MASI VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 17/7/1964 tarihli ve 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip 
edilen, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 
mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye 
Kanununun geçici 7 nci maddesi ile 3/7/2005 
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 
geçici 5 inci maddesine istinaden Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan borçları için Hazine 
Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma 
komisyonuna başvuranlar hariç olmak üzere, 
kamu sektörü işverenlerinin en son 14/4/2005 
tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son 
31/3/2005 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre 
ödemeleri gerektiği halde, bu Kanunda belir
tilen başvuru süresinin sonuna kadar tahakkuk 
etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi, sosyal 
güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, 
idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları 
ve 31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten özel 
bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı 
yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı an
laşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan 
söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün için
de bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal 
Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlen
dirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli 
işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan iş
verenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesap
lanacak borçları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 85 inci maddesine göre prim 
ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 1/5/2003 
tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağ
lı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisin
deki prim borçları ile 506 sayılı Kanunun 86 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

yapılandırma başvurusunun yapıldığı ayın 
sonuna kadar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafın
dan açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) 
ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) uygulanmak 
suretiyle taksitlendirmeye esas olan borç 
hesaplanır. 

506 sayılı Kanun kapsamında olup, birinci 
fıkrada belirtilen borçlardan asıl tutarı 50.000 
YTL'nin üstünde olanlar için yeniden yapılan
dırma başvurusunun yapıldığı ayın sonuna 
kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre 
gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç 
tutarı tespit edilir. 

Bu tutardan; 
a) Bilanço esasına göre defter tutan iş

verenlerin en son vermiş olduğu gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu 
esas alınarak, "Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa 
Vadeli Yabancı Kaynaklar" rasyosuna göre 
bulunacak oran 0.50 ve altında ise bu durum 
borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul 
edilerek, söz konusu oran 0.50-0.40 arasında 
ise % 10'u, 0.39-0.30 arasında ise % 20'si, 0.29 
ve altında ise % 30'u; 

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan 
işverenler tarafından 31/12/2004 itibariyle 
beyan edilecek mali durum bildirimi esas 
alınarak, "Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / 
Kısa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre bulunacak 
oran 0.30 ve altında ise bu durum borçlu açısın
dan "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz 
konusu oran 0.30-0.20 arasında ise % 10'u, 
0.19-0.10 arasında ise % 20*si ve 0.09 ve altın
da ise % 30'u, 

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan işverenler
den, 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükel
lefiyeti sona eren veya haklarında iflas karan 
verilen işverenler için % 30'u, 

terkin edilerek, kalan borç otuzaltı aya 
kadar taksitlendirilir. Ancak, her halükarda tak
sitlendirmeye esas olan tutar borç aslından 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi 
olanların 31/3/2005 tarihine kadar olan malul
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim 
borçlan; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak 
başvurmak şartıyla, bu madde ve 3 üncü mad
de hükümlerine göre yeniden yapılandınlır. 

Yukarıda belirtilen işveren ve sigor
talıların; 

a) Borç aslı tutarlarının 100.000 Yeni Türk 
Lirası (YTL) ve altında olması halinde, bu 
borç asıllanna, ödeme süresinin bitiminden 
itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan 
oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 
1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim 
oranı; 1/1/2005 tarihinden yeniden yapılandır
ma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 
ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat en
deksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak 
suretiyle, yapılandırmaya esas borç hesaplanır. 

b) Borç aslı tutarlannın 100.000 YTL'nin 
üstünde olması halinde ise, ödeme süresinin 
bitiminden yeniden yapılandırma baş
vurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın 
sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hüküm
lerine göre gecikme zammı hesaplanmak 
suretiyle borç tutarı tespit edilir ve bu tutardan; 

1- Bilanço esasına göre defter tutan iş
verenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar vermiş oldukları en son gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu 
esas alınarak, "(Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa 
Vadeli Yabancı Kaynaklar" işlemi sonucunda 
bulunacak oran 0.50 ve altında olduğu takdirde 
bu durum borçlu açısından "çok zor durum" 
hali kabul edilerek; söz konusu oran 0.50-0.40 
arasında ise % 10'u; 0.39-0.30 arasında ise 
% 20'si; 0.29 ve altında ise % 30'u, 
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aşağı olamaz. Likidite oranının hesaplanmasın
da yüzdelik ayırımdan sonraki rakamlar dik
kate alınmaz, (a) ve (b) bentlerine göre beyan 
edilen bilgilerin doğruluğu Kurum veya Maliye 
Bakanlığı denetim elemanlarınca kontrol 
edilebilir. Beyan edilen bilgilerin doğru ol
madığının anlaşılması halinde işverenler bu 
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kay
bederler ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümlerine göre haklarında işlem 
yapılır. 

Yeniden yapılandırılan borçların; başvuru 
tarihine göre aylık bazda hesaplanacak borcun 
ağırlıklı yaşı ve borcun miktarı dikkate 
alınarak, peşin veya her halükarda otuzaltı ayı 
geçmemek üzere eşit taksitle ödenmesine, ilk 
taksit ödeme süresini belirlemeye, taksit ödeme 
zamanlarını borçlular itibarıyla farklılaştır
maya, başvuru süresinin bir aya kadar uzatıl
masına, "çok zor durum" halinin uygulan
masına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları 
belirlemeye ilgili kurumların yönetim kurulları 
yetkilidir. 

Taksitlendirilen toplam borcun tamamının 
veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi 
halinde, taksitlendirilen toplam borca; oniki 
aylık sürede ödenirse yıllık %5, oniki ayı aşan 
sürede ödenirse yıllık %6 ve yirmi dört ayı aşan 
sürede ödenirse yıllık %7 oranında taksitlendir
me farkı hesaplanarak ilave edilir ve taksit 
süresine bölünmek suretiyle aylık taksit tutarı 
bulunur. Başlangıçta taksitle ödeme yolunu 
seçip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan 
kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, 
uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara 
isabet eden kısmı indirilerek bakiye borç mik
tarı tahsil olunur. 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksit
lerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halin
de, ödenmemiş olan tutarların son taksit ödeme 
süresi sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

2- (1) numaralı alt bentte belirtilenler 
dışında kalan işverenler tarafından 31 /12/2004 
tarihi itibariyle beyan edilecek mali durum bil
dirimi esas alınarak, "(Kasa+Banka+Kısa 
Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar" işlemi 
sonucunda bulunacak oran 0.30 ve altında ol
duğu takdirde bu durum borçlu açısından "çok 
zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu 
oran 0.30-0.20 arasında ise %10'u; 0.19-0.10 
arasında ise % 20'si; 0.09 ve altında ise % 30'u, 

3- (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan 
işverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi 
mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas 
kararı verilenler için % 30'u, 

terkin edilerek, yapılandırmaya esas olan 
borç hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan 
borç her halükarda bu maddenin ikinci fık
rasının (a) bendine göre hesaplanacak borç 
miktarından aşağı olamaz. (1) ve (2) numaralı 
alt bentlerdeki oranların hesaplanmasında yüz
delik ayırımdan sonraki rakamlar dikkate alın
maz. (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre 
beyan edilen bilgilerin doğruluğu Sosyal Sigor
talar Kurumu ve/veya Maliye Bakanlığı 
denetim elemanlarınca kontrol edilebilir. 
Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının an
laşılması halinde, işverenler bu Kanun hüküm
lerinden yararlanma hakkını kaybederler ve 
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre 
işlem yapılır. 

Bu maddede belirtilen oranlan hesaplama 
konusunda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Ser
best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununa göre ruhsat almış meslek mensup
larına görev verilebilir. Görevlendirilen meslek 
mensupları, yaptıkları hesaplamaların defter, 
kayıt ve belgelere uygun olmasından sorum
ludurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1066) 



- 5 3 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ödenen kısmın son takside ait olması halinde 
ise, bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen 
her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak 
bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ih
raç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ay
lık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek 
suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda 
uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz 
miktarının ödenmesi halinde bu Kanun hüküm
lerinden yararlanılır. 

Taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen 
aynı mahiyetteki cari ay prim ve diğer borçları, 
ilgili kurumların mevzuatlarına göre gecikme 
zammı hesaplanarak tahsil edilir. 

Başvurusu kabul edilip borçları yeniden 
yapılandırılanlar, taksitlendirilmiş borçlarıyla 
ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılın
da üç defa veya taksitlendirme süresi içinde 
tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borç
larıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir tak
vim yılında iki defa yerine getirmemeleri halin
de, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hak
kını kaybederler ve ödedikleri tutarlar kurum
ların ilgili mevzuatları uyarınca borçlarına 
mahsup edilir. Bu maddenin dördüncü fıkrası 
kapsamında borçları yeniden yapılandıranlar
dan taksitlendirme süresinde tahakkuk eden 
yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma 
değer vergisi ödeme yükümlülüklerinin kanuni 
süresinde yerine getirildiğini ya da 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendiril-
diğini belgeleyemeyen veya bu yükümlülük
lerin yerine getirilmediği işverenin bağlı ol
duğu vergi dairelerince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bildirilen borçlular bu Kanun 
hükümlerinden yararlanma hakkını kaybeder
ler ve ödedikleri tutarlar Kurumun ilgili mev
zuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 
veya 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası 
uyarınca ya da 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun geçici 19 uncu maddesi 
uyarınca borçlarını taksitlendirerek, ilgili 
kanunlarındaki taksitlendirme şartlarına uygun 
olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları 
için başvuru süresi içinde talep etmeleri halin
de, bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. 
Bu takdirde, daha önce yapılmış olan tecil ve 
taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme 
şartlarına uygun olarak daha önce ödenmiş olan 
taksit tutarları, ilgili kurumların mevzuatına 
göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar 
vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu 
Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

Yeniden yapılandırılan borçlar için yapılan 
ödemeler, yanlış veya yersiz alınan tutarlar 
hariç, iade ve mahsup edilmez. Yeniden 
yapılandırma nedeniyle bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce tahsil edilmiş tutarların iadesi 
veya mahsubu yapılmaz. Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce tatbik edilmiş olan 
hacizler ile alınan teminatlar, yapılan ödemeler 
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden 
teminatlar iade edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuran borçluların kapsama giren borç
ları dolayısıyla Kurumlara yaptıkları itirazlar
dan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan 
feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. 

1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında 
bulunan sigortalılar ile hak sahiplerinden bu 
Kanuna göre taksitlendirme için başvuranlar, 
taksitlendirilen toplam borçlarının %50'sini 
peşin veya taksitler halinde ödemeleri 
durumunda sağlık sigortasından yararlandırılır
lar. Anılan kanunlara tabi sigortalı ve hak 
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sahipleri 1/4/2005 tarihinden, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk eden 
prim ve sosyal güvenlik destek primi borç
larını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç oniki ay içinde ödemekle 
yükümlüdürler. 

Bu maddede geçen "Kurum" tabiri il
gisine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumunu karşılamak üzere 
kullanılmıştır. 

MADDE 2.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre, 31/3/2005 tarihine 
kadar tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim 
ve sosyal güvenlik destek primi borçlan; bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
ay içerisinde Bağ-Kura yazılı olarak başvur
mak şartıyla, emekli aylıklarına uygulanan sağ
lık sigortası prim oranı uygulanmak suretiyle 
bulunan miktar düşüldükten sonra tespit edilen 
prim asıllanna ödeme süresinin bitiminden 
itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan 
oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 
1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim 
oranı; 1/1/2005 tarihinden yeniden yapılandır
ma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 
ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat en
deksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak 
suretiyle, bu madde ve 3 üncü madde hüküm
lerine göre yeniden yapılandırılır. Ancak, bu 
suretle hesaplanan borç yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından 
fazla olamaz. 
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Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 
1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önceki ayın sonuna kadar geçen 
dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen 
prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme 
zammı borçları, yeniden yapılandırılan borca 
eklenerek 3 üncü maddede belirtilen esaslara 
göre taksitlendirilir. 

1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında 
bulunan ve borçları bu Kanuna göre yeniden 
yapılandırılan sigortalılar veya bunların hak 
sahipleri; toplam borçlarının % 25'ini peşin 
veya dört taksidini cari ay primleri ile birlikte 
ödemeleri durumunda sağlık sigortasından 
yararlandırılırlar. 

MADDE 3.- Borçların yeniden yapılan
dırılmasında; bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibariyle aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı 
ve miktarına göre taksitlendirme süresine esas 
olan yöntemi tespit etmeye, yapılandırılan bor
cun peşin veya altmış aya kadar eşit taksitler 
halinde ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini 
belirlemeye, başvuru süresini bir aya kadar 
uzatmaya, "çok zor durum" halinin uygulan
masına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları 
belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
Kur Yönetim Kurulları yetkilidir. 

Yeniden yapılandırılan borcun tamamının 
veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi 
halinde, taksitlendirilen toplam borca; on iki 
aylık sürede ödenirse yıllık % 5, on iki ayı aşan 
ancak yirmi dört ayı aşmayan sürede ödenirse 
yıllık % 6 ve yirmi dört ayı aşan sürede ödenir
se yıllık % 7 oranında taksitlendirme farkı 
hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine 
bölünmek suretiyle aylık taksit tutarı bulunur. 
Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha 
sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının 
peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan 
taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden 
kısmı indirilerek bakiye borç miktarı tahsil 
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olunur. Bu Kanuna göre yeniden yapılandırılmış 
olan borcun tamamının, yeniden yapılandırma 
için bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin 
sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar 
ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılır. 

Başvurusu kabul edilip borçları yeniden 
yapılandırılanlar; borç türü bazında taksitlen-
dirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülük
lerini bir takvim yılında üç defadan fazla 
ve/veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk 
edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla il
gili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında 
üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, 
yeniden yapılandırma hakkını kaybederler ve 
ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ-Kurun ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına 
mahsup edilir. Taksit veya cari aya ilişkin 
ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getiril
miş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal 
edilmiş sayılır. 

Üçüncü fıkraya göre bir takvim yılında 
ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutar
larının taksitlendirme süresi aşılmamak kay
dıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna 
kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın 
son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son 
taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen 
kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine 
Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait 
YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz 
oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak 
faiz oranının bileşik bazda uygulanması 
sonucunda hesaplanacak faiz miktarının öden
mesi halinde bu Kanunun yeniden yapılandır
ma hükümlerinden yararlanılır. Üçüncü fıkraya 
göre taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya 
da eksik ödenen aynı mahiyetteki cari ay prim 
ve diğer borçları ise, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-Kur mevzuatına göre gecikme zammı 
hesaplanarak tahsil edilir. 
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Bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fık
rasının (b) bendi kapsamında borçlan yeniden 
yapılandırılanlarca, taksitlendirme süresinde 
beyanları üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir ya 
da kurumlar vergisinin süresinde veya vade 
tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın 
sonuna kadar tamamen ödenmemesi, katma 
değer vergisinde bir takvim yılında üç defadan 
fazla kanuni ödeme süresinde veya vade tarih
lerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna 
kadar ödeme yükümlülüklerinin yerine getiril
memesi, bu vergi türleri için ikmalen, re'sen 
veya idarece yapılan tarhiyatlardan, taksitlen
dirme süresince kesinleşenlerin ise kanuni 
süresinde veya kesinleşme tarihlerinin bulun
duğu yılı takip eden yılın sonuna kadar öden
memiş olması ya da bu borçların 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci mad
desine göre taksitlendirilmemesi hallerinde, bu 
hususlar işverenin bağlı olduğu vergi 
dairelerince Sosyal Sigortalar Kurumuna bil
dirilir. Bu durumda, borçlular bu Kanunun 
yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlan
ma hakkını kaybederler ve ödedikleri tutarlar 
Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili mevzuatı 
uyarınca borçlarına mahsup edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 
veya 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci 
maddesinin (K) fıkrası uyarınca ya da 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun geçici 19 uncu maddesi uyarınca 
borçlarını taksitlendirerek, ilgili kanunlardaki 
taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemek
te olanlar, kalan borç tutarları için başvuru 
süresi içinde talep etmeleri halinde, yeniden 
yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler. 
Bu takdirde, daha önce yapılmış olan tecil ve 
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MADDE 2.- Birikmiş borçlarını 1 inci 
maddeye göre yeniden yapılandırmayan veya 
kurumların ilgili mevzuatlarına göre taksitlen-
dirmeyen borçlular aynı maddede öngörülen 
başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren, 
yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçları 
ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine 
getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları 
bozulanlar ise anlaşmalarının bozulduğu tarihi 
takip eden aybaşından itibaren; kanun, karar
name veya diğer mevzuatla sağlanan üretim, 
yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik 
ve desteklerden yararlandırılmazlar ve yarar
lanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan 
da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek 
ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri alınır. 
Söz konusu destek, teşvik ve Devlet yardım
ları, ilgili sosyal güvenlik kurumlarından borç
lulara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden son
ra sağlanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme 
şartlarına uygun olarak daha önce ödenmiş olan 
taksit tutarları, ilgili kurumların mevzuatına 
göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar 
vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. 

Yeniden yapılandırılan borçlar için yapılan 
ödemeler; yanlış veya yersiz alınan tutarlar 
hariç, iade ve mahsup edilmez. Yeniden 
yapılandırma nedeniyle bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce tahsil edilmiş tutarların iadesi 
veya mahsubu yapılmaz. Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce tatbik edilmiş olan 
hacizler ile alınan teminatlar, yapılan ödemeler 
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden 
teminatlar iade edilir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuran borçluların, kapsama giren 
borçlan dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-Kura yaptıkları itirazlardan ve yargı 
nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat et
meleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. 

MADDE 4.- İşverenlerin bu Kanunun 1 inci 
maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden 
yapılandırmaması halinde, başvuru süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış 
borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin 
yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaş
maları bozulanlar ise anlaşmalarının bozulduğu 
tarihi takip eden aybaşından itibaren; kanun, 
kararname veya diğer mevzuatla sağlanan 
üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile 
teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp 
devam eden, nakdi olmayan teşvikler hariç, 
yararlandırılmazlar ve yararlanmaması gerek
tiği sonradan anlaşılanlardan da yapılan Devlet 
yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni 
faizi ile birlikte geri alınır. Sosyal Sigortalar 
Kurumuna birikmiş borcu olup, nakdi teşvik
lerden yararlanmakta olanların bu teşvikleri, 
borçlarına mahsup edilmek üzere ödemeyi 
yapacak olan makamlar tarafından Kuruma 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı 
tarafından müştereken belirlenir. 

MADDE 3.- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 79 uncu maddesine birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bil
dirileri, amme borçlusunun hak ve alacak
larının bulunduğu veya bulunabileceği banka 
ve özel fınans kurumlarının şubelerine doğ
rudan veya o mahaldeki tahsil dairesi aracılığı 
ile tebliğ edilebileceği gibi, Maliye Bakanlığın
ca veya bu Kanunu uygulayan diğer kurumlar
ca belirlenecek limitin üzerinde borçlu 
bulunanlar için alacaklı tahsil dairelerince 
düzenlenen haciz bildirileri, banka ve özel 
fınans kurumlarının genel müdürlüklerine de 
doğrudan tebliğ edilebilir. Banka ve özel fınans 
kurumlarının genel müdürlüklerine tebliğ 
edilen haciz bildirileri hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır." 

MADDE 4.- 17/7/1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim 
ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri 
hariç diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 
sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye 
Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; 
Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi 
içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ödenir. Söz konusu destek, teşvik ve Devlet 
yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumundan 
borçlulara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden 
sonra sağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı 
tarafından müştereken belirlenir. 

MADDE 5.- 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 79 uncu maddesine birinci fık
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bil
dirimleri, amme borçlusunun hak ve alacak
larının bulunduğu veya bulunabileceği banka 
ve katılım bankalarının şubelerine doğrudan 
veya o mahaldeki tahsil dairesi aracılığı ile teb
liğ edilebileceği gibi; Maliye Bakanlığınca 
veya bu Kanunu uygulayan diğer kurumlarca 
belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar 
için alacaklı tahsil dairelerince düzenlenen 
haciz bildirileri, banka ve katılım bankalarının 
genel müdürlüklerine de doğrudan tebliğ 
edilebilir. Banka ve katılım bankalarının genel 
müdürlüklerine tebliğ edilen haciz bildirileri 
hakkında da bu madde hükmü uygulanır." 

MADDE 6.- 17/7/1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim 
ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri 
hariç diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 
sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye 
Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; 
Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi 
içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, 
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ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 
oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için 
bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği 
tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, 
her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca 
açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden 
iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda 
uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak 
ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı 
günlük hesaplanır. Yapılacak takip sonunda 
tahsilinin imkansız veya tahsili için yapılacak 
giderlerin alacaktan fazla olacağı anlaşılan 20 
YTL'ye kadar (20 YTL dahil) Kurum alacak
ları, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin 
Kurum yönetim kurulunca terkin edilebilir. 
Kurum yönetim kurulu, bu miktarı on katına 
kadar artırmaya yetkilidir." 

MADDE 5.- 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 50.- Kurum prim ve diğer 
alacaklarını yaş ve miktarına göre sınıflan
dırarak, yeni ve büyük tutarlı alacakların 
takibine öncelik verir. 

Süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer 
alacakları ile ilgili olarak borçlular hakkında 
ödeme süresinin bitimini izleyen aydan itibaren 
derhal takibe geçilir. Bu süre içinde takibe 
geçilmemiş olması takibe engel teşkil etmez." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 
oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için 
bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği 
tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, 
her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca 
açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden 
iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda 
uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak 
ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı 
günlük hesaplanır. Yapılacak takip sonunda 
tahsilinin imkansız veya tahsili için yapılacak 
giderlerin alacaktan fazla olacağı anlaşılan 20 
YTL'ye kadar (20 YTL dahil) Kurum alacak
ları, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin 
Kurum Yönetim Kurulunca terkin edilebilir. 
Kurum Yönetim Kurulu, bu miktarı on katına 
kadar artırmaya, terkin yetkisinin tamamını 
veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirterek 
Kurum Başkanına, Genel Müdürlere ve Sigorta 
İl/Sigorta Müdürlerine devretmeye yetkilidir. 
Bakanlar Kurulu ilk üç ay için uygulanan 
gecikme cezası oranını iki katına kadar artır
maya veya bu oranı % 1 oranına kadar indir
meye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve uy
gulama tarihini belirlemeye yetkilidir. " 

MADDE 7.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 50.- İşverenler ve üçüncü 
şahısların bu Kanunun 10, 26, 27 ve 28 inci 
maddeleri gereğince, iş kazası ve meslek has
talığı nedeniyle ödemekle yükümlü bulunduk
ları her tür borcu 36 aya kadar eşit taksitler 
halinde tahsil edilir. Söz konusu borca, 
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve 
Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci mad
desi hükümlerine göre faiz uygulanır." 

MADDE 8.- 29/7/2003 tarihli ve 4958 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
"Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri" baş-
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MADDE 6.- 29/7/2003 tarihli ve 4958 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 9 
uncu maddesinin (B) fıkrasına (5) numaralı alt 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiş ve (6) numaralı alt bent (7) numaralı 
alt bent olarak teselsül ettirilmiştir. 

"6) Sektörel analizler yapmak, denet
lenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk 
değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak 
suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik 
vermek" 

MADDE 7.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fık
rasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumca, birikmiş alacakların tahsili ile 
ilgili olarak banka ve özel finans kurumlarının 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (19) 
numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 
(20) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent 
numaraları teselsül ettirilmiştir. 

20) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
80 inci maddesine istinaden takip edilen alacak
ların, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendir-
mesinin yapılabilmesi için gerekli olan borcun 
tamamını karşılayacak tutarda teminat gösterme 
şartının yerine getirilememesi ve yapılacak araş
tırma sonucunda borçluların borçlarını kar
şılayacak tutarda mal varlığının tespit 
edilememesi halinde borcun en az yansı tutarın
da teminat alınmak suretiyle otuz altı aya kadar 
taksitlendirilmesine karar vermek, bu konudaki 
yetkisini gerektiğinde sınırlarını ve mal varlığı 
araştırmasının yöntemini belirleyerek Başkan, 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire 
Başkanı ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 
devretmek, 

MADDE 9.- 4958 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (B) 
fıkrasına (5) numaralı bentten sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve (6) numaralı 
bent (7) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir. 

"6) Sektörel analizler yapmak, denet
lenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk 
değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak 
suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik 
vermek" 

MADDE 10.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fık
rasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumca, birikmiş alacakların tahsili ile 
ilgili olarak banka ve katılım bankalarının 
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genel müdürlüklerinden borçlu sigortalıların 
hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bil
gi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmesi 
zorunludur. Söz konusu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde en yüksek basamağın 
prim tutan kadar idari para cezası uygulanır." 

"Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken 
prim ve diğer alacakların süresi içinde ve tam 
olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kıs
mına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç ay
lık sürede her ay için %3 oranında gecikme 
cezası, aynca her ay için bulunan bu tutarlara 
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere 
borç ödeninceye kadar, her ay için ayn ayrı 
Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki 
aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama 
faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zam
mı hesaplanır. Yapılan prim ödemeleri, ön
celikle ödemenin yapıldığı aya ait prim bor
cuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime 
ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan 
olması halinde diğer borçlara mahsup edilir." 

MADDE 8.- 1479 sayılı Kanunun 54 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 54.- Tahakkuk etmiş ve öden
memiş toplam üç aylık prim borcu bulunan 
sigortalı, takip eden bir ay içinde Kurumca borç 
tutarı hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. 
Yapılan bilgilendirme üzerine borcun öden
memesi durumunda bilgilendirmeyi takip eden 
üç ay içinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine uygun olarak borç bildirimi yapılır. 
Bildirim üzerine sigortalı prim borcunu cari ay 
primleri ile birlikte bildirimde belirtilen sürede 
ödemezse sigortalı aleyhine icra takibi başlatılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

genel müdürlüklerinden borçlu sigortahlann 
hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bil
gi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmesi 
zorunludur. Söz konusu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde en yüksek basamağın 
prim tutan kadar idari para cezası uygulanır." 

"Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken 
primlerin süresi içinde ve tam olarak öden
memesi halinde, primlerin ödenmeyen kıs
mına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç ay
lık sürede her ay için %3 oranında gecikme 
cezası; aynca her ay için bulunan bu tutarlara 
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere 
borç ödeninceye kadar, her ay için ayn ayn 
Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki 
aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama 
faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zam
mı hesaplanır. Yapılan prim ödemeleri, ön
celikle ödemenin yapıldığı aya ait prim bor
cuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime 
ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan 
olması halinde diğer borçlara mahsup edilir. 
Bakanlar Kurulu ilk üç ay için uygulanan 
gecikme cezası oranını iki katına kadar artır
maya veya bu oranı % 1 oranına kadar indir
meye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve uy
gulama tarihini belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 11.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 54 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 54.- Tahakkuk etmiş ve öden
memiş toplam üç aylık prim borcu bulunan 
sigortalı, takip eden ay içinde Kurumca borç 
tutarı hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. 
Yapılan bilgilendirme üzerine borcun öden
memesi durumunda bilgilendirmeyi takip eden 
dört ay içinde 7201 sayılı Tebligat Kanununa 
göre borç bildirimi yapılır. Bildirim üzerine 
sigortalı prim borcunu cari ay primleri ile bir-
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Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim 
borcu miktarını gösteren borç bildirimleri res
mi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler 
hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince, bun
ların tabi oldukları hükümlere göre işlem 
yapılır." 

MADDE 9.- 1479 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu denetim elemanları ile sigorta 
müfettişleri ve sigorta yoklama memurları ken
di mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacak
ları her türlü inceleme ve denetim sırasında il
gililerin Kuruma kayıt ve tescilli olup ol
madığını incelemeye yetkilidirler." 

MADDE 10.- 1479 sayılı Kanunun ek 19 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 19.- Bu Kanun ve 2926 sayılı 
Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 
beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu 
bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim 
borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde 
belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde 
daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının 
ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın 
sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan 
sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigor
talılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu 
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendiril
mez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları 
takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında 
yer verilmez. Ancak sigortalı veya hak sahip
leri daha sonra sigortalının en son bulunduğu 
basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerin
den hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihin
den itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu 
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 
Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkın-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

likte bildirimde belirtilen sürede ödemezse 
sigortalı aleyhine icra takibi başlatılır. 

Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim 
borcu miktarını gösteren borç bildirimleri res
mi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler 
hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince, bun
ların tabi oldukları hükümlere göre işlem 
yapılır." 

MADDE 12.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 68 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu denetim elemanları ile sigorta 
müfettişleri ve sigorta yoklama memurları ken
di mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları 
her türlü inceleme ve denetim sırasında il
gililerin Kuruma kayıt ve tescili olup ol
madığını incelemeye yetkilidirler." 

MADDE 13.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun ek 19 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 19.- Bu Kanun ve 2926 sayılı 
Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 
beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu 
bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim 
borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde 
belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde 
daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının 
ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın 
sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan 
sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigor
talılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu 
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendiril
mez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları 
takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında 
yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahip
leri daha sonra sigortalının en son bulunduğu 
basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerin
den hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihin
den itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1066) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

da zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının 
işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) 
ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri 
ile aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri 
uygulanır." 

MADDE 11.- 1479 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 26.- Bu Kanun ve 
2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıl
dığı halde, 31/3/2005 tarihi itibariyle beş yıl ve 
daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan 
sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere 
ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma 
talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılan
dırma talebinde bulundukları halde yapılandır
ma haklarını kaybedenler hakkında ek 19 uncu 
madde hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 27.- Bu Kanun ve 2926 
sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış 
olan sigortalılar 31/12/2006 tarihine kadar 
sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin tespitine 
ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz 
etmek zorundadırlar. Daha sonra bilgi ve belge 
ibraz edenlere ait hizmet süreleri saklı kalmak 
kaydıyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler 
basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabın
da dikkate alınmaz. Anılan tarihe kadar söz 
konusu bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz et
meyen sigortalıların Kurumda mevcut bilgi ve 
belgelere göre basamak tespiti yapılır ve geriye 
dönük prim borçlan hesaplanır." 
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süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 
Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkın
da zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının 
işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) 
ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri 
ile aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri 
uygulanır." 

MADDE 14.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 26.- Bu Kanun ve 
2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıl
dığı halde, 31/3/2005 tarihi itibariyle beş yıl ve 
daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan 
sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere 
ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma 
talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılan
dırma talebinde bulundukları halde yapılandır
ma haklarını kaybedenler hakkında ek 19 uncu 
madde hükmü uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 27.- Bu Kanun ve 
2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri 
yapılmış olan sigortalılar 31/12/2006 tarihine 
kadar sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin tes
pitine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri 
Kuruma ibraz etmek zorundadırlar. 31/12/2006 
tarihinden sonra bilgi ve belge ibraz edenlerin 
hizmet süreleri saklı kalmak kaydıyla, ibraz et
tikleri bilgi ve belgeler basamak tespiti ve 
geriye dönük prim hesabında dikkate alınmaz. 
Anılan tarihe kadar söz konusu bilgi ve bel
geleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalıların 
Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre 
basamak tespiti yapılır ve geriye dönük prim 
borçları hesaplanır." 

MADDE 15.- 17/10/1983 tarihli ve 2926 
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 4 üncü 
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maddesinin mülga (c) bendi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Mc) Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına 
giren eşlerin birlikte çalışmaları halinde, sigor
talı olmak istemediğini Kuruma yazılı olarak 
bildiren eş veya eşlerden birinin emekli olması 
halinde diğer eş," 

MADDE 16.- Bir sosyal güvenlik 
kurumuna kayıtlı olması gerekirken, bir başka 
sosyal güvenlik kurumuna prim ödeyen sigor
talının, bu durumunun tespiti halinde, yanlışlık
la prim yatırdığı sosyal güvenlik kurumunda 
geçen süreleri, herhangi bir işleme gerek ol
maksızın, halen prim ödemeye devam ettikleri 
sosyal güvenlik kurumuna aktarılır. Bu ak
tarımda, eksik prim ödendiğinin tespit edilmesi 
halinde, aradaki fark, yasal faiziyle birlikte bu 
durumun tespit edildiği ayı takip eden ay başın
dan başlamak üzere 60 gün içinde sigortalıdan 
tahsil edilir. Fazla ödemenin tespit edilmesi 
halinde ise bu fark sigortalıya ödenir. Bu mad
denin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri 
belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
Kur Yönetim Kurulları yetkilidir. 
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MADDE 12.- Bu Kanun yayımını takip 
eden ayın ilk gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V, Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 
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MADDE 17.- Bu Kanun yayımını takip 
eden ayın ilk gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 18.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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