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masına ilişkin önergesi (10/339) 86:88 

C) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI W8 
1.- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Bursa kent merkezinde iki 

büyük iş merkezinin çökmesi nedeniyle, yerleşim yerlerinde yol ve altyapı 
çalışmalarının planlı ve programlı yapılmasının önemini vurgulayan ve 
Bursa halkına geçmiş olsun dileklerini içeren konuşması 108 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 89,108,120,155 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 89 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 89 

3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 89 

4.- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 8 9 

5.- 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 89:107,108:119, 
Komisyonu Raporu (2/678) (S. Sayısı: 1077) 120:125,260:269 

6.- Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1081) (S. Sayısı: 1036) 126:127,260:269 

7.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk 
Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İs
tanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin, 23.1.1953 
Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 Sayılı Yasa 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, Bayburt'un düşman işgalinden kurtarılışının 88 inci 

yıldönümüne, 
İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya, İmar Bankası mağdurlarının sorunlarına, 
Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Sungurlu İlçesindeki istihdam sorunu ile elektrik 

kesintileri nedeniyle bazı firmaların faaliyetlerini gerçekleştirememeleri sonucunda karşılaşılan 
sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İzmir Milletvekili Serpil Yıldız ve 19 milletvekilinin, enerji sektöründeki arz ve talep durumu 

ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılarak, muhtemel enerji krizi ve dışa bağımlılık konusunda 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/338), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüş-
mesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Hırvatistan Parlamentosu Başkanı Vladimir Seks'in davetlisi olarak Hırvatistan'a resmî ziyaret
te bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın beraberindeki Parlamen
to heyetini oluşturmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Dilekçe Komisyonunun, TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini 
Çek Cumhuriyetine resmî davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

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

1 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek), 

2 nci sırasında bulunan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/277) (S. Sayısı: 1079), 

4 üncü 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. 
5 inci sırasında bulunan, 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 Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Er-
dem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Mil
letvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili 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 Fah
rettin 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 Teklifinin (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) (S. Sayısı: 1066), 
görüşmelerine devam olunarak; 
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6 ncı sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi 
Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde (1/563) (S. Sayısı: 816), 

7 nci sırasında bulunan, Terörle Mücadele Kanununda (1/630) (S. Sayısı: 818), 
8 inci sırasında bulunan, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve 

Cezaları Hakkındaki Kanunda (1/1017) (S. Sayısı: 1064), 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarılarının; 
Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, konuş

masında, şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 
23 Şubat 2006 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 

20.44'te son verildi. 
Ali Dinçer 

Başkanvekili 
Ahmet Gökhan Sarıçam Bayram Özçelik 

Kırklareli Burdur 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 

No.: 89 
II.-GELEN KÂĞITLAR 

23 Şubat 2006 Perşembe 
Rapor 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis 
Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1126) (S. Sayısı: 1095) (Dağıtma tarihi: 23.2.2006) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Trabzon Milletvekili Şevket ARZ ve 45 Milletvekilinin, Trabzon'da son zamanlarda mey

dana gelen huzur bozucu olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 
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BlRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14.00 

23 Şubat 2006 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Hocalı katliamı hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Haluk İpek'e aittir. 
Azerbaycan Hocalı'daki katliamla ilgili, o katliamda kaybettiğimiz bütün Azerbaycanlı kardeş

lerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Buyurun Sayın İpek. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Ermeni askerlerince hal

ka karşı yapılan katliamın 14 üncü yılı münasebetiyle gündemdışı konuşması 
HALUK İPEK (Ankara)- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından Azerbay

can'ın Hocalı Kentinde Hocalı halkına karşı yapılan katliamın 14 üncü yıldönümü sebebiyle gün
demdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

26 Şubat, Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesini işgal eden Ermenilerin Hocalı'da yaptıkları kat
liamın boyutlarının, çeşitli etkinlikler ve anma törenleriyle dünya kamuoyuna hatırlatıldığı, acıların 
paylaşıldığı bir gün olarak tarih yapraklarında yerini almıştır. 

Bugün, biz de, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, onları anmak adına, bugünkü, bu 
konuşmayı hazırladık ve bugün, şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Azerbay
can'dan gelen misafirlerimiz var, Millî Meclisin milletvekilleri var: Elman Mehmedov, Hocalı'nın 
eski kaymakamı ve şu anda Millî Meclisin milletvekili, aramızdalar. Yine, Havva Mehmedov, Han 
Kenti, yani katliamın gerçekleştiği, Karabağ'ın başkenti olan Han Kentinin milletvekili ve şu an 
kendisi de aramızdalar. Yine, Azerbaycan'ın Togus Kentinin başarılı milletvekili Ganire Paşayeva 
da aramızdalar; bugünkü bu anma sebebiyle Meclisimize geldiler. 

Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 
26 Şubat 1992 tarihinde, insanlığa karşı en gaddar, en acımasız, toplu vahşet olaylarından biri 

olan Hocalı katliamı işlenmiştir. Ermenilerin, Dağlık Karabağ'da ilk olarak saldırdıkları kent, 1991 
yılında, şehir statüsü alan Hocalı Kentidir. Hocalı Kenti, yerleşim olarak çok eskiye dayanmaktadır. 
Kentte 6 ncı Asra ait mezarlıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda Ermeni kentlerine komşu olan kent, 
bölge olarak yılda iki kere mahsul alınabilen çok verimli topraklara sahiptir. Kent, etrafı dağlarla 
çevrili, çok güzel manzarası olan bir kenttir. 

Hocalı Kenti, Ermeni askerlerince beş ay kuşatılarak diğer şehirlerle olan ilişkisi tamamen kesil
miş. 1992 Şubatının 25'ini 26'sına bağlayan gece saat 11 civarlarında Ermeni çeteleri Rus Silahlı 
Kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da konuşlu 366 ncı birliğinin katılımıyla Hocalı'ya saldırıya geçtikleri 
sırada, Hocalı'da, yaklaşık 160 kişilik Azeri polis ve askeri vardı. Ermeni çetecileri, Hocalı'ya üç 
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yönden saldırarak Askeran yönünü açık bırakmışlardı. Askeran, zaten bir Ermeni yerleşim birimiy
di; bu yön, bilerek açık bırakılmıştı. Sabahın 05.00'inde uykudan uyanan Hocalı halkı, kadın, çocuk, 
ihtiyarlar perişan bir halde, soğuk, karlı ve tipili bir günde yollara döküldüler. Katliam, daha sonra 
kentin içinde başlatıldı. Hocalı halkı, perişan bir halde kenti terk ediyor, daha doğrusu Azerbaycan'ın 
Akdam Kentine ulaşmak için dağlara doğru kaçmaya çalışıyorlardı. Ne yazık ki, Akdam'a ulaşmak 
için Ermenilerin elinde bulunan uzun bir bölgeden geçmek gerekiyordu. İşte, vahşet de, bu yol 
üzerinde bütün çirkin yüzünü gösteriyor; Ermeni çeteleri, savunmasız, perişan sivil Hocalı halkına 
mermi yağdırmaya devam ediyordu. Arkada kalanlar, Ermeni katillerce hunharca öldürülüyordu. 

613 Azerî Türkü o gece öldürülmüştür. 106 kadın, 63 çocuk ve 70 ihtiyarın başları kesilmiş, 
gözleri çıkarılmış, derileri soyulmuştur. Hamile kadınlar, süngüyle delik deşik edilmiştir. Azerbay
can Kenti Hocalı, tarihin kara ve tozlu sayfalarında yerini almak üzere yeryüzünden silinmiştir. 

O vahşeti yaşayan ve sonra Beyrut'a yerleşen Ermeni Gazeteci Daud Kheyriyan "Haçın Hatırı 
İçin" isimli kitabının 62 ve 63 üncü sayfalarında konuyu şu şekilde aktarmaktadır:".. .Gaflan denen 
ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, Hocah'nın 1 kilometre batısında bir yere, 2 Mart 
günü, 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Başından 
ve elinden yaralıydı, yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen hâlâ yaşıyordu. Çok az 
nefes alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O sırada, Tigranyan isimli bir asker, onu, tut
tuğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra, tüm cesetleri yaktılar. Bana, sanki, yanmakta olan 
ölü bedenler arasından bir çığlık işittim gibi geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa'ya dön
düm, onlar, haçın hatırı için savaşa devam ettiler." 

Sayın Başkan, diğerli milletvekilleri; 26 Şubat gününün, Türk dünyası ve Azerbaycan için en 
acılı günlerden biri olmanın yanı sıra, aynı zamanda insanlık tarihi için de, kelimenin tam anlamıy
la siyah bir sayfa olduğuna, yukarıdaki ifadelerle, Ermeni gazeteci şahitlik etmektedir. 

Hocalı'daki Ermeni eylemleri normal savaş koşullarıyla anlatılamaz. Burada, Ermeni milisleri, 
savunmasız, kadın, çocuk ve yaşlılara dahi işkence uygulamışlar ve bu işkenceler, Batılı medya 
kuruluşlarınca, açık bir şekilde belgelenmiştir. Örneğin, haftalık The Ekonomist Dergisi Hocalı kat
liamını şu şekilde tasvir etmiştir: "Helikopter'den bakıldığında, bazı Azeri mültecilerin kaçmak is
tedikleri, ancak buna rağmen yakalanarak öldürüldükleri açıkça görülebiliyor. Kasaba, Ermenilerce 
25 Şubatta ele geçirilmişti. Bir hafta sonra, erkek, kadın ve çocukların cesetleri Nagorno Karabağ'ın 
karlı yamaçlarına saçılmış bir vaziyette. Şurası açık ki, birçoğu keskin nişancılar tarafından öldürül
müşler. Hayatta kalanlardan bir tanesi, Ermenilerin yerde yatanları dahi nasıl öldürdüğünü anlattı. 
İki adamın derileri yüzülmüş, bir kadının ise parmakları kesilmiş." 

Hocalı'daki vahşet ve soykırım, Ermenilerin "Büyük Ermenistan" ideali çerçevesinde, 1987 
yılından itibaren, Ermeni diasporasıyla birlikte yeni hedef olarak seçilen Dağlık Karabağ bölgesinin 
Azerbaycan Türklerinden temizlenmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu temizlik harekâtı, sadece Hocalı'yla sınırlı değildir. 1919 Ağustosunda, Nahcivan ve Şerür 
çevresindeki 45 köye, Ermeniler, asker birlikleriyle hücum etmişler ve demiryolu boyuna yakın 
köyleri, zırhlı vagonlardan ateş altına almışlardır. 

Mayıs 1920 sonralarına doğru, Ermeniler, Erivan'da Uluhanlı yanındaki Karadağlı adlı İslam 
köyünün ahalisini zorla yerinden çıkararak, eşyalarını yağmayla kendilerini göçe mecbur etmişlerdir. 

23-24 Mayıs 1920 gecesi, 300'den fazla Ermeni süvarisi Uluhanlı'nın 5 kilometre kuzeyinde 
Cebeçalı Köyünü sararak, eli silah tutan Müslümanları bir araya toplayarak bunların hepsini sün
güden geçirmişlerdir. 

27 Haziran 1920 gecesi, yine Erivan'da, Hacıbayram ve Haberbegli Köylerine baskın yapan Er
meniler, ahalinin malları ile eşyasını hep yağmalamış, birçoğunu öldürmüş, kırgından kurtulan az 
bir kısmı ise, Araş Irmağından güneye geçerken Ermenilerin baskını üzerine boğulmuşlardır. 
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Azerbaycan ve başka yerlere gitmek üzere, Erivan'daki Azerbaycan elçisinin verdiği pasapor
tu taşıyarak Erivan yanlarından trenle Gence'ye giden 500 Müslüman, Gümrü yakınında vagonlar
dan indirilerek hepsi öldürülmüştür. 

6 Nisan 1920'de Ermeniler, Zengezor, Ordubad, Vedi bölgelerindeki İslam köylerine, türlü as
kerî sınıflardan kurulu nizamî birliklerle saldırarak, zulüm ve vahşiliğin en iğrenç biçimlerini, in
sanlığın nefret edeceği alçaklıkları yapmışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hocalı faciası, bir rastlantı eseri olmayıp, tersine, son 
ikiyüz yıldan bu yana, Ermeniler tarafından Azerbaycan Halkına karşı yürütülen planlı ve kararlı 
soykırım ve etnik temizlik siyasetinin sonucudur. Bu vazgeçilmez sinsi siyaset, Ermeni dias-
porasının ve lobisinin, her türden desteği ve kışkırtmalarıyla yıllarca sürdürülmüştür. 

Hocalı katliamını daha iyi anlayabilmek için, Azerbaycan arazileri üzerinde "Büyük Ermenis
tan"! oluşturmak hülyasında olan Ermenileri ve politikalarını çok iyi analiz etmek gerekir. İki asrı 
aşkın bir süreci incelediğimizde, elverişli şartlar ortaya çıktığı zaman öz niyetlerini hayata geçir
meye çalışmış, Azerbaycan arazilerinde silahlı çatışmalar, anlaşmazlıklar çıkarmış, bugün, Er
menistan olarak isimlendirilen arazilerde yaşayan Azerbaycanlıların ata yurtlarından ayrı kal
masına, bu arazilerdeki Azerbaycan'a ait tarihî, kültürel ve arkeolojik abidelerin bir bölümünün 
dağıtılıp mahvedilmesine, bir bölümün ise Ermenileştirilmesine nail olmuş bir Ermeni stratejisinin 
altım çizebiliriz. 

Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı neticesinde Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin iş
gal altına alınması, 1 000 OOO'dan fazla Azerbaycan vatandaşının, kaçkın ve mecburî göçkün olarak 
çadırlarda yaşamasıyla birlikte, işgal altındaki arazilerde, Azerbaycan Halkının geçmişini ve 
bugününü aksettiren abideler planlı surette mahvedilmiş, dağıtılmış ve Ermenileştirilmiştir. Er
meniler, işgal ettikleri arazilerde, Azerbaycan'ın millî özelliklerini taşıyan tezahürleri mahvetmek
le, onları sahte yollarla değiştirip Ermenileştirmekle, köklü ve ezelî Azerbaycan topraklarına sahip 
çıkmak istemektedir. Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı, Azerbaycan ve Azerbaycanlılar için 
büyük önem taşıyan, millî ruhu, millî özellikleri özünde aksettiren binlerce tarihî, kültürel, İslamî 
ve arkeoloji abidelerinin yok edilmesine sebep olmuştur. 

Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının Azerbaycan kültürüne vurduğu darbenin ağırlığını his
setmek için bazı faktörleri görmek gerekir. Anlaşmazlık neticesinde, Ermeni işgali altında kalan top
raklarda, Azerbaycan halkına ait 40 000'den fazla müze eşyası talan edilmiştir; 500 kadar tarih-mimar-
lık, 100'den fazla arkeolojik abide, onbinlerce eseri olan 22 müze, 4 resim galerisi, 4,6 milyon kitap 
ve el yazması saklanan 927 kütüphane, 808 kulüp, 10 kültür ve dinlenme parkı, 85 müzik ve kültür 
salonu, 20 kültür sarayı ve 4 devlet tiyatrosu Ermeni işgali altında kalmış ve hızla yok edilmiştir. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
HALUK İPEK (Devamla) - Peki efendim. 
Ermeni işgalcileri tarafından, Şuşa'daki ilk insan meskenlerinden olan meşhur Azıh ve Taçlar 

Mağaraları, Aluen Garakepek, Üzirliktepe abideleri, kurganlar askerî amaçlarla kullanılmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hocalı katliamı, adı her ne olursa olsun, nasıl anılıyorsa 

anılsın, kim tarafından, kime yönelik, hangi şart ve ne şekilde olursa olsun, sonuçta vahim olayların 
yaşandığı bir vahşet var ortada. Hal böyleyken, insanlıkdışı bu olayın, sadece ve sadece Azeriler ve 
Türkler tarafından anılarak kınanması gerçekten çok üzücü. Diğer taraftan, bu katliamın, aradan on-
dört yıl geçmesine rağmen, halen dünya kamuoyuna anlatılamamış olması da, maalesef, çok daha 
üzücü ve düşündürücüdür. 

Ne yazık ki, tarihin ve insanlığın bu en kanlı trajedisi Hocalı'da yaşanırken ve üstelik, masum 
insanların hunharca katledildiği cinayetin kanıtı niteliği taşıyan video kayıtları ve belgeleri eldey
ken, dünya kamuoyu yeterince bilgilendirilemeyerek yıllarca sonuç alınamamıştır. Nihayet, Hocalı 
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vahşetinin, dünya devletleri ve uluslararası örgütlerce soykırım olarak tanınması için gerekli adım
ların tam olarak anlamadığı anlaşılmıştır. 

AGİK heyetlerinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ortaya koyduğu kararlara ve son 
olarak da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasî İşler Komisyonu Üyesi David Atkinson'un 
hazırladığı ve Kurulda kabul edilen rapora rağmen, Azerbaycan topraklarının önemli bir bölümünü 
halen işgali altında bulunduran Ermeniler, halen, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Yukarı 
Karabağ'ı ve diğer 6 Azeri bölgesini işgalleri altında tutmaya devam etmektedir. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
HALUK İPEK (Devamla) - Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayan tavrından, bir an önce 

vazgeçmelidir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Avrupa Güvenlik İş

birliği Teşkilatı bünyesindeki Minsk Grubunun bir üyesi olarak, Güney Kafkasya'da, bölgesel güç 
sıfatıyla Yukarı Karabağ sorununun çözüm sürecine, sorunun başlangıcından bu yana, katkı sağ
lama yönünde aktif politika izleyen Türkiye Cumhuriyeti, bu politikasına devam edecektir. 

Ermeni işgalinden kaynaklanan Yukarı Karabağ sorunu Güney Kafkasya'da istikrarı olumsuz 
yönde etkilemektedir. Çözüm, Azerbaycan Halkının kabul edebileceği barışçı bir çözüme, Tür
kiye'nin de desteğiyle ulaşmasıdır. Çözüm, Ermenilerin işgal ettikleri Azeri topraklarından bir an 
önce çekilmesidir. 

İnsan haklarına saygılı, duyarlı, sağduyulu herkes ve her kesim, Hocalı katliamının dünya 
kamuoyu nezdinde tanınması amacıyla gerekli katkıları ortaya koymalıdır. 

Bu vesileyle, Ermeni katillerce öldürülen Hocalı halkını rahmetle anıyor, hepinize saygı ve 
sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Ben, Hocalı katliamının yıldönümü dolayısıyla, yerimden, kısa 

bir söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - İçtüzük 60/4'e göre söz veriyorum size. Çok kısa olmak kaydıyla, siz de, Hocalı 

katliamıyla ilgili bir açıklama yapacaksınız yerinizden. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, Hocalı'da 

meydana gelmiş olan katliamın 14 üncü yılını idrak ederken, bütün insanlığa ve dünyaya haykırmak 
istiyorum Türkiye Büyük Millet Meclisinden. Bundan tam ondört yıl önce Azerbaycan Hocalı'da 
gerçekleştirilen katliam, insanlık tarihinin karanlık sayfalarında, en kötü yerini almıştır. Bu katliam, 
dünya üstünde hiçbir canlı varlığın bir diğerine reva göremeyeceği zalimlik içinde gerçekleştiril
miştir. Müsebbipler, evrensel bilincin en müstesna yerinde korunan insanlık onur ve itibarını da 
kaybetmişlerdir. Aradan geçen yıllar boyunca, Ermeni politikaları, yalanlar ve saptırmalarla, 
yaşananları unutturmaya ve gerçekleri örtmeye çalışmıştır; ama, gerçek, balçıkla sıvanmaz bir 
güneştir. Bu sayede, bu suçu işleyenler, tarihin önünde muhakkak hesap verecekler ve insanlık vic
danında mahkûm olacaklardır. 

Bu düşüncelerle, bu katliamda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, Azerbay
can Halkına başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Ermeniler, halen, Yukarı Karabağ ve 6 Azeri bölgesini işgal 
etmekte ve bu arada, 1 000 000'a yakın kaçkın perişan halde yaşamaktadır. Bu şekilde, Ermeniler, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 822, 553, 874 ve 584 sayılı kararlarını ve uluslararası 
hukuk kurallarını çiğnemektedir. Bu sorun, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Teşkilatı bünyesinde, Minsk Grubu tarafından çözümlenmelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkeler gerçekten barış istiyorlarsa, üzer
lerine düşeni yapmalıdırlar; aksi takdirde, bu mezalimin ortağı konumuna düşeceklerdir. 

Diğer taraftan, Yukarı Karabağ sorununun çözümüne ilişkin ve Ermeni soykırımı iddialarına 
karşı, bizlerin de sağlam bir politika oluşturması gerekmektedir. Çete cinayetlerini, milletimizin 
soylu tarihini karartmak için kullanmaya kimsenin hakkı olmamalıdır. Bugün, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa Devletlerinin bazılarında, Ermeni kuruluşları, kendi çıkarları doğrultusunda 
ve saptırılmış bilgilerle kitleleri yanıltmaktadırlar. Bunlar, her türlü medya aracını kullanmaktadır. 

Bir millet iki devlet olarak Azerbaycan ve Türkiye, politikasını bu yönde geliştirmeli, biz de 
bir konsorsiyum oluşturmalıyız. Bu konsorsiyum, her iki devletin Yüce Meclislerinin, siyasî par
tilerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile isteyen herkesin katılım sağlayacağı bir plat
form olmalıdır. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen Sayın Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Tarihî gerçeklerin anlatılmasına yönelik programların geliştirilmesi, kendi gençliğimizin yanı 

sıra, yabancı ülkelerin gençliğinin de bu konuda aydınlatılması, her türlü iletişim yönteminin ve 
medya aracının kullanılması hedeflenmelidir. Bunun için, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra, Fran
sa, Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yaşayan gençler için eğitim prog
ramlan hazırlanmalıdır. Bilimsel toplantılar, tartışmalar ve paneller yapılmalıdır. Bu çalışmaların 
sonucunda, tarihini bilen ve hakkını savunan sorumlu bir Türk kuşağı yetişeceği gibi, dünya 
genelinde de, aydınlanmış bir genç kuşak çoğalmış olacaktır. Ayrıca, Ermeni lobilerinin etkisi 
azalacak, gerçek, daha geniş kitlelere yayılacak ve bu sayede, devlet politikaları, uluslararası siyaset 
yön değiştirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, buradan bir duyuru yapmak istiyorum: Haydar Aliyev Vakfı ve 
Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Estergon Kalesindeki katliamı gösteren sergiyi, 
Türk vatandaşlarının görmesini temenni ediyorum. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sözlerimi tamamlarken, Allah'tan, Azerbaycan ve Türk Hal

kına ve tüm insanlığa, bir daha bu şekilde katliam göstermemesini diliyor; Yüce Meclisi saygılarım
la selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Gündemdışı ikinci söz, çiftçilerin tarım kredi borçlanmaları hakkında söz isteyen 
Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'e aittir. 

Buyurun Sayın Sür. 
2.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, çiftçinin, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 

yeniden yapılandırılmasının önemine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türk çiftçisinin tarım kredi kooperatiflerine 

olan borçlarının yeniden yapılandınlmasındaki son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum; Yüce 
Meclisi ve bizleri izlemekte olan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, 3 Kasım 2002 Seçimlerinden önce parlamenter adayı olarak köylere 
gittiğimizde, inanıyorum ki, hepimize, tarım kredi kooperatiflerinden borç alıp, bu borcu 
ödeyemeyen ve ödeyemeyecek duruma düşen vatandaşlarımızın müracaat ettiğini biliyoruz. Zaten, 
bu talepler haklı görüldü ki, 2003 yılının bahar aylarında, bu sıralarda, bu borçların yeniden yapılan
dırılması konusunda bir tasarı vardı, bu tasarıyı görüştük ve bu tasarıyı yasalaştırdık. Kabul tarihi 
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6.6.2003 olan 4876 sayılı Yasayla, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal 
Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu çıkardık. Bu kanuna göre, 1.5.2003 tarihi 
itibariyle, yeni bir hesaplama yöntemi gündeme getirildi; Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından tes
pit edilen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi burada önemsendi ve çiftçilerimizin 
borçları yeniden hesaplandı. Bu borcu yeniden yapılandırmak isteyen çiftçilerimiz, 160 gün içinde 
yazılı olarak müracaat ettiler, hesaplanan yeni borcun yüzde lO'unu peşin ödediler, geri kalanını da 
3 taksitle, birer yıl arayla; 2003 yılının ekim ayı sonuna kadar, 2004 yılının ekim ayı sonuna kadar, 
2005 yılının ekim ayı sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiler. 

Bu müracaatı yapan köylülerimiz, üreticilerimiz yüzde 10'larını ödediler, 2003 yılının ekim ayı 
sonuna gelindiğinde ilk taksitlerini ödediler, 2004 yılının ekim ayı sonuna gelindiğinde ikinci tak
sitlerini ödediler; son bir taksitleri kalmıştı borçtan kurtulabilmek için, bunun süresi de 2005 yılının 
ekim ayı sonuydu. Yine, yasaya göre bir üç aylık uzatım verilebiliyordu; doğal olarak, 30 Ocak 
2006 tarihine kadar son taksitlerini ödeyip, bu yükümlülükten kurtulacaklardı. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde tarımla uğraşan üreticimiz çok zor 
durumda. 2000'li yılların başında yaşanan krizin, tarımla uğraşan insanımızı, 2003'te, 2004'te, 
2005'te vurmaya devam ettiğini ve tarımla uğraşan insanımızın, ürettiği hiçbir ürünün bir değerinin 
olmadığını, emeğinin karşılığını alamadığını hepimiz biliyoruz. Buna rağmen, tarım krediden aldığı 
borcu ödemeye çalışan vatandaşlarımız 2003'te, 2004'te bu paraları ödediler. 2005'te son taksite 
gelindiğinde, elbette, büyük bir kısmı bu taksiti ödeyebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı; borç 
aldı, dert aldı, ödedi. Ama, ödeyemeyen, yani, 30 Ocak 2006 tarihi itibariyle, aldığı borcun son tak
sitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza, şimdi, tarım kredi kooperatiflerinden bir yazı gelmeye başladı. 
Şimdi, size bu yazıyı okumak istiyorum; çünkü, seçim bölgem Balıkesir'in çeşitli tarım kredi 
kooperatiflerinden kredi kullanan vatandaşlarımdan, bana, çok çeşitli, bu yazının örnekleri, 
fotokopi olarak gönderildi, faksla gönderildi. 

Şimdi, bir tanesini okuyorum; 785 sayılı Soğucak Tarım Kredi Kooperatifinin -Balıkesir'in 
Savaştepe İlçesindeki bir kooperatifin- vatandaşlarımıza gönderdiği yazı aynen şu: 
"Kooperatifimizden kullandığınız krediler, üç yıl tarafınızca taksitlendirilmiş idi. İlk iki taksit mik
tarını ödediniz; ancak, son taksit miktarını, vadesi olan 31.10.2005 tarihinde ödemediniz. Ancak, 
verilen eksüre tarihi olan 30 Ocak 2006 tarihinde de ödemediğinizden dolayı, krediniz faiziyle bir
likte kanunî takibe alınmış olup, en kısa sürede borcunuzu ödemediğiniz takdirde derhal icra takibi 
başlatılacaktır. Önemle bilgilerinizi rica ederim." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu yazı, hem krediyi kullanan vatandaşa hem de tarım kredi 
kooperatifinden bu krediyi çekerken o vatandaşa kefil olan vatandaşa gönderildi. 

Şimdi, burada, gönderilen rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum; Balıkesir Savaştepe'nin 
İsadere Köyünden: Borçlu, Muhammed Karagöz; kefil, Muhterem Karagöz; son taksit olarak, yani, 
30 Ocak 2006'da ödemesi gereken rakam 840 000 000 lira. Bu parayı bu vatandaşımız ödeyememiş. 
Şimdi, hem borçluya hem kefile gönderilen rakamı söylüyorum: 11 356 760 000 lira değerli ar
kadaşlarım. 

Şimdi, ikinci bir rakam, ikinci bir örnek; yine, İsadere Köyü Savaştepe'nin: Borçlu, Abdullah 
Kılıç; kefil, Süleyman İşbilen; son taksit 700 000 000 lira, 30 Ocak itibariyle; şu anda istenilen para 
7 581 770 000 lira. 

BAŞKAN - Orhan Bey, toparlayalım. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Yine, Savaştepe'nin Karapınar Köyünden bir örnek vermek istiyorum: Borçlu, Hüseyin 

Afacan; kefil, Kadir Kurter; son taksit 875 000 000, şu anki borç 14 128 560 000 lira. 
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Değerli arkadaşlarım, bu, bizim köylümüzün, cefakâr köylümüzün, ürettiği hiçbir ürün para 
yapmayan köylümüzün ödeyebileceği bir değer değil. Tarım kredi kooperatiflerinin bu parayı bu 
şekilde talep etmelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten, biz de buradan yasayı çıkarırken, 
zamanında borcunu ödeyemeyenlerden bu paranın nasıl alınacağı konusunda da bir 6 ncı maddede 
örnekleme yapmışız. Diyoruz ki, tarımdaki TEFE'nin 5 puan üzerindeki bir faizle, üç ay içinde 
geciktiği parayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ORHAN SÜR (Devamla) - ...iyileştirmede... 
FİKRET B AD AZLİ (Antalya) - Nasıl iyileştirme?! 
ORHAN SÜR (Devamla) - İyileştirme... 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Nasıl iyileştirme?! Yan yolda bırakmış adamı. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Yan yol değil, bitti artık. 
BAŞKAN - Orhan Bey, Orhan Bey, siz Genel Kurula hitap edeceksiniz. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Tabiî, tabiî. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Badazlı, siz de dinleyeceksiniz diğer Genel Kurul üyeleri gibi. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Şimdi, bu iyileştirmenin, bu yapılandırmanın ortasında değiliz ar

tık, sonuna geldik, sonuna, son taksitten bahsediyoruz; yani, aradaki bir taksiti ödemeseydi, başa 
dönmekte hakkı vardı; ama, aradaki taksitler ödenmiş, yüzde 10 peşin ödenmiş, 2003 yılında öden
mesi gereken taksit ödenmiş, 2004 yılında ödenmesi gereken taksit ödenmiş, son taksite gelmişiz. 
Rakam açık; 840 000 000 lira ödediğinde vatandaşın borcu bitiyor; ama, 840 000 000 lirayı 
ödeyememişse, 30 Ocak 2006'da ta başa dönüyorsunuz, 11 000 000 000 lira para istiyorsunuz. 
875 000 000 için 14 000 000 000 lira para ödüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, insaf; 875 000 000 lirayı ödeyemeyen köylü 14 000 000 000 lirayı 
ödeyebilir mi?! Bu köylünün eti para yapmıyor, sütü para yapmıyor, buğdayı para yapmıyor, tütünü, 
pamuğu, üzümü para yapmıyor; bu parayı da ödeyeceksin diyoruz. Bu konuda hükümetimizin 
gerekli önlemi almasını rica ediyorum. 

Yüce Meclisi ve bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Sür'ün konuşması üzerine söz isteyen Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker'i kürsüye davet ediyoruz. 

Buyurun Sayın Eker. (Alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Sür'ün, çift

çilerin tarım kredi borçlanmaları konulu gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere huzur
larınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) - 800 000 000 nasıl 14 000 000 000 oldu Sayın Bakan, bunu söyler 
misiniz? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biraz sabredin. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Kredi kartlarını da geçti bu yani! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biraz sabredin. 
BAŞKAN - Dinleyelim arkadaşlar, dinleyelim. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; tabiî, öncelikle, bu konuyla ilgili, konunun bugün iyi anlaşılabilmesi için, 
konunun dün içinde bulunduğu durumu arz etmemiz gerekiyor. Ben, izninizle, bir silsile içerisinde 
bu konuyu ele alacağım. 

Bildiğiniz gibi, Hükümetimiz kurulduğu tarihte 765 000 üreticimizin, Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine yaklaşık 2,8 milyar YTL -yani, o günün parasıyla 2,8 katrilyon Türk Lirası-
borcu bulunmaktaydı ve bunların 211 000'i de borçlarını ödeyemedikleri için haciz takibinde ve 
cezaeviyle karşı karşıyaydılar. O gün yaptığımız tespite göre de, bu borcun 1,5 milyar YTL'si Ziraat 
Bankasına, 1,3 milyar YTL'si de tarım kredi kooperatiflerine aitti. 

AK Parti Hükümeti, iş başına geldikten sonra, temerrüt faizleriyle katlanarak ödenmez hale 
gelen bu kredi borçlarını ödenebilecek şekilde yeniden yapılandırdı ve bu çerçevede, demin arz et
tiğim 2,8 milyar YTL'lik borcun 1,450 milyar YTL'si bir kalemde silinmiş, geri kalan 1,350 milyar 
YTL'si de yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre, bu kapsamdaki çiftçimiz eğer borcunun yüzde 
10'unu peşin olarak ödemişse, geri kalanı, Ekim 2003, Ekim 2004 ve Ekim 2005 dönemlerinde 
kalan borç üç yıla yayılmıştır. Borcunu tek seferde kapatmak isteyen üreticilerimize ise yüzde 30 
oranında bir indirim imkânı sağlanmıştır. Yapılandırma sonucunda, 285 000 çiftçimiz, 269 000 000 
YTL'ye inen borcunu peşin olarak ödemeyi tercih etmiş. Yine, 380 000 üreticimizi ilgilendiren 
1,083 milyon YTL tutarındaki borç, üç yılda ödenebilecek şekilde taksitlendirilmiştir. 

2006 yılına geldiğimizde, ödeme güçlüğü çekilen borç miktarı, sadece 97 000 000 YTL'dir. 
Yani, bu bahsettiğimiz borcun büyük bir kısmı, bu yeniden yapılandırılmayla esasen ödenmiş, 
sadece sıkıntı çekilen konu, yani, ödenmez, ödenememiş durumdaki borcun miktarı 97 000 000 
YTL'ye inmiştir. 

Yapılandırılan borç miktarı üzerinden geri ödeme oranı yüzde 88'leri aşmıştır. Yapılandırmadan 
faydalanan çiftçi sayısı üzerinden borcunu ödeyenlerin oranı ise, yüzde 83'ler seviyesine ulaşmıştır. 
Bu da, doğrusu, bu uygulamanın başarılı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Borçların yapılandırılmasına ve üç yıl gibi bir süreye yayılmasına rağmen, halen ödeme güç
lüğü çeken çiftçilerimizin borçlarını ödeyebilmeleri için, Ziraat Bankası, ödeme tarihini 2006 Mayıs 
ayı sonuna kadar uzatmıştır. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Tarım kredi kooperatifleri... 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Tarım Kredi 

Kooperatifleri Yönetim Kurulu da, çalışmalarında Ziraat Bankasını takip etmektedir ve önümüz
deki hafta içerisinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Merkez Birliğinin Yönetim Kurulu, bu konuyu, 
yine Ziraat Bankasının yaptığı şekilde, bunu gündemine almış ve önümüzdeki hafta bu konuyu gün
demine alıp konuşacak ve inşallah, olumlu bir şekilde bunu karara bağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidara geldiğimiz zaman, bildiğiniz gibi, tarımsal kredi 
faizleri yüzde 59'du. Faiz oranları 2003 yılında yüzde 39'a, 2004 yılında yüzde 28'e ve 2005 yılın
da ise yüzde 8 ile 15 aralığına düşürülmüştür. 

Kredi faizlerinin düşmesiyle, 2002 yılında haciz kıskacına düşmüş olan çiftçimizin, 
Hükümetimiz tarafından sağlanan fırsatları nasıl değerlendirdiğine bakacak olursak, durumu daha 
iyi anlamış olacağız. 2002 yılında Ziraat Bankasından 227 000 000 YTL kredi kullanan çiftçimiz, 
2005 yılı sonunda 2 160 000 000 YTL kredi kullanmıştır. Kredi kullanım oranı 2002 yılına göre 
yaklaşık 10 kat artmıştır. 2005 yılında Ziraat Bankasından kullanılan tarımsal kredilerin yaklaşık 
1,9 milyar YTL'si, yani, yüzde 91'i de sübvansiyonlu selektif kredilerden oluşmuştur. Yani, yüzde 
8-15 diyoruz ya, daha çok bunun büyük kısmı yüzde 8'lik orana tekabül etmekte. 
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Tarım kredi kooperatifleri tarafından çiftçimize kullandırılan kredilere baktığımızda ise 2003 
yılında çiftçimizin kullandığı kredi miktarı 657 000 000 YTL iken, 2005 yılında bu miktar 1,1 mil
yar YTL'ye ulaşmıştır. Sonuç olarak, bizden önceki dönemde borç takibi yüzünden Ziraat Ban
kasının önünden bile geçemeyen çiftçi, bugün, Hükümetimizin sağladığı imkânlarla ve yaptığı 
düzenlemelerle tekrar sübvansiyonlu kredilerden istifade etmekte ve kredi kullanabilmektedir. Hat
ta, zaman zaman Ziraat Bankasının bu tür kredi taleplerini karşılamakta güçlük çeker hale geldiğini 
bile bilmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, ben, tabiî, Sayın Sür'ün söylediği, o vatandaşlarımızla ilgili spesifik 
olarak işaret ettiği hususları da ben alacağım, o konuyla ilgili de ayrıca vereceğim. 

Bir de Yüce Heyetinize şu bilgiyi sunmak istiyorum: Hükümetimiz döneminde hiçbir şekilde 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği vasıtasıyla hiçbir çiftçimize şu ana kadar ne haciz işlemi 
uygulanmış ne de icra işlemi uygulanmıştır. Bunu da ben Yüce Meclisin bilgisine sunmak istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - îzmir Milletvekili Ahmet Ersin Bey, yerinden söz talebiniz kısa bir süre için; 

buyurun. 
Ahmet Bey, kısa ve öz bir şekilde konunuzu aktaracaksınız. 
AHMET ERSÎN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yaşanan olaylarla ilgili, 

Mecliste grubu bulunan üç partinin girişimiyle kurulan araştırma komisyonu 7 Aralık 2005 tarihin
den beri çalışmalarını sürdürmektedir. Bilindiği gibi, araştırma komisyonlarının, sağlıklı sonuç al
mak bakımından, Anayasa ve İçtüzükten kaynaklanan zorlukları vardır. Şemdinli Araştırma Komis
yonunun ise, olayın yargıya intikal etmiş olması nedeniyle ilave zorlukları bulunmaktadır; çünkü, 
hazırlayacağı raporla, hem olayları doğru tespit etmek ve hem de yargıyı etkilememek durumun
dadır. Bütün bu zorluklar ve sıkıntılar yetmezmiş gibi bir de hükümetin ve özellikle bazı sayın 
bakanların, komisyon çalışmalarını ve doğru sonuca ulaşmayı daha da zorlaştıran, hatta engel
lemeye çalışan girişimleri vardır. 

Sayın Adalet Bakanının, Hükümet Sözcüsü olarak, araştırılan olaylar hakkında bilgisine baş
vurulacak kamu görevlilerinin neleri söyleyip neleri söylemeyeceklerine ilişkin açıklamaları ve 
Sayın İçişleri Bakanının da bunu destekleyen beyanları kafaları karıştırmıştır. Sayın Bakanların, bil
gilerine başvurulacak kamu görevlilerini, kızgın yüz ifadesi ve tehdit içeren sözlerle yönlendirmeye 
çalışmaları, komisyonu bloke etmek, baltalamak ve sonuçsuz bırakmak ve dolayısıyla da, olayların 
üstünü örtmek amacını taşıdığı açıktır. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Son cümlelerim. 
Yine bugün aldığım bilgiye göre, komisyonun, Şemdinli olayları hakkında bilgisine baş

vuracağı kamu görevlilerinin markaj altında tutularak, önceden enforme edileceklerini ve hükümeti 
sıkıntıya sokacak bilgiler vermemeleri için uyarılacaklarını öğrendim. 

Sayın Başkanım, Meclis iradesine ve komisyon çalışmalarına müdahalenin açık örnekleri olan 
bu girişimleri, sayın milletvekillerinin ve Sayın Meclis Başkanının bilgisine sunuyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Ardahan İlinin kurtuluş yıldönümü münasebetiyle söz is

teyen Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'e aittir. 
Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
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3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl
dönümü ile İlin kalkınması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Ardahan'ın kurtuluşu nedeniyle 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Partimizin üyesi, Ardahan'ın sembolü olan 
Hacı Enver Balcı'yı, 87 yaşında, geçen hafta kaybettik. İsmet Paşanın askeri, çok iyi bir Atatürkçü, 
Partimizin de üyesi olan Enver Balâ'ya Allah'tan rahmet diliyor, yakın ailesine de başsağlığı 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar Ardahan'ın kurtuluşu deyince, benim aklıma Türkiye'nin kurtuluşu geliyor. 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında, Ardahan işgal altında kaldı, tam kırküç yıl ve Ardahan'da, cum
huriyete yakın dönemlerde, 3 Ocak 1919'da, daha Atatürk Samsun'a çıkmadan önce Millî Şûra 
Hükümeti kuruldu. Bu Millî Şûra Hükümeti, Kars'ta kurulan Millî Şûra Hükümetiyle birlikte, 
Kâzım Karabekir Paşayla birlikte Atatürk'e büyük destek verdi. Atatürk'ün, Erzurum Kongresinden 
önce, padişah tarafından rütbelerinin sökülmesinden sonra "aman, ne oluyor, Atatürk asılıyor mu" 
dedikodusuna Kâzım Karabekir Paşayla birlikte, Kars, Ardahan, İğdır halkı, askeriyle beraber Er
zurum'a geldi "Paşam, kur cumhuriyeti, yanındayız" dediler. 

Şimdi, buradan, şunu çıkartıyoruz: Demek ki, Türkiye'nin, Kars ve Ardahan'a, İğdır'a, o böl
geye bir borcu var. Eğer, biz, o gün o meşaleyi başlatmamış olsaydık, Mustafa Kemal Kuvayı Mil
liye hareketini başlatmamış olacaktı. Belki, bugün, bu Mecliste biz de olmayacaktık. 

Şimdi, Türkiye'nin madem bu bölgeye borcu var, Türkiye'deki hükümetler ne yapmış; Tür
kiye'deki hükümetler, hiçbir şey, bölgeye yapmamış, bölgeyi boşaltmışlar, göçe zorlamışlar, insan
larımız göç etmiş, gecekondularda yaşamaya mahkûm edilmiş. 

Şimdi, burada, 5 dakikalık sürede her şeyi sıkıştıramıyorum; ama, Ardahan'la ilgili, kalkın
masıyla ilgili hükümetten rica ediyorum: 

1- Derhal ve derhal Ardahan'daki hükümet binası bitirilsin. Ayıptır; ondört senedir bir hükümet 
binası bitirilmedi halen. 

2- Karadeniz'e açılıp, Ardahan'ın kalkınması için Ardahan-Ardanuç yolu oniki yıldır bit
memiş; bu yolun bir an evvel bitirilmesini rica ediyorum. 

3- Sevimli Barajının derhal yapılması lazım. Sevimli Barajı, hidroelektrik santral olarak Tür
kiye'ye ve Ardahan'a büyük bir katkısı olacaktır. Bunun da, lütfen, hemen başlatılmasını rica 
ediyorum. 

4- Kars-Tiflis Demiryolu Projesi, Ermenistan sınırına paralel gidiyor, şu andaki yapılan proje. 
Bu projenin Ardahan'dan geçmesini, Ardahan İlinin kalkındırılmasını rica ediyorum. 

5- Posof Kapısından mazot ticaretinin, yani, Ardahan'ın ihtiyacı kadar, sınır ilinin ihtiyacı 
kadar mazot ticaretinin serbest bırakılmasını rica ediyorum. Ardahan'ın kalkınmasıyla ilgilidir. 

6- Çıldır-Aktaş kapısının derhal ve hemen açılmasını rica ediyorum. 
7- Hayvancılık da yapılan bölgemizde, hayvancılık organize sanayiinin kurulması lazım. 
Değerli arkadaşlar, şu anda, ben, bir şey açıklayacağım. İki yıldır, kaçak hayvan, İran üzerin

den geliyor, hastalıklı hayvanlar, Türkiye'de bizim hayvanlarımızı hasta yapıyor dememe rağmen, 
hükümet, bunu, tam manasıyla ciddîye almadı; ama, şimdi açıklıyorum: Bakın, İran'dan gelen As
ya sapıyla, Türkiye'de bir şap hastalığı oldu ve Türkiye'de 3 000 tane hayvanımız telef oldu. Bu 
yalansa, Sayın Bakanım -buradaysa- açıklasın. 

Bakın, rica ediyorum, kaçak hayvancılık dursun. Yerli üreticiye verilsin, kaçak hayvancılıktan 
gelen hastalık, şap hastalığı olarak... Şu anda Ardahan ve doğu illeri, hayvancılık yapılan Konya 
dahil, hepsi karantina altında arkadaşlar ve bu Asya hastalığı da korkunç bir hastalık, tedavisi de zor 
olan bir hastalıktır. Onun için, rica ediyorum, hükümetin derhal buna tedbir alması lazım. 
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Demin arkadaşım açıkladı, tarım kredi ve Ziraat Bankasına olan çiftçi borçlarına da, mutlak 
surette bir kolaylık getirilmesi lazım. Madem devlet, devlet babalığını yapacak, yüzde 20'yle, 30'la 
kalsa... Vatandaşlarımızın perişan olmaması için, onların hayvanlarının icrada satılmaması için, 
hayvancılara ve çiftçilere, köylülere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ensar Bey, süremizi aştık, toparlayalım lütfen. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Yani, hayvancılık yapan, bizim temel dayanağımız olan, nüfusun yüzde 40'ını oluşturan köy

lümüze bu desteği esirgemeyelim değerli arkadaşlar. 
Değerli arkadaşlar, Ardahan'ın kalkınması, sanayi veya fabrikaların kurulması gerekli; ama, 

maalesef, yatırım teşvikleri yasasından dolayı, Ardahan'a da, Düzce'ye de aynı beş yıllık süre konul
duğu için, kimse gitmedi; ancak, ben rica ediyorum, Ardahan'da bir fen lisesi kurulması lazım. Ar
dahan, şu anda ÖSS'de -yani üniversiteye girişte- çocuklarımızı veremiyoruz, Türkiye sonun-
cusuyuz. Bu nedenle, Ardahanımıza fen lisesinin açılmasını rica ediyorum ve Ardahan'da, dışarıdan 
gelen çocukların kalacak yeri yok. Konut sıkıntısı da olduğu için, mutlak surette, 1 000 kişilik yurt 
yapılması lazım. Yarım kalan yurt ve 1 000 kişilik yurdun yapılmasını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir kampanya başlatıyoruz. Bu bölgenin kalkınmasını, artık, bacasız 
sanayiyle yapmamız lazım. Turizm ve Ardahan'ın her ilçesine bir yüksekokul yapılması için bir im
za kampanyasını, bugün, buradan başlatıyorum; bütün Ardahanlı hemşerilerimizi, göç etmiş veya 
Ardahan'da bulunan bütün hemşerilerimizi bu imza kampanyasına davet ediyorum. Bütün il
çelerimizde, 5 ilçemizde de yüksekokul ve yurt yapılmasını ve Ardahan'ın bu şekilde kalkınmasını 
sağlayacağımıza inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, vermiş olduğum soru önergeleri ve çalışmalarımın sonucunda Ardahan'a 
doğalgaz geliyor, mayıs ayında doğalgazın temeli atılacak, ihalesi yapıldı. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Biz getiriyoruz, biz! 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Artı... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. Siz de Genel Kurula hitap edin ve toparlayın. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben bir konuşma yaptım Göle'de, dedim ki... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ardahan'ın kurtuluşuyla bunun ne alakası var?! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin Sayın Fatsa. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Müsaade edin arkadaşlar. 
Ardahan'dan doğalgaz hattı geçiyor dedim. Bu hat Ardahan'dan geçerken Ardahan'a doğalgaz 

vermezseniz, kazmayı küreği elime önce ben alır, sökerim boruyu dedim ve ondan dolayı da bana 
sorgulama ve dokunulmazlığımı kaldırmak için fezleke gönderdiler Meclise. Ben, yine sözüm-
deyim. Yine doğalgaz verilmezse, yine o boruyu sökerim; onu da herkes bilsin. 

İkincisi, bizim 237 köyümüz var, bu köylerimizin çoğunda su ve yol yok arkadaşlar. Ben, Ar
dahan Valisine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum, çok güzel projeler yaptırdı; 18 trilyon 721 mil
yar liralık bir proje sundular ve bu projenin de takibini yapıyoruz; iki gün önce, köylerimize su ve 
yol yapılması için 5 trilyon 616 milyar lira mahallî idarelerden çıktı Ardahan'a gidiyor; bunu da Ar
dahanlı hemşerilerimize müjde veriyorum. 

Sayın Başkan, çok fazla uzatmak istemiyorum; ama, şunu söylüyorum değerli arkadaşlar; 
bizim bölgemiz çok mağdur. Yedi sekiz ay kar altında kalıyor, tezekle ısınmaya çalışıyor. Tür
kiye'de, bebek ölümlerinde birinci, eğitimde sonuncu olan Ardahan'ın vatandaşları bu ülkeyi 
seviyor. Evet, diyorum ki, öğretmenim sürgün gitse de, doktorum ilaçsız kalsa da, hastamız kızak
ta ölse de, biz, Ardahan'ı, Türkiye'yi, devletimizi, bayrağımızı seviyoruz. 
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Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi vatan yapan bütün şehitlere rahmet, sizlere de saygı 
sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bizim, Divan olarak görevimiz, İçtüzük hükümlerini uy
gulamak. O nedenle, sizleri ve konuşma yapan arkadaşlarımızı uyarmak bizim görevimiz. 

Ben, sekiz on sene önce, olayların hemen arkasından, Hocalı katliamını inceledim, Avrupa 
Konseyine rapor hazırladım. Arkadaşlarım konuşurken, o günleri anımsadım, göz yaşlarım göz 
pınarlarıma hücum etti; ama, arkadaşlarımı süreye uymak için uyarmak durumunda kaldım. O yüz
den, tepki göstermekte biraz insaflı olursanız memnun oluruz. 

Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Önce, Kâtip Üye arkadaşlarımın yerlerinde oturarak okumalarını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1.- Trabzon Milletvekili Şevket Arz ve 45 milletvekilinin, Trabzon'da son zamanlarda meydana 

gelen huzur bozucu olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin gelişmiş ve güzel kenti Trabzon, son günlerde ortaya çıkan olumsuz olaylar 

nedeniyle, hiç hak etmediği şekilde Türkiye ve dünya gündeminde yer almaktadır. Bitmek bilmeyen 
asayiş olayları nedeniyle bir anda dünyanın gözü Trabzon'a çevrildi. 

Son zamanlarda tarih, kültür, ticaret, turizm, spor kenti Trabzonumuzun huzurunu bozmak için 
yoğun çaba harcanıyor. Halkının millî duyguları yüksek olan ve çabuk heyecanlanan Trabzonludan 
birileri yararlanarak, kendi amaçlarına ulaşacaklarını mı sanıyor? 

Bazı olaylardan örnek verirsek; 
Çeçen militanlarının Avrasya feribotunu kaçırması, 
Sahte döviz kaçakçılarının silahlı çatışmalar sonucu ölüm olayları, 
TAYAD'lıların bildiri dağıtmaları sırasında meydana gelen olaylar, 
Ülkemizin en büyük fındık ihracatçısının işyerinin kurşunlanması, 
Bölgesel yayın yapan bir gazetenin genel yayın müdürünün gasp edilmesi, 
Oyakbank'ın soyuluşu ve faillerinin bulunmayışı, 
Mafya hesaplaşması sırasında, araç benzerliği nedeniyle yanlışlıkla bir profesörün arabasının 

taranması; kendisinin ve çocuğunun öldürülmesi 
Gaziantepspor Kulübü yöneticisinin Trabzon havalalında dövülmesi, 
Sebatspor Kulübü Başkanının ayağından kurşunlanması, 
PKK militanlarının sabotaj hazırlığı sırasında, patlayıcılarla birlikte biri ölü, biri yaralı, 

diğerinin de sağ olarak yakalanması, 
Bir siyasî partinin ve derneğin bombalanması, 
Daha çok Doğu Anadolu kökenlilerin gittiği bir kahvehanenin bombalanması, 
Trabzonsporlu iki millî futbolcunun ve eşlerinin arabaları ile işyerlerinin kurşunlanması, 
Bir din adamının ibadet yerinde öldürülmesi, 
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Bu olaylarla beraber 5 Ocak 2006 ile 8 Şubat 2006 tarihleri arasında 10 kez öldürme, tarama, 
bombalama eylemi gerçekleşmiştir. 

Olayların önemi nedeniyle, İçişleri Bakanı, bölge illerinin valileriyle ve emniyet müdürleriyle 
10.2.2006 tarihinde Trabzon'da güvenlik toplantısı yapmıştır. 

Trabzon'u ve yaşanan olayları iyi tahlil edersek bunlarla mücadelede de o derece başarılı 
oluruz. 

Trabzon'un il nüfusu 1 150 000 civarındadır. En uzak ilçesi, merkez ilçeye 45 dakika 
mesafededir. Trabzon, Doğu Karadeniz'in olduğu kadar, kısmen Doğu Anadolu'nun da önemli mer
kezi sayılmaktadır. 

Trabzon merkezine her gün 400 000 ile 500 000 kişi, çeşitli nedenlerle sabahlan gelip akşam
ları ikamet merkezlerine geri dönmektedir. Bugün büyükşehir statüsündeki birçok ile uygulanan 
kriterler Trabzon'a uygulandığı takdirde, Trabzon'un bu şehirlerin birçoğundan daha büyük ol
duğunu görmek mümkündür. 

Sovyetler Birliğinin dağılması ve Sarp Sınır Kapısının açılmasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Er
menistan, İran, Rusya ve Ukrayna ile Trabzon'un arasında çok önemli ticaret ve kültür bağları oluş
muş, sosyal yapı da bundan etkilenmiştir. 

Trabzon'da yaşanan olaylar Sarp sınır kapısının açılmasıyla yeni boyut kazanmıştır. Her ne 
kadar sorun, Türkiye ve dünya kamuoyuna, Trabzonsporlu futbolcuların ve eşlerinin araçları ile iş
yerlerinin kurşunlanması, ardından da bir din adamının ibadet yerinde öldürülmesi olarak yansımış-
sa da durumun bundan ibaret olmadığı görülmektedir. Birkaç yıldan beri Trabzon'da can ve mal 
güvenliğini tehdit eden, hatta ortadan kaldıran olaylar yaşanmaktadır. Trabzon'da oluşturulan batak
lık işsiz gençleri mafyalaşmaya yöneltmektedir. 

Bütün bu olaylar, Trabzon'da büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur. Dolayısıyla, burada 
yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koyması gerekmektedir. 

Trabzon'da yaşanmış ve yaşanmakta olan olayların nedenleri ile alınması gereken önlemlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştır
masının açılmasını arz ve teklif ederiz. 

01-Şevket Arz 
02- Ali Oksal 
03- Şefik Zengin 
04- Necati Uzdil 
05- Mustafa Özyurt 
06- Osman Kaptan 
07- Atila Emek 
08- Feridun Ayvazoğlu 
09- Osman Özcan 
10-Nail Kamacı 
11- Feridun Fikret Baloğlu 
12- Hüseyin Ekmekcioğlu 
13-Ufuk Özkan 
14- Ali Kemal Kumkumoğlu 

(Trabzon) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Osmaniye) 
(Bursa) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Çorum) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
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15- Uğur Aksöz (Adana) 
16-Mustafa Gazalcı (Denizli) 
17- Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
18-Yılmaz Kaya (İzmir) 
19- Ali Arslan (Muğla) 
20- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
21-Kemal Sağ (Adana) 
22- Muharrem Kılıç (Malatya) 
23- Gökhan Durgun (Hatay) 
24- Nurettin Sözen (Sivas) 
25- Nadir Saraç (Zonguldak) 
26- Yakup Kepenek (Ankara) 
27- İsmail Özay (Çanakkale) 
28- Mehmet Işık (Giresun) 
29- N. Gaye Erbatur (Adana) 
30- Erdal Karademir (İzmir) 
31 - Vezir Akdemir (İzmir) 
32- Ahmet Ersin (İzmir) 
33- Fahrettin Üstün (Muğla) 
34- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
35- Vahit Çekmez (Mersin) 
36- Abdurrezzak Erten (İzmir) 
37- Canan Arıtman (İzmir) 
38- Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
39- Mehmet Kartal (Van) 
40- Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
41 - Hasan Ören (Manisa) 
42- Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli) 
43- Gürol Ergin (Muğla) 
44- Kâzım Türkmen (Ordu) 
45- Türkân Miçooğulları (İzmir) 
46- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
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IV.- 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 - 3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmeleri ertelenmiştir. 

4 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
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. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Yarım kalan işlerin görüşülmesi ertelendiğinden, şimdi kanun tasarı ve tekliflerinin görüş

melerine 1 inci sıradan itibaren devam edeceğiz. 
1 inci sırada yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüş
melerine başlayacağız. 

3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2 nci sırada yer alan, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik

lik Yapılmasına Dair 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

4.- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadul-

lah Ergin ve 2 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 2 Mil
letvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/678) (S. Sayısı: 1077) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

(x) 1077 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1077 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyenler: Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili 

Süleyman Sarıbaş; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık; 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Mahmut Durdu. 

Şahısları adına söz isteyenler: Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Meh
met Eraslan, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak, Adana Milletvekili Recep Garip. 

îlk söz, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ar
kadaşımızda. 

Buyurun Sayın Sarıbaş. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan, görüşmeye başlayacağımız teklif, 2004 yılın
da kanunlaştırdığımız, 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn
fazına Dair Kanunun 110 uncu maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren ve 3 üncü fıkrasını yürürlük
ten kaldıran Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu başkanvekillerinin verdiği bir kanun teklifi. Basın
da ve kamuoyunda eski başbakanlardan Sayın Erbakan'ı kurtarma yasası olarak adlandırılan ve gün
deme oturan bir tasarı. 

Değerli arkadaşlar, bu hükümet, bu Meclisin içinden çıkardığı hükümet, her konuyu karıştır
dığı gibi bu tasarıda da, maalesef, önce bir karışıklık yaptı, yani, önce yitirtti, şimdi buldurtuyor. 
Nedir, hadise nedir; hadiseyi anlatmak istiyorum. Hadise şu, arkadaşlar: Bildiğiniz gibi, 1998 yılın
da, Anayasa Mahkemesi tarafından, o günün Refah Partisinin kapatılmasına karar verildi. Yaklaşık 
olarak, bu karar, ocak ayının sonlarına doğru, şubat ayındaydı. Oysa bu siyasî parti, o günlerde, 
ocak ayı başında, 780 milyar lira -o günün parasıyla- hazine yardımı almıştı. Bu siyasî partinin 
kapatılmasına karar verirken, tabiî, Anayasadan doğan, mal varlıklarının da hazineye irat kaydedil
mesi karan vardı; ancak, bu mal varlığı devrinde, kapatılmadan bir müddet önce alman bu paranın 
hesabı bulunamayınca, o kapatılan siyasî partinin icra organı üyeleri, genel başkanı, bu parayı il 
başkanlarına parti faaliyetleri için gönderdiklerini söylediler. O konuda yapılan araştırmada, bu 
paraların il başkanlarına gönderilmediği, parti faaliyetine harcanmadığı ortaya çıkınca da, düzen
lenen belgelerin özel evrakta sahtekârlık suçu oluşturduğu savıyla açılan davada, mahkeme, 68 
kişinin mahkûmiyetine karar verdi; halen hükümetin içinde bulunan 2 bakan, 3 milletvekilinin de 
dokunulmazlıkları dolayısıyla, dosyalarını tefrik etti. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin kapatma kararında bu paranın tahsiline dair bir 
hüküm yok. Ne var; mallarının hazineye devrine dair hüküm var. Ceza mahkemesi kararını da ben in
celedim; ceza mahkemesi kararında da sadece özel evrakta sahtekârlık suçunun sabit olduğundan, 
değişen oranlarda sanığına göre değişen oranlarda cezalar verilmiş ve mahkûmiyetlerine denilmiş. Oy
sa, ortada hazineden alınan; ama, sahte evrakla il başkanlarına gönderildiği iddia edilen ve gerçekte 
gönderilmeyen ve akıbeti belli olmayan, nereye harcandığı belli olmayan, hazineden giden bir para var. 

Değerli arkadaşlar, Siyasî Partiler Kanunumuza göre, siyasî partilerin gelir ve giderleri 
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi. Siyasî partiler hazineden aldıkları yardımları, parti bağış
larını, üyelerinden topladıkları paraları da, sonuçta parti faaliyetleri için, icra organlarının verecek
leri karar doğrultusunda harcama yetkisine de sahipler. 

Burada bir şey yapılıyor; burada, partinin genel başkanına, icra organı, bu parayı kullanma, 
harcama yetkisi veriyor. Şimdi, icra organının bazı üyeleri, içinde bakan olan arkadaşlarımız da 
dahil, diyorlar ki: "Biz yetki verdik Sayın Genel Başkana, biz sorumlu değiliz. Cezaî sorum
luluğumuz yok." Doğru olabilir, haklı olabilir. Cezaî sorumluluk, suçların şahsîliği prensibi gereği, 
kişinin, suçu işleyen kişinin üzerinde olabilir; ancak, yönetim kurulları, icra organları vermiş olduk-
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lan yetki kararlarıyla hukukî sorumluluktan kurtulamazlar. İşin esası, buradaki bu paranın nerelere 
harcandığı ve nereye gittiğine dair cezaî işlemler değil, esas olan hazinenin parası kimden tahsil 
edilecek ve nasıl tahsil edilecek; yani, usule uygun harcanmadığı mahkeme kararıyla tespit edilen, 
belgelenen, kesinleşen bu paranın tekrar hazineye nasıl konulacağı noktasında düğümleniyor. 

Değerli arkadaşlar, cezaların infazına dair kanunlar, biliyorsunuz, mahkemelerin vermiş olduğu 
hükümlerin nasıl infaz edileceğini ortaya koyan temel düzenlemeler. Ancak, Adalet ve Kalkınma 
Partisi, hükümet, 5275 sayılı cezaların infazına dair yasayı çıkarırken orada bir kurnazlık yaptı, 110 
uncu maddede bir kurnazlık yaptı. Sözümona, güya, şahin kesildi, devletin kasasından giden 
paraları tahsil edeceği anlayışıyla bir şahinlik yaparak, özel hukuk ilişkisini bir ceza infazının ön-
şartı haline getirdi. Yani, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan, özel hukuk ilişkisini, özel hukuk 
sorumluluğunu ceza infazının önşartı haline getirdi. Halbuki, infaz kanunları, mahkemelerce veril
miş, kesinleşmiş kararların infazına ilişkin kanunlardır; yani, dedi ki: Ben, ceza mahkemelerinin 
kesinleşmiş infaza dair kararlarının dışında hukukî sorumluluğu da yerine getirmesi şartını önşart 
olarak koyuyorum. Niye koyuyorsun; çok açık bir incelik vardı burada; böyle bir şart koyarlar ise... 
Bir hukukî sorumluluk davası devam ediyordu Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde; orada, 
bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bakan olanlar, milletvekili olan arkadaşlarım da 
hukukî sorumlu olarak davalılar idi. Böyle bir sorumluluk koyarlar ise, bu suçun mağduru 
durumunda ceza almış olanlar; yani, infazı yaklaşmış olanlar bu parayı ödemek zorunda kalırlar. Bu 
para ödendikten sonra da, zaten hukuk davasının neticesi kalmayacağından, para hazinenin kasasına 
yatmış olduğundan, sonucu olmayan davanın reddine karar verilecek. Bu parayı yatıran Sayın eski 
Başbakan da bir rücu davasıyla istemeyeceğine göre, bu arkadaşlarımız, yani, bakan arkadaşlarımız, 
devletin parasını hukukî sorumluluğundan kurtulmuş olacaklardı. Ancak, silah ters tepti; Hoca bu 
parayı yatırmadı, Sayın Başbakan bu parayı yatıramadı. Ne dedi Sayın Başbakan; Sayın Başbakan 
dedi ki, eski Sayın Başbakan dedi ki: Bu parayı ben harcamadım. Bu para, bir parti kapandı ama, 
başka bir partinin altyapısında kullanıldı; bunu herkes biliyor; yani, Refah Partisi kapatıldı; bu para, 
değişik yollarla, o gün kurulan Fazilet Partisinin kurulma masrafı olarak harcandı. Peki, yeni 
kurulan o partinin Genel Başkanı kimdi; bugünkü Meclis Başkanvekilimizdi. Bu partinin icra 
kurulunda kimler vardı; Sayın Dışişleri Bakanımız vardı, Sayın İçişleri Bakanımız vardı. 

Şimdi, hazineden aldığınız bu parayı yeni bir partinin kuruluşunda harcayacaksınız, kendinize 
siyasî ikbal sağlayacaksınız, siyasî rant sağlayacaksınız, bugün bu makamlara gelişinizde bu parayı 
kullanacaksınız; ama, ödeme sorumluluğuna gelince, eski bir başbakana, 82 yaşındaki bir başbakana 
"sen bu parayı öde, sana özel infaz durumu getirip evinde hapsini çektirelim, infazını yaptıralım" 
diyeceksiniz. Bir kere, bu, vicdana sığmayan bir şey, arkadaşlıkta bu yok. Yola çıktığınız insanlarla, 
kader birliği yaptığınız insanlarla, sorumluluğu da birlikte taşıma cesaretini, yürekliliğini gösterecek
siniz. Oraya gelince, yollarınız ayrıldı "Hoca ödesin bu parayı" dediniz. Hoca, sizden daha kurnaz... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - AK Partide beraber çıkmadık mı seninle yola?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Hoca "yok para, ödemiyorum; ödeyemiyorum, bu kadar 

param yok, kimler aldıysa onlar ödesin, 68 kişi birlikte ödeyelim" dedi. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Bırak Hocayı, bir şey soruyor sana, cevap versene. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Hocanın beyanını söylüyorum, 68 kişi... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Bir şey soruyor, bir şey soruyor! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - AK Partide beraber yola çıkmadık mı seninle? 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, siz, tek tek milletvekilleriyle muhatap değilsiniz. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - O hukukî sorumluluk varsa, biz onu öderiz. 
Ama, siyasî sorumlulukta adamı yalnız bıraktınız. 
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BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, siz, Genel Kurulla muhatapsınız, Genel Kurulu muhatap alıp Genel 
Kurula yönelik konuşun. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Genel Kurula konuşuyorum Sayın Başkan. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kötü yakaladın adamı! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, yani, yanlış yaptınız. İnfaz 

Kanununa, özel hukuk sorumluluğunu önşart yaptınız, yanlış yoldan para tahsil etmeye kalktınız, 
Hoca bunu yemeyince de, tabiî, yüreğiniz dayanamadı, yüreğiniz yetmedi, gücünüz yetmedi, 
tabanın tepkisini kazandınız... Ki, bunlardan bir tanesi de, benim, geçmişte Malatya İl Başkanım 
Sayın Marasalı'dır; gitti, Adıyaman Cezaevinde bir yıl yattı hiç ilgisi olmadığı halde bu işlerle ve 
çıktıktan bir ay sonra -Allah rahmet eylesin- vefat etti, onurundan vefat etti, dayanamadı adam. 
Orada onurlu insanlar cezaevine gidecek, yatacak, yüreği yetmeyecek, yüreği kaldırmayacak, bu 
duruma dayanamayacak, ömrü vefa etmeyecek, vefat edecek; diğer tarafta, devletin İçişleri, Dışiş
leri Bakanı olarak, dokunulmazlık zırhının arkasında keyif çatıp yatacaksınız... Bu, vicdansa, bütün 
kamuoyunun önüne bu vicdanın telakkisini, tartışmasını milletin takdirine bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 82 yaşındaki bir Sayın Başbakanın cezaevine girmesini hiçbirimiz is
temeyiz. Cezalandırmanın asıl amacı nedir; uslandırıp topluma kazandırmaktır, tabiî, topluma 
kazandıramadıkları da var; ancak, 82 yaşından sonra bir eski başbakanın, cezaevinde topluma 
kazandırılacak teziyle mahkûm edilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bizim söylemek is
tediğimiz şu: Peki, bu para ne olacak? Şimdi yazmışsınız: "Hukukî haklar saklı kalmak kaydıyla." 
Aslında buna da gerek yok. Bir infaz kanununa "hukukî haklar saklı kalmak kaydıyla" diye bir 
hüküm düşülmez; çünkü, Borçlar Kanununun genel hükümleri zaten hukukî hakları saklı tutar. 
Ama, millete işaret veriyorsunuz, diyorsunuz ki: "Bakın, ama biz affetmedik, bak, hukukî haklar 
da saklı kaldı. Buraya da yazdık." Mükerrer bir yazıştır, hiç gerek yok; çünkü, Borçlar Kanununun 
40 inci ve müteakip maddeleri^ hukukî sorumluluğu olanların tazmin hakkını zaten genel hüküm
ler kapsamında saklı tutar. 

Yapılan düzenleme doğru. Yani, bir infaz kanununda ceza infazının önşartı haline gelen hukukî 
sorumluluğun kaldırılması doğru bir uygulama; ama, bunu önce niye böyle yapmadınız?! Bu doğ
ruyu neden önce yapmadınız?! Şimdi telaşla niye düzeltmeye kalkıyorsunuz?! Artı, bu parayı kim
den alacaksınız?! Şimdi diyebilirsiniz ki: Arkadaşlar, Asliye Hukuk Mahkemesinde dava devam 
ediyor, o mahkeme neticesinde, mahkeme kimlerin leh ve aleyhine karar verirse, kimlerden 
müteselsil tahsiline veya ayrı ayrı tahsiline hüküm verirse, hazine gider oradan o parayı alır. Alamaz 
arkadaşlar. Alamaz; çünkü, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden davada ileri sürülen 
savunmalar siyasî partilerin mal varlıklarını, gelir ve giderlerini inceleme yetkisini Anayasa Mah
kemesine vermiş. Asliye Hukuk Mahkemesinin, bir siyasî partinin parasının nasıl harcandığı, 
usulüne uygun harcanıp harcanmadığı, tekrar iadesi gerekip gerekmediği noktasında ben şahsen 
yetkisi olduğu kanaatinde değilim. Anayasa Mahkemesi yıllar önce bu siyasî partiyi kapatmış, zaten 
hazineye mallarının irat kaydedilmesine karar vermiş; ama, mal yok. 

Şimdi, bu düzenlemeyi yapmadan önce, bu paranın nasıl tahsil edileceğine dair bir başka 
düzenleme yapmanız gerekirdi. Bu para, o günkü siyasî partinin icra organı üyelerinden mi 
alınacak, bu sahte belgeyi düzenleyen -ki, birçoğunun hiçbir günahı yok bu işte- adama parti taas
subu içerisinde "şu belgeyi imzala" demişler, imzalamış; ne para görmüş, ne pul görmüş; adam git
miş bir sene de hapis yatmış hatır için. Şimdi, bu insanlardan parayı isteyemezsiniz; ama, bu par
tinin siyasî icra organında, yürütme organında bulunanlar, bu milletin parasını yerine koymak 
mükellefıyetiyle bağlıdırlar. 

MEHMET KARTAL (Van) - Veya oy verenlerin maaşlarından kesilsin. 
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CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Mahkeme kararında müştereken, müteselsilen tahsil hükmü 
var. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar... Hatibi dinleyelim... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Hangi mahkeme kararında var?! 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Karar gereği... 
BAŞKAN - Böyle bir usul yok arkadaşlar. Karşılıklı konuşarak Meclis çalışmalarını zora 

sokamayız. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Peki niye o zaman hukukî sorumluluğu kenara 

bırakıyoruz? Tahsil edin parayı! 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş... Sayın Sarıbaş... 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Mahkeme kararı gereğince... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Mahkeme kararına ben de baktım. Müteselsilen, müş

tereken tahsil diye bir hüküm yok. 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, karşılıklı tartışmaya gerek yok. Genel Kurulu muhatap alın, Genel 

Kurula hitap edin. 
Siz de müdahale etmeyin arkadaşlar. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, her neyse, şimdi, bu yasayla, bir es

ki başbakanı...(AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar, dinleyin... Sırası geldiği zaman yanıt verebilirsiniz 

Sayın Sarıbaş'a; ama, şimdi onu dinleyin. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Cezaevinde infazdan kurtaracağız. Doğru bir şey 

yapacağız, yanlış bir şey yapmayacağız. Yani 82 yaşındaki bir insanın, bir eski başbakanın cezaevin
de yatarak uslanacağını söylemiyorum. Doğru bir şey yapacağız. Benim söylemek istediğim: Daha 
evvel niye yanlış yaptınız; o yanlışı yaparken hesabınız neydi; ben onu sorguluyorum. 

O zaman bir şey daha yapalım; ne yapalım: Sayın Başbakan evinde çekecek. Cezaevinde çek-
seydi biz buna gardiyan tahsis edecektik, iaşesini verecektik, bir ek maddeyle evinde çekerken de 
iaşesini, ibatesinin devlet tarafından karşılanacağı hükmünü getirelim. Hatta, haftada bir 1 tepsi de 
baklava, kadayıf gönderelim. Hocam, zaten kadayıfın altının kızarıp kızarmadığını da çok iyi bilir; 
bu hükümetin kadayıfının altının kızarıp kızarmadığını da her hafta size not etsin. 

Saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ALİ SEZAL (Kahramanmaraş) - Sarıbaş, ayıp oluyor!.. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Son derece hafif oluyor!.. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bu kürsü, Genel Kurula hitap etme kürsüsüdür; Genel 

Kurula, İçtüzük hükümleri doğrultusunda hitap etme kürsüsüdür; milletvekilleriyle karşılıklı tartış
maya girilme yeri değildir. Öyle olursa, biz bu Meclis çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütemeyiz, 
kaotik bir yapı ortaya çıkar. O nedenle, tekrar, kürsüyü kullanan arkadaşlardan rica ediyorum; Genel 
Kurula hitap etmeliler. Dinleyen arkadaşlarımız, Genel Kurul üyeleri de dinlemelidirler. Zamanı 
gelince, eğer yanlış çıkışlar yaptıysa kürsüyü kullanan arkadaş, o, Divan tarafından tespit edilip, 
düzeltilir. Daha sonra konuşma yapacak olan arkadaşlar da gerekli yanıtları verirler; ama, bunu, 
biraz önce söylediğim gibi, İçtüzük hükümlerine göre disiplinli bir şekilde yapmalıyız. Kürsüye 
gelen, Genel Kurula hitap etmeli, sadece Genel Kurula, Genel Kurulun dışına bile hitap etmemeli. 
Siz milletvekillerimiz de dinlemelisiniz ki, verimli, etkin bir Genel Kurul çalışması, Meclis çalış
ması yapabilelim. 

Teşekkür ederim. 
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Gruplar adına alınan sözlerde, sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Bursa Mil
letvekili Sayın Mehmet Küçükaşık; buyurun. 

Süreniz 20 dakika. 
Biraz önceki uyarılarıma dikkat ederek konuşursanız... 
Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
HASAN KARA (Kilis) - Konuşmasanız da olur! 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 1077 sıra sayılı yasa hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
mış bulunmaktayım; hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Kürsüye geldiğimden beri bazı arkadaşlar "konuşmasanız da olur" dediler. Vallahi, bizim 
konuşacak şeyimiz var. 

HASAN KARA (Kilis) - Espri yaptık... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bazılarının, pek konuşacak şeyleri yok galiba; çünkü, 

yıllarca siyaset arkadaşlığı yaptığı insanları, önder diye baktıkları insanları yan yolda bırakan insan-
lann, herhalde hayatta ve devamında da pek fazla konuşma haklannın olmadığını sanıyorum. Çün
kü, görüşmekte olduğumuz bu madde, gerçekten de, artık genel bir madde olmaktan çıktı, özel ve 
Türkiye'de başbakanlık yapmış bir insanın; Sayın Necmettin Erbakan'la ilgili bir madde niteliğinde 
geldi. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi, siyasette ne yazık ki, bizim hep söylediğimiz gibi, 
kurumsallaşmanın olmamasından kaynaklanıyor. Eğer kurumsallaşmış siyasal partiler olabilse, 
siyasal parti olsa, hesap sorulabilecek bir parti olabilse, mal varlığı olan bir siyasî parti olabilse kar
şımızda, herhalde bu şekilde mal kaçırmaya da kimse çalışmazdı; bugüne kadar hiç kimse asliye 
hukuk mahkemelerinde dava açıp da o alacakları tahsil etmeye de çalışmazdı, yine, aynı şekilde, bir 
madde hakkında -şimdi anlatacağım gibi- 5 kere değişiklik yapmak zorunda da kalmazdık. 

Bakınız, 5275 sayılı Yasa Meclise ilk geldiğinde, bu madde, 110 uncu madde, 108 inci madde 
olarak düzenlenmişti. O zaman, şahıslann, oturduğu yerde hafta sonlan, geceleyin ve elektronik alet 
takılarak cezalarının infazına izin veriliyordu. Adalet Komisyonu tarafından kurulan alt komisyon 
sonrasında, kişilerin cezalannı -infazını- elektronik aletle çekmeleri hükmü kaldırıldı, onun yerine al
tı ay ve daha az süreyle hapis cezalarında hafta sonları "her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek 
ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları, her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün 
saat 7.00'de çıkmak suretiyle geceleri cezaevinde çektirilmesine, kadın veya 65 yaşını bitirmiş 
hükümlülerin mahkûm oldukları ay veya daha az süreli hapis cezasının da konutunda çektirilmesine 
karar verilir" şeklinde düzeltilmişti; fakat, bu maddenin komisyon görüşmeleri esnasında her iki par
ti anlaşarak, bu hükmün değiştirilmesine ve üçüncü bir fıkranın eklenmesine karar verdiler. 

Evet, gerçekten de bu konuda Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerde, hem Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri hem de AKP milletvekilleri ortak bir önerge vererek üçüncü fıkrayı ek
ledik biz. Üçüncü fıkrayla "75 yaşını bitirmiş olup da, üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mah
kûm olanların, bu cezalarının, ceza infaz kurumlarında çektirilmesi, sağlık durumuyla elverişli ol
madığı, tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerince verilecek raporla tespit edilenler hak
kında cezanın konutlarında çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde 
bulunuyorsa, o konu suç nedeniyle herhangi bir zarar doğurmuşsa bu zararın aynen iade, suçtan ön
ceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi" şartı da arandı; yani, uğranılmış olan 
hazine zararının muhakkak ödenilme şartı geldi. Hem AKP'li hem de Cumhuriyet Halk Partililerin 
ortak kararıyla bu değişikliği biz yaptık. Ne zaman; 9 Aralık 2004 tarihinde. Aradan birbuçuk yıl 
geçti, Ceza ve İnfaz Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdi. Henüz daha bu madde hiç-
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bir şekilde uygulama olmadan şimdi ne gerekle tekrar biz bu konuda değişiklik öneriyoruz? 
Değişiklik önerilmesinin tek nedeni şu: Elbette, Sayın Necmettin Erbakan hazine zararını ödemedi. 

Bakınız arkadaşlar, bizleri buraya getiren en büyük nedenlerden bir tanesi, geçmiş iktidarların 
yapmış olduğu yolsuzluklar nedeniyle yapılan suçlamalardır, yolsuzluk bataklarına bulaşmış ol
malarıdır tüm iktidarların. Seçim kampanyasında her iki partinin de genel başkanlarının verdiği bir 
söz vardı: Dokunulmazlıkların kaldırılması... Buraya gelen bütün arkadaşlarımın, çoğunluğunun 
konuşması da dokunulmazlıkların kaldırılması ve sınırlandırılması konusunda. Hep, biz, AKP'den 
bir adım atmasını bekledik. Ne zaman karar vereceksiniz; hiçbir adım gelmedi bugüne kadar. Tüm 
Bakanlara sormuş olduğumuz sorulara bir cevap verilmedi. Evet, Refah Partisinin kayıp trilyon 
davasında Sayın Necmettin Erbakan tek başına bu parayı almadı, aynı mahkemede yargılanan iki 
Sayın Bakanımız var; Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Dışişleri Bakanı ve üç de AKP milletvekili var 
burada. Bunlar, dokunulmazlıkları nedeniyle, Sayın İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanının fez
lekelerini iade ettik, daha yeni. Diğer milletvekilleri mahkûm olmasına rağmen, dosya Yargıtay 
aşamasındayken ayrıldı, mahkûmiyetlerle beraber gitti. 

Bakınız, burada, biz, açılan asliye hukuk mahkemesini de gündeme getirerek, Sayın Osman 
Kaptan, 22 Aralık 2003 tarihli 2004 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sayın Dışişleri 
Bakanına bir soru yöneltti. Soru şu: "Birinci soru: Refah Partisinin kayıp trilyon davasında, Sayın 
Necmettin Erbakan'ın, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmaktadır. Kamuoyunda, yargı kararıy
la kesinleşmiş bu suça eşit oranda iştirakiniz olduğu söylenilmektedir. Bu şekilde, dokunulmazlık 
korumasında Bakanlık görevinizi sürdürmenizden rahatsızlık duyuyor musunuz? " 

"Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül (Kayseri)- Osman Kaptan -eğer, yan
lış not etmediysem- sordular. 'Refah Partisi davasıyla ilgili' dediniz... Davayı herhalde çok iyi takip 
etmediniz. Onun için, kulaktan dolma propagandalarla, işte, insanlar yanlış yanlış noktalara varıyor
lar. Mahkeme -tabiî, böyle önemli bir konuyu bana getirirken, bu konuyu iyi bilmeniz gerekir-
benim statümde olanların, yani, o zamanki genel başkan yardımcılarının beraatlarını onaylamıştır. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, o gün benim durumumda olan, bugün milletvekili ol
mayan kişilerin hepsi beraat etmişlerdir. Dolayısıyla, herhangi bir sıkıntım söz konusu değildir." 

Aynı gün, 22.12.2003 tarihli, 2004 yılı İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında, ben, biz
zat İçişleri Bakanına sordum. Sorum şu: Her ne kadar, biraz önce, Sayın Dışişleri Bakanımız, Refah 
Partisinin kayıp trilyon davasını iyi takip etmediğimizi söylese de; 

1- Dokunulmazlığınız nedeniyle, ceza davasında aleyhinize düzenlenen fezleke şu anda Mec
liste beklemektedir. 

2- Asliye hukuk mahkemesinde devam eden alacak davasında ise, gerek sizin gerekse Dışişleri 
Bakanının tüm mal varlığına ihtiyatî tedbir konulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 

Gerek dokunulmazlığın kaldırılmaması gerekse tüm mal varlığınıza ihtiyaten tedbir konulması, 
bizce, Parlamentonun onurunu zedelemektedir ve bizleri rahatsız etmektedir. Siz de, artık, dokunul
mazlığınızın kaldırılarak, sizinle aynı konumda olan ve ceza davasından beraat eden Sayın Oğuz-
han Asiltürk ve diğerleri konumuna gelmeyi düşünüyor musunuz? 

Sayın İçişleri Bakanımız cevap verdi, birçok soruya cevap verdi, benim soruma cevap vermedi. 
Bu sefer ben, oturduğum yerden, Sayın Bakanım, benim soruma cevap vermediniz dedim. Verdi, 
aynen şunu söylüyor: "Evet, Sayın Küçükaşık'ın sorusuna cevap vereyim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Gül de burada açıklamıştır. Refah davasında, bizimle aynı 
durumda olup -yani, genel başkan yardımcısı olmamızdan dolayı o davaya dahil edilmişiz-
dokunulmazlıklan kalkan arkadaşlar yargılanmış, beraat etmişlerdir. Beraatları da Yargıtay tarafın
dan onanmıştır. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Benim de söylediğim o. 
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İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu (İstanbul) - Biraz sabırlı olun. Önümüzdeki hafta nasıl dav
ranacağımızı göreceksiniz. (AK Parti sıralarından alkışlar)" 

Şimdi, bunu dediği tarih 22 Aralık 2003. Biz bir hafta bekledik, gelmedi. Bir yıl bekledik, 
cevap gelmedi. İki yıl bekledik, cevap gelmedi. İki yıl iki ay bekledik bugün itibariyle, nasıl dav
randığını görmedik. Ama, öğrendiğimiz bir şey var: Biz, dokunulmazlıkları kaldırmak için acaba 
Sayın İçişleri Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız bir çaba mı sarf edecek diye bekliyorduk, meğer
se, onlar mahkemeye müracaat ederek gayrimunkulleri üzerine konan ihtiyatî tedbirlerin kaldırıl
masını kastetmişler. Biz de çok safça aldanmışız buna. Biz dokunulmazlıkları kaldırmadan bah
sediyoruz. 

Şimdi, bakınız, dokunulmazlıklar yüzünden bu sıkıntıları çekiyorsunuz ve hâlâ da çekeceksiniz 
yine dokunulmazlıklar yüzünden. 

Ondan sonra, bizim Konya Milletvekilimiz Sayın Atilla Kart, Başbakana, kayıp Refah davasıy
la ilgili, yine hukukî gelişmelerle ilgili bir bilgi sordu, soru önergesi verdi. 4 Mayıs 2005 tarihinde 
Sayın Atilla Kart, Sayın Necmettin Erbakan'la birlikte 79 kişinin yargılandığını, yargılama 
sonucunda da 70 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiğini ve Yargıtay tarafından bu kararın 
onandığını ve 1997 yılı itibariyle 869 300 000 000 Türk Lirası -o zamanki parayla 10 milyar Alman 
Markına isabet ediyor- ile 943 390 ABD Dolarındaki hazine zararının, açılmış bulunan, Ankara 6. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/405 sıra sayılı dosyasıyla beraber ne âlemde olduğunu soruyor. 

Sayın Adalet Bakanımızın vermiş olduğu bir cevap var arkadaşlar. Bakınız, parasal durumun... 
Adalet Bakanımızın vermiş olduğu cevapta -tarih, burada, sadece, konmamış- verilen cevapta ay
nen şu söyleniyor, diyor ki: "10 000 000 Alman Markı (dava tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden hesap edilen 2 226 020 000 000 Türk Lirası) 
ile 54 025 000 000 Türk Lirası azalmanın mükerrer kira ödemesinden kaynaklanan 621 000 000 Türk 
Lirasının, ayrıca banka hesabından çekilen ve defterlere işlenmediği için kayıtdışı kalan 943 390 
Amerikan Doları (dava tarihindeki döviz satış kuru üzerinden karşılığı 405 935 056 660 Türk 
Lirasının) ve parti tarafından alınmayan 10 226 Alman Markı (dava tarihindeki döviz satış kuru 
üzerinden karşılığı 2 276 328 052 Türk Lira) faiz gelirinin faiziyle birlikte davalılardan sorumluluk
ları oranında ve müştereken ve müteselsilen tahsilinin talep edildiği..." Sanıyorum, biraz önce, 
müştereken ve müteselsilen tahsili talep edildi denmişti. Getirilen nokta şu: 9.12.2003 tarihinde ih
tiyatî tedbir konulduğu; mahkemenin 19.1.2004 tarihli ara kararıyla, ceza davasında mahkûmiyet
lerine karar verilen adı geçen parti başkanı ve bir diğer kişinin taşınmazları üzerine konulan ihtiyatî 
tedbirlerin devamına, diğer davalıların taşınmazları üzerine konulan ihtiyatî tedbirlerin kaldırıl
masına karar verildiği, davanın halen derdest olduğu belirtiliyor. Şimdi, ihtiyatî tedbir konuldu. Biz, 
hukuk davasında... Ayrıca da, bu parayı tahsil edeceğiz diyorsunuz, öyle mi? Dava 1999 tarihinde 
açıldı. Aradan tam yedi yıl süre geçti, tam yedi yıl süre geçti. Şu anda verilen cevaplarda, hâlâ, 
Sayın Necmettin Erbakan ve bir kişinin haricindeki diğer bütün kişilerin taşınmazlarının üzerine 
konulan ihtiyatî tedbir kararlarının kalktığı da belli olur. Ne olacak bu para arkadaşlar? Yedi yıldan 
beri bu para gitmedi. 

Biz, Sayın Necmettin Erbakan'ın, eski bir Başbakanın cezasını elbette cezaevinde çekmesini 
istemiyoruz; bunu özellikle söyledik, hep beraber söyledik. Bir yıl önce, bu paranın alınmasının, 
hazine zararının karşılanmasının şart olduğunu hep beraber söyledik, hep beraber buna karar ver
dik ve ortak önergeyle de değiştirdik maddeyi. Şimdi ne değişti?! O zaman bu hazine zararının 
alınmasına herkes evet diyordu da, şimdi, tüyü bitmedik yetimin hakkı ortadan mı kalktı? Ne 
değişti? Ne değişti de, siz, şimdi, Sayın Necmettin Erbakan "bu paraları ben ödemem" dedikten 
sonra, tekrar, maddede değişiklik yaparak "nasıl olsa hukukî davadır, devam edecek, o alacak 
davası devam eder; ama, biz, Sayın Necmettin Erbakan bu cezayı evinde yatsın" diye niye değiş
tiriyorsunuz tekrar? 
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Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hazine zararının karşılanmasından yanayız, bu konuda 
kesinlikle taviz vermiyoruz. Biz, eski bir başbakan olarak Sayın Necmettin Erbakan'ın cezaevinde 
yatmasını istemiyoruz, bizim de ağırımıza gider; ancak, hazine zararının karşılanmasını istiyoruz. 
Her iki partinin ve burada bulunan bütün milletvekillerinin mutabakatının karşılanmasını istiyoruz. 
O, tüyü bitmedik yetimin, dul ve yetimin hakkının karşılanmasını istiyoruz. Bugün, hazine zararının 
ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi var mı? Onun hesaplanması mümkün mü? Bizim, komis
yon görüşmeleri esnasında bile hiç kimse hazine zararı şu miktara baliğ olmuştur demedi. 

Şimdi, Sayın Necmettin Erbakan 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Şimdi, bizim yeni getirdiğimiz 
Ceza Kanununun 63 üncü maddesi gereğince mahsup yapıldığında, şu anda Sayın Necmettin Er
bakan'ın ne kadar yatacağını bilen var mı? Bu hesaplamalar yapıldı mı? Hesaplamalar yapılmaya 
çalışılıyor. Çıkarılan genelgelerle beraber koyduğunuzda, belki 27 gün, belki 7 gün; İnfaz Yasasın
dan doğan. Şimdi, bu kadar gürültü yapıyoruz, bu kadar değişiklik yapmaya kalkıyoruz; ama, ne 
olursa olsun, ne olursa olsun, kişiye özel yasa çıkartılması hukukun temel ilkelerine ne kadar ay
kırıysa, şu anda bizim yaptığımız bu 5 inci değişiklikte, yine, aynı ilkeler tarafından ağırlık 
verilecektir. 

Bakın arkadaşlar, öyle şeyler yapıyoruz ki, 65 yaşını bitirenler 6 ay hapis veya daha aşağı ceza 
almışsa evinde geçirsin. 70 yaşını bitirenler 1 yıl; 75, 3 yıl, hatta, o kadar ileri gittik ki önergede 
değişiklik konusunda, 80 yaşını bitirenler, 3 yıl, 4 yıl ve daha altı dedik de, ya, bu ayıp oluyor diye 
gülüşerek, artık, çıkartmak zorunda kaldık. Devletin ciddiyetle yönetilmesi gerekir, ciddî yönet
memiz gerekir devleti; ama, Türkiye'deki en temel sorunlardan bir tanesi, eğer, sizin, siyasal partiler
de, kurumsallaşmayı, şimdiye kadar kabul etmemiz nedenleri gibi, geçmişteki önderinizin bu parayı 
ödeyerek ve Sayın İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının ve yargılanan diğer dava arkadaşlarınız da bu 
paranın ödeme yükümlülükten kurtulması düşünceniz nedeniyle bu değişikliği ikinci kez getiriyor-
sanız, bu, tüm siyasî hesapları, hem Parlamentoyu hem Türkiye Cumhuriyetini meşgul etmeniz 
demektir. Bu, haksızlıktır; lütfen, bu haksızlığı yapmayın. Türkiye'de meydana gelen hazine zararının 
karşılanmasını yapalım. Gelin arkadaşlar, esas yapmamız gereken, bizim, dokunulmazlıkları kaldır
mamız, dokunulmazlıkları sınırlamamız... Bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bakınız, yıllardan beri, şuraya 
geldiğinizden beri, bir yıldan beri Sayın Maliye Bakanı hakkında yapılan suçlamanın özelliğine, 
bugün Vatan Gazetesine baktığınızda, Sayın Kürşad Tüzmen hakkındaki suçlamalara tekrar bak
tığınızda hep dokunulmazlığın önümüzde engel olduğunu görüyoruz; bizim sıkıntımız bu. 

Bakınız, Türkiye yolsuzluklar yüzünden yoksulluk batağına sürüklendi. Ne olur, buna... 
Uyanın artık. Şu dokunulmazlıkları kaldıralım, gelin sınırlayalım, gelin sınırlayalım, değişiklikler 
yapalım. Bu konuda bürokratların arkasına saklanmayın. Sadece milletvekillerini değil, bürokratlar 
da var... Dokunulmazlıklara saklanmayın, getirin onların kanunlarını, değiştirelim dedik; açıkça bu 
konuda size söz verdik; ama, bu konuda hiçbir girişim yapmıyorsunuz ve dokunulmazlıkları kaldır
madığınız için, kişiler rahatlıkla yargılanamadığı için; eğer, Türkiye Cumhuriyetinin bir Dışişleri 
Bakanı, Türkiye Cumhuriyetinin bir İçişleri Bakanı bugün kendi devletiyle mahkemelik oluyorsa 
ve bununun hesabını veremiyorsa, sizin bu dokunulmazlıkları kaldırmamak nedeniyle yaptığınız ıs
rar yüzündendir, anlamsız ısrar yüzündendir. Evet, belki o insanlar dokunulmazlıklarının kaldırıl
masını istiyorlar; fakat, onların dokunulmazlığı kalkarsa, gerçekten de yolsuzluğa karışmış birçok 
insanın dokunulmazlığı kalkacaktır. İşte, bu hesabı vermekten korktuğunuz için diğerlerinin 
dokunulmazlığını kaldırmıyorsunuz. 

Bizim milletvekili arkadaşlarımızın birçoğu, ben de, haksız şekilde, yolsuzluk yapan insanlar
la aynı seviyede, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili olarak anılmak istemiyorum 
diyoruz biz de. Bizimkilerini kaldırın diyoruz, bizimkilerini de kaldırmıyorsunuz. Neden; çünkü, 
bizimkileri, isteyenleri kaldırırsanız istemeyenleri de kaldırmak zorunda kalacaksınız. İstemeyen
ler de ortada, iyot gibi açıkta kalacaklar. Gerçekten de o yoksulluğa kansan insanlar Türk top
lumunun önünde yer alacak. 
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O açıdan, gelin, şu dokunulmazlıkları kaldıralım, sınırlayalım; şu Parlamentoyu onur 
duyabileceğimiz, toplumun gurur duyabileceği bir kurum haline getirelim. 

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Süreniz içinde kaldığınız için de teşekkür ederiz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Sayın Mahmut Durdu. 
Buyurun Sayın Durdu. 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MAHMUT DURDU (Gaziantep) - Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekili arkadaşlarım; huzurunuza, 5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesini değiştiren yasa tek
lifi üzerinde konuşmak üzere geldim; hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, yetmişbeş sene boyunca ülkemizde yasalar uygulanageldi ve 2002 
senesinden bu yana birsürü yasa değiştirdik. Şu sözünü ettiğim yasanın irdelemesini ve incelemesini 
yapmadan önce, işi bir hikâye boyutunda ele almak istiyorum. 

Avrupa Birliğine girmek istiyoruz, gerek İktidardaki Partimiz gerekse muhalefetteki partimiz, 
gerek Meclis içindeki partilerimizin gerekse Meclis dışındaki partilerimizin tamamı Avrupa Bir
liğine girelim diyor. Anketlerde de, yüzde 70-85 arasında değişen, halkımızın isteği bu noktada. İş
te, bu süreç içinde yasalarda değişiklik yapıyoruz, adalet sistemini kurmaya çalışıyoruz. Bu meyan-
da, Türk Ceza Kanununu değiştirdik, insan hak ve hürriyetlerini öne çeken, daha millî, yerel bir 
Türk Ceza Kanunu yaptık. Eksiklikler yok mu; vardır. Bugün müşahede edilemeyen; ama, bir iki 
sene içinde de müşahede edilebilecek eksiklikler olacak. Hemen onun peşinden Ceza Usul 
Kanununu çıkardık. Eksiklikler yok mu; vardır. Onun akabinde İnfaz Yasasını değiştirdik, İnfaz 
Kanununu çıkardık. İnfaz Kanununda yanlışlıklar olmayacak mı; olacaktı ve olduğunu gördük. 

Geçen sene, Adalet Komisyonunda, 5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesinin tezekküründe, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız ve Adalet Kalkınma Partisinden komisyon üyesi arkadaş
larımızla münazarasını yaptık, münakaşasını yaptık. Neticede, 110 uncu maddeye 4 tane sınır getir
dik; 75 yaş sınırını getirdik, üç yıl hapis cezası sınırını getirdik, bir de, tam teşekküllü hastaneden 
rapor zorunluluğunu getirdik. Yetmedi, demin Süleyman Sarıbaş arkadaşımın söylediği gibi, İnfaz 
Yasasının önkoşulu olarak, özel hukuk koşulunu getirdik, devlete verilen zararın tazminini istedik. 
İşte orada yanlış yaptık. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım ve ben de dahil, Adalet Kalkınma 
Partisinin komisyon üyelerinin imzaladığı önergeyle, biz yanlışa imza attık. 

Bu yanlış şöyle görüldü: Devlete ödenecek olan bu zararın miktarı belli değil. Komisyondaki 
arkadaşlanmızın müzakereye katılırken söylediklerini, beyanlarını tutanaktan eğer incelerseniz, 
birkısım arkadaşlarımız diyor ki, 1 trilyon; bir başka arkadaşım diyor ki, 11 trilyon; 5 trilyon, 6 
trilyon olduğu belli değil. Şimdi, siz, o maddede kendinizi sanık olarak kabul ediniz, gidiniz 
Maliye Bakanlığına "ben bu parayı ödeyeceğim, ne kadar ödeyeceğim" diyeceksiniz, size 
verilecek cevap belli değil. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Çıkarırlar. 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Belirsizlik var. 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
MAHMUT DURDU (Devamla) - ...doğrusunu yapmak istiyoruz; doğrusu da bu; şimdiki getir

diğimiz yasa metni doğrusudur. Şöyle ki: Şimdi, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 999/405 
sayılı dosyasında, duruşması da 21.4.2006 yılına bırakılmış olan dosyada dava devam ediyor, hukuk 
davası devam ediyor ve son duruşmada, ocak ayı içinde yapılan duruşmada bilgi notları oraya ak
tarılmış, bilirkişi tespit tutanakları da girmiş, duruşması 21 Nisan 2006 yılına bırakılmış. 
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Şimdi, arkadaşlarımız diyorlar ki: "Bu dava yedi sene sürdü, bundan sonra da bitmez." 
Arkadaşlarım, yargıya güvenmek mecburiyetindeyiz, yargıya güvenmek mecburiyetindeyiz. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - İşine geldiği zaman... 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Şimdi, Amme Alacakları Yasası var, İcra İflas Yasası var. 

Eğer, asliye hukuk mahkemesinin kararı süreçlerden geçer, kesinleşirse, hiç merak etmeyiniz, Am
me Alacakları Usulü Yasasıyla veya İcra İflas Yasasıyla bu para tahsil edilecektir. Bunun teminat
ları alınmış mıdır; alınmıştır -az önce arkadaşlarım da söyledi- asliye hukuk mahkemesinin sürecin
de sanıkların büyük çoğunluğunun, kısmı âzaminin malvarlıklarına el konulmuş, yapılan itirazlar 
üzerine bir kısmının tedbiri kaldırılmış; ama, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca Efendinin ve Ali 
Rıza Ulucak Efendinin mal varlığı üzerinde tedbir devam etmektedir. Yanlış hatırımda kalmıyorsa, 
15 tane gayrimenkul Necmettin Erbakan'ın, 4 tanesi de Rıza Ulucak'ın gayrimenkulleri üzerinde 
tedbir devam etmektedir. 

Şimdi, arkadaşlarım diyor ki, bu özel bir yasadır. Ee, adını siz koymaya çalıştınız, biz de kabul 
edelim bunu. Yani, burada bir şey söylemek istiyorum. Geçmişte merhum Menderes'i idam ettik, 
daha hâlâ, bugün dünyaya izah edemedik. Şimdi, 80 yaşını geçmiş, Türkiye'de başbakanlık yapmış 
Necmettin Erbakan Hocanın hapse girmesi, siz de kabul ediyorsunuz, hoş bir şey değil; Anavatan 
Partisi sözcüsü de böyle söylüyor, ben de aynısı söylüyorum. 

Arkadaşlar, yanlışta ısrar etmenin bir âlemi yok. Yani, geçen sene bu yasa çıktı. Bu yasa, bir 
vahiy yasası değildir, bir Kur'an ayeti değildir. Yanlışı gördük; bunu düzeltmek bizim görevimiz, 
bizim vazifemiz. Biz burada yasama görevi yapıyoruz. Ne için yapıyoruz; işte, bu gibi yanlışlıkları 
düzeltmek için yapıyoruz. 

Şimdi, bu İnfaz Yasası, Ceza Usul Yasası ve Türk Ceza Kanunu, adalet sisteminin altyapı taş
larıdır. Bunların içinde, yargıda, arkadaşlarımızın, hâkim arkadaşlarımızın uygulamalarıyla yanlış
lıklar görülebilir, görülecektir. Bunlar da görüldüğü zaman, gelecek, burada, bu Yüce Meclis, doğ
rusunu yapmaya çalışacaktır. Bugünkü yaptığımız da budur. 

Ben, gerek Adalet Komisyonunda çalışan arkadaşlarımızın katkılarından dolayı gerekse şu 
yasama meclisi içindeki siz arkadaşlarımızın katkılarından dolayı hepinize müteşekkirim. Ben, 
samimî konuşan bir insanım. Ben, hiçbir zaman, yanlış üzerinde ısrar edilmemesini bilen ve kendi 
hayatında tatbik eden birisiyim. Eğer yanlış yapmışsak, bunu düzeltmemiz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, sanığın birisi gidiyor; diyor ki -65 tane sanık, 68 tane sanık- bana 
ne kadarı düşüyor? Belirsiz... Ben ne kadar yatıracağım? Belirsiz... Peki, bunu yasama meclisi 
olarak düzeltmek mecburiyetinde değil miyiz arkadaşlar? İşte, bugünkü yaptığımız budur. 

Ben, fazla zamanınızı almak istemediğim için, huzurunuzdan ayrılıyorum; hepinize ama 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Biz de, süreye uygun konuştuğunuz için teşekkür ediyoruz. 
Şahısları adına söz isteyenler; Mehmet Eraslan... Pardon, Ümmet Kandoğan burada mı? 

Burada. 
İki gündür yoktunuz, yine yok zannettik sizi; özlettiniz kendinizi. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Meclis Başkanvekilimin, şahsımla ilgili o güzel duygu ve düşüncelerinden dolayı kendilerine 

şükranlarımı sunuyorum. 
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İki günden beri, Sayın Genel Başkanımızla beraber, İzmir, Balıkesir ve Bursa İllerini içine alan 
bir programımız vardı; o programı icra etmek maksadıyla Ankara dışındaydım. Ben de, sizleri ve 
Meclisi özledim. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Yokluğun hissedildi yani. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. 
Tabiî, İzmir, Balıkesir, Bursa'da gördüğümüz manzaralar, bir milletvekili olarak beni son 

derece müteessir etmiştir. Özellikle, dün Bursa'da, organize sanayi bölgesindeki sanayicilerimizin, 
tekstilcilerin haklı feryatlarını, kamyon garajında 1 000'in üzerindeki kamyon esnafımızın gözyaş
ları içerisindeki feryatlarını -Bursa'da- dinleme durumunda kaldık. 25 Şubat, biliyorsunuz, kamyon 
esnafıyla ilgili, K-l belgesi almayla ilgili son gün. O feryatları da, İktidar Partisinin duymasını, 
özellikle istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, toplumumuzu uzun zamandan beri meşgul eden ve bir eski 
Sayın Başbakanla ilgili bir kanun teklifini görüşüyoruz. Kanun teklifinin gerekçesini dikkatli bir 
şekilde okumaya çalıştım. Gerekçede bizleri tatmin edecek, doyuracak cümleleri, ifadeleri maalesef 
bulamadım. Cezaların caydırıcı olma meselesini gündeme getiriyor ki, bu mesele, şu anda 82 yaşın
da olan ve politikamızın, politik hayatımızın renkli simalarından biri olan eski Başbakanımız Sayın 
Necmettin Erbakan'la ilgili bu cümlenin, herhalde, herhangi bir etkisi olacağını da zannetmiyorum 
ve getirilen bu kanun teklifinin bu düşünceden yola çıkılarak getirildiği inancında da değilim. 

Yine, gerekçede çok enteresan bir cümle var; o da şu: "İnfaz kurumlarındaki mekân sorunu 
bakımından büyük bir önem taşımaktadır." Yani, bu cümleyi buraya yazabilmenin haklı ve mantık
lı bir izahını, ben isterdim ki, bu kanun teklifini buraya getiren milletvekili arkadaşlarımızdan birisi 
çıkıp, infaz kurumlarındaki mekân sorunundan dolayı böyle bir kanun teklifi hazırlama ihtiyacında 
olduklarını bizlere gelip samimî bir şekilde izah etmiş olsalardı. 

Yine, çok enteresan, gerekçede, medenî ülkelerde işte, getirilmeye çalışılan böyle düzen
lemeler varmış, işte, bu düzenlemeleri biz de yaparak, medenî ülkelerdeki o düzenlemeye uygun, 
paralel bir düzenleme getiriyoruz... Biz, şimdiye kadar medenî değilsek, şu getirilen kanun teklifiy
le medenî ülkeler arasında yerimizi alacaksak, vay bu ülkenin haline. Yani, bu kanun teklifinin 
gerekçesi, hakikaten, getirilmek istenen, yapılmak istenen meseleyle ilgili, haklı ve doyurucu 
hükümler içermiyor, ihtiva etmiyor. 

Şimdi, kanunun esasına geçmek istiyorum. Şimdi, biliyorsunuz 9 Aralık 2004 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazıyla ilgili kanun burada kabul 
edildi ve bu kanun üzerinde İktidar Partisi ve muhalefet partilerinin kanunun bütün maddeleri 
üzerinde hemen hemen, bir konsensüsü vardı, bir mutabakat neticesinde o kanun bu Meclisten geç
mişti. Tabiî, o kanununun şu anda değiştirmeye çalıştığımız ilgili maddesinin ne şekilde buradan 
geçtiğini hepiniz çok yakından biliyorsunuz; ancak, daha bu kanunla ilgili henüz uygulama imkânı 
dahi bulamadan bugün yeni bir kanun teklifiyle o kanunun bir maddesinde yapılacak olan değişik
liklerin kamu vicdanını rahatsız etmeden, bunun altını çizmek istiyorum, kamu vicdanını rahatsız 
etmeden ve bir eski Sayın Başbakanı rahatsız edici, sanki ona bir lütufmuş şeklindeki bir düşün
ceden dolayı da bu kanunun buraya getirildiğini zannetmiyorum. 

Şimdi, bu kanunla ilgili, benim, Denizli'de, sınıf arkadaşım olan, aynı sıraları paylaştığım çok 
değerli bir kardeşim, Kasım Gökbel mahkûm oldu, cezasını çekti. Benim sınıf arkadaşım ve sıra ar
kadaşımdı, çok değerli, çok saygı duyduğum bir kardeşimizdi ve yine Türkiye'nin birçok yerinde 
bu kanunun şu anda kurtarmaya çalıştığımız hükmünden dolayı mahkûm olan onlarca kişi bundan 
mağdur oldu ve yine şu anda bu kanun teklifinin altında imzası olan bir değerli milletvekilimiz, o 
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dönemde kendisi de il başkanı olmasına rağmen, diğer il başkanlanmn yaptığı gibi değil, bir 
yönetim kurulu üyesine, bu işi onun üzerine yıkarak, ona imzalatarak, kendisi il başkanı olmasına 
rağmen, kendisi kurtulup, o il yönetim kurulu üyesinin mahkûm olmasına sebebiyet vermiştir. 

Şimdi, bu kadar mağdur insanların olduğu ve kendilerinin cebine hiçbir şey girmediği halde, 
sadece parti disiplini açısından, onu, o dönemde imzalamak mecburiyetinde kaldıkları için mahkûm 
olan insanları gördükten sonra, bugün yapılan uygulamanın, kamuoyu vicdanını rahatsız etmeden, 
uygun bir şekilde bu Meclisten geçmesi lazım. Nedir o uygunluk; en azından, bu hazine zararının taz-
miniyle ilgili olarak yapılması gereken neyse, sadece bir eski Sayın Başbakanın üzerine bunu yık
madan, sadece onu sorumlu tutmadan ve sadece onun mahkûm olma meselesini bir şekilde değiştir
meye çalışmadan, bunun halledilmesi lazım ve en azından, bu zararın tazminiyle ilgili olarak ne 
yapılması lazım geliyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu nasıl takip edecekse, bu para nasıl taz
min ve tahsil edilecekse, onun yolunun, çok açık ve net bir şekilde ortaya konulması lazım. 

Ben, Sayın Başbakanın komşusuyum -eski Başbakanımızın- her gün, evinin önünden gelip 
geçiyorum. 82 yaşında olan bir Sayın Başbakanın, hakikaten, cezaevinde olmasına, kesinlikle gön
lüm razı olmuyor. İyi veya kötü, beğeniriz veya beğenmeyiz, Türk siyaset hayatına bir renk getir
miştir, bir canlılık getirmiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde, gerekse başbakan olarak, ül
kemizin menfaatları doğrultusunda hizmet ettiğine de inanıyorum. Bu noktada da hiçbir şüphem ve 
endişem yok. Ancak, tekrar ediyorum: Bu tazmin meselesinin de mutlaka mutlaka, bir şekilde 
çözüme kavuşturulması ve bundan mağdur olan, hapse giren 10'larca kişinin de, en azından, vic
danen rahatlaması için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - . . .onların da, en azından vicdanen müsterih olmaları, vic

danen rahatlamaları açısından bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da ciddî bir 
şekilde takip edilmesi gerektiği inancımı bir kez daha ifade ediyorum ve tekrar, bir eski Sayın Baş
bakanın bu yaştan sonra cezaevi şartları içerisinde olmasını, en azından, Doğru Yol Partisi olarak, 
bir milletvekili olarak gönlümüzün arzu etmediğini ifade ediyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Anavatan Partisi ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan arkadaşlarımız: Mehmet Eraslan... 

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz, peki. 
Tevfık Akbak, Çankırı Milletvekili... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yok. 

BAŞKAN - Yok, konuşmuyor. 
Recep Garip, Adana Milletvekili, konuşmak istiyor mu? 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yok. 
BAŞKAN - Anlaşıldı. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin înfazı Hakkında 

Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürür
lükten kaldırılmış ve diğer fıkra numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 
b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl, 
c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl, 
veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya 

hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Hatay 
Milletvekili Sadullah Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Mehmet 
Nuri Saygun; şahısları adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Mehmet 
Eraslan, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak, Adana Milletvekili Recep Garip, Tekirdağ Milletvekili 
Mehmet Nuri Saygun. 

Buyurun Sayın Sadullah Ergin.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan değerli milletvekili 

arkadaşlarım; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa üzerinde değişiklik 
öngören teklif üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Muhterem Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Teklifin tümü üzerinde, siyasî parti gruplarımızın değerli sözcüleri uzunca açıklamalarda 
bulundular. Ben, çok fazla uzatmayacağım; ancak, genel olarak, bu teklifte imzası olan bir millet
vekili olarak da, bu teklifi getiriş sebeplerimiz ile şu anda mevcut olan Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Yasasının 110 uncu maddesinde değişiklik öngördüğümüz düzenlemenin niçin 
değişikliğe tabi tutulmak istendiğine dair görüşlerimi beyan etmek istiyorum. 

Bu teklif üzerine yapılan eleştiriler genelde şu noktalarda toplandı: Bu teklif, şahsa özel bir 
düzenlemedir, kişiye özel, sipariş bir kanun teklifidir şeklinde bir eleştiri yapıldı. Ayrıca, yine, 
buradaki konuşmacıların hepsi, konuyu, getirip bir eski Sayın Başbakanın ismiyle özdeşleştirerek 
"bu teklif, eski Başbakanlardan Sayın Necmettin Erbakan'ın istifade etmesi üzere hazırlanmış bir 
tekliftir" tespitinde bulundular. Yine, ilaveten, hepsi şunun altını çizdi: Evet, biz de 82 yaşına gel
miş bir eski Sayın Başbakanın, bu yaştan sonra cezaevlerinde kalmasını arzu etmeyiz; ama, bu, 
kamuya ait olduğu söylenen paralar ne olacak? Bütün grup sözcülerinin eleştirdikleri noktalar zan
nediyorum bu noktalarda toplanmış durumda. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunları cevaplamadan önce, şu anda mevcut olan 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasanın 110 uncu maddesine bir bakmak lazım. Bu mad
dede, gerçekten, bu düzenleme yapılırken, birinci kuşak olarak 65 yaş sınırı alınmış; altı aya kadar 
olan cezalarda, bayanlar için bir yaş sınırı olmaksızın konutlarında bu cezanın infazı öngörülmüş; 
ama, erkekler için 65 yaşını doldurmuş olanların altı aya kadar olan cezalarını konutlarında çekmesi 
öngörülmüş. 65 yaştan birdenbire 75 yaşa çıkan, hemen üçüncü fıkra hükmü geliyor. "75 yaşını 
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bitirmiş olup da" diye başlayan bu fıkrada, diğer şartlar da taşınırsa, bu şekilde mahkûmların 
cezalarını konutlarında çekmesini düzenleyen bir metin. 

Peki, biz getirdiğimiz teklifte neyi öngörmüşüz; 65 ile 75 arasındaki makasın çok açık ol
duğunu, bu araya bir kademelendirme yapmanın daha hakkaniyete uygun olduğunu öngörerek, 65 
yaş için altı ay, 70 yaş için bir yıl ve 75 yaşı doldurmuş olanlar için de üç yıllık bir kademelendir
me yapmak suretiyle, bu yasayı biraz daha adaletli şekilde uygulanabilir hale getiren bir düzenleme 
öngörmüşüz. 

Başka; önceki metinde, bir cezanın infazına önşart olarak hukukî sorumluluk getirilmiş ve 
bunun da doğuracağı sıkıntılar gözardı edilmiştir kanaatimce ve bizim yaptığımız bu kanun teklifin
de, bu sıkıntıları da ortadan kaldıran bir düzenleme öngörmüşüz. Nedir bu; hukukî hakları saklı kal
mak üzere, bu sanıkların ya da mahkûmların, kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getirme hak
ları, sorumlulukları saklı tutularak bir önşart olmaktan çıkarılmakta ve objektif, genel geçer kriter
lere bağlanmaktadır. 

Şimdi, bu teklif kişiye özel bir teklif olarak hazırlanmıştır diye bir eleştiri yapıldı. Ben, bunu 
kabul etmiyorum. Bizim getirdiğimiz teklifte ve şu anda yürürlükte olan maddedeki şartları taşıyan 
tüm vatandaşlarımız için bu madde uygulanabilecektir; hatta, bırakınız Türk vatandaşlarını, Tür
kiye'de cezası infaz edilecek olan yabancılar bile, bu infaz yasasının bu maddelerinden istifade 
edebilir. 

"İyi ama efendim, bu maddeden ve bu değişiklikten Sayın Necmettin Erbakan da istifade 
edecek..." Edebilir, o da bu ülkenin bir vatandaşı ve bu ülkeye hizmet etmiş olan bir devlet büyüğü. 

MEHMET KARTAL (Van) - Sıradan bir vatandaş için gelmedi. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Bunun bu maddeden istifade etmesi, kimi, niye rahatsız et

sin?! Yapılan değişiklik doğru ise, yapılan düzenleme doğru ise, bu değişiklikten kimsenin rahatsız 
olmaması lazım. 

Ha, geliyoruz şimdi esas eleştiri noktasına. Eleştiri noktası nedir arkadaşlar? İyi, güzel; ama, 
Refah Partisinin kapatılmasından ötürü, kamunun uğradığı belirtilen zararları kim ödeyecek? 
Kamu, alacağıyla nasıl buluşacak? Herkesin ortak olarak sorduğu soru bu, üzerine geldiği nokta bu. 

Tabiî, burada, genel bir düzenlemenin somut olaya indirgenmesiyle ilgili bir yanlışla karşı kar-
şıyayız. Bizim getirdiğimiz düzenleme, bu şartlan taşıyan bütün vatandaşlanmıza uygulanacak 
genel bir düzenlemedir. Ceza İnfaz Yasasının 110 uncu maddesi bir genel düzenlemedir. Bu şartları 
taşıyan herkes bundan istifade edecek; ama, özel olarak konu getirilip Sayın Necmettin Erbakan'la 
ilişkilendirildiği için, bu konuya ait birkaç tespitimi de sizlerle paylaşıp, sözlerime son vereceğim. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, benim önümde, ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu mahkûmiyet 
kararı var. Bu mahkûmiyet karannda, sanıkların hangi miktarla sorumlu tutulacakları, zarann mik-
tanyla ilgili bir ilam söz konusu değil, muacceliyet kesbetmiş bir alacak söz konusu değil. Bu mah
keme kararından sonra, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 99/405 esas sayılı dosyasında, 
Maliye hazinesinin açmış olduğu bir tazminat davası var. Bu davada, davacının iddia ettiği bir dava 
konusu, bir dava değeri var. Yanılmıyorsam, 4,5-5 trilyon civarında açılan davanın konusu. Tabiî, 
buna, ayrıca faizler talep etmiş Maliye. Şimdi, davalı taraf ise, bu davaya karşı itirazlarını belirtmiş 
ve dava şu anda derdest, yargılama devam ediyor. Kesin hükme bağlanmış bir alacak söz konusu 
değil; nizalı, çekişmeli bir meblağ var. Dolayısıyla, şu anda hiç kimse, bu bahse konu hadisede, 
falanca şahıs şu kadar para ödeyecek diyemiyor, muacceliyet kesbetmiş bir rakam ortada yok. Peki, 
İnfaz Yasasının şu anki 110 uncu maddesine göre, vermiş olduğu zarar belli olan bir şahıs, gidecek, 
zararı ödeyecek ve cezasını evinde infaz edecek. Peki, vermiş olduğu söylenen zarar belli olmayan, 
çekişmeli olan, nizalı olan mahkûm ne yapacak? Bu belli olmadığı için, henüz nizalı bir, çekişmeli 
bir dava konusu olduğu için, öteki, evinde cezasını infaz ederken, bu, gidip ceza tevkif kurumunda 
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mı yatmalıdır? Objektif olan bu mudur, yoksa, ceza infazın önüne getirilmek istenilen hukukî 
sorumlulukları bertaraf ederek genel geçerde daha hakkaniyete uygun bir düzenleme mi yapmak 
daha uygundur, bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Ayrıca, hemen şunun altını çizmek istiyorum; bu konuyu özelde bir şahsın, bir eski Sayın Baş
bakanın özel konumuyla irtibatlamanın yanlış olduğunu ifade ettim; ama, kamuoyunda yanlış an
lamalara meydan vermemek için şunun da altını çiziyorum: Değerli arkadaşlar, Ankara 6. Asliye 
Hukuk Mahkemesi, dava konusu meblağı güvence altına alacak miktarda gayrimenkul üzerine ih
tiyatî tedbir vazetmiştir. Şu anda, dava dosyasında, toplam 19 parça gayrimenkul üzerinde tedbir 
konulmuş durumdadır. Dolayısıyla, hiç kimse bu kürsüden şunu söylemesin lütfen: İyi, güzel; biz 
de Hocanın yatmasını arzu etmiyoruz; ama, bu para ne olacak, bu parayı kim ödeyecek diye bir 
sorunun haklılık nedeni yoktur. Zira, şayet bu dosyada davacı idare davayı kazanırsa ve bu karar 
yüksek yargı tarafından tasdik edilir de kesinleşir ise, bu alacağı karşılayacak miktarda gayrimen-
kulle bu dava teminat altına alınmış bir davadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Dolayısıyla, özelde bu dosyadan dolayı hiç kimse kamunun 

hakkına halel gelecek diye tereddüt etmesin. Bu dosyanın teminatları, bu davaya bakan mahkeme 
heyeti tarafından sağlanmıştır ve fakat, ben, olayın özel bir davayla irtibatlandırılmasının doğru ol
madığını ifade ediyorum. Bizim getirdiğimiz teklif genel bir düzenlemedir. Bu teklifte bahse konu 
şartları taşıyan ve Türkiye'de cezasını infaz edecek herkes bu düzenlemeden istifade edecektir 
diyor, Muhterem Heyetinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde kişisel söz istemi olan milletvekillerimizi 
belirlemek gerekiyor, vazgeçenler arka sıralarda gelenlere hak tanıyacağı için. 

Ümmet Kandoğan konuşacak mı efendim? Konuşmayacak. 
Mehmet Eraslan konuşacak mı? Konuşmayacak. 
Tevfık Akbak, Çankırı?.. Konuşmayacak. 
Recep Garip, Adana?.. Konuşmayacak. 
Ersönmez Yarbay, son anda talep etti; konuşacak mı, konuşmayacak mı? 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşacak. 
O zaman, bekleyin, sıranız geldiği zaman çağıracağım sizi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Saygun; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Saygun, kişisel söz isteminiz de var; iki süreyi birleştirdim, zaman kazanalım. 
Toplam süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak

kında Kanunda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili partim adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum efendim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz, şu kürsüden -bugün ilk defa değil- bu yasa teklifleri, kanun 
teklifleri, tasarıları geldiği her fırsatta şu sözleri hep tekrarladık: Lütfen, yasa hazırlanırken daha dik
katli, daha önem verir bir tavır sergileyiniz ve hazırlamış olduğunuz yasaları bizim önümüze getir
diğinizde, burada yapılacak olan değerlendirmelerden sonra, kısa bir dönem sonra tekrar değiştirme 
ihtiyacı duymayalım. Ama, bu, bugüne kadar mümkün olmadı ve genellikle, özellikle çok önem ifade 
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eden bazı yasalarda, temel yasalarda ciddî çalışmalar yapıldığı iddiasıyla yasalar Meclisin önüne gel
di, Genel Kurul onayladı; ama, bir süre sonra, hemen, tekrar, değişiklik teklifi geldi. Şimdi, izin verir
seniz, şu gelen değişiklik teklifinin Meclisteki sürecini birlikte şöyle bir hatırlayalım istiyorum. 

Efendim, bu yasa, Önce Adalet Komisyonunda görüşülüp, daha sonra Meclis gündemine getiril
di ve 13 Aralık 2004 tarihinde kanunlaştı. Yasanın kanunlaşmasından sonra, 3 Mayıs 2005 tarihinde, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin Milletvekilleri Hasan Kara ve Zeyid Aslan tarafından, bir kanun tek
lifi şeklinde, bugün görüştüğümüz 110 uncu maddenin değiştirilmesi amacıyla bir teklif getirildi. 

Bir kere, başından beri söylediğimiz konuya geri döndük. Yasayı onaylamanın üstünden henüz 
daha beş ay geçmiş; ama, biz, o yasada bir değişikliğe ihtiyaç duymuşuz, alıp getirmişiz. 

Bu değişik teklifini, özellikle İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarım "efendim, bu bir teklif
tir, bu hükümetin tasarısı değildir" şeklinde iddia edebilirler veya böyle bir iddiada bulunabilirler; 
ama, bildiğimiz bir gerçek var ki, bu ve benzeri temel yasalarda getirilen değişiklik teklifleri, 
hükümetin bilgi ve düşüncesi tahtında düzenlenir ve o şekilde gelir. 

Bu teklif 3 Mayısta geldi. 3 Mayısta gelen bu değişiklik önerisi, Adalet Komisyonunda 
görüşüldü, alt komisyon oluşturuldu, alt komisyonda da görüşüldü ve ondan sonra Adalet Komis
yonuna geldi. Adalet Komisyonu, teklifi, muhalefet partisi milletvekillerinin muhalefetine karşın, 
oy çokluğuyla kabul etti ve böylece, Meclis gündemine gelmeye hazır, İktidar Partisinin beklen
tilerine cevap verdiği iddia edilen bir şekilde hazırlandı. Sonra ne oldu; o tarihten bu yana, bu tek
lif, bir köşeye konuldu, öylece bekledi. Sonra, Sayın Sadullah Ergin'in ve iki milletvekili ar
kadaşının aynı maddeyle ilgili bir başka değişiklik önergesi geldi, tekrar komisyona getirildi, tekrar 
değerlendirildi, yine oy çokluğuyla bu teklif de kabul edildi. Sonra, tercihinizi herhalde bu yönde 
kullandınız ki, kendi getirdiğiniz ve Adalet Komisyonunda onaylanan iki tekliften bugün görüş
tüğümüz bu teklif sizin önünüze getirildi. 

Şimdi, burada, önce, şu hususları bir netleştirmemiz lazım: 
1- Biz, yasalar düzenlenirken hukuka uygun olması konusunda üstümüze düşen görevi yerine 

getirerek, her seferinde uyarımızı yaptık. 
2- Uygulanabilir olması gerekir, bu uygulanabilirlik durumunun mutlaka sağlanması gerekir 

dedik; bunu da iddia ettik. Toplumun her kesimini kucaklaması gerekir dedik ve bu kesimlerin 
onayı gerekir dedik. 

Efendim, sizin oy çokluğuyla çıkardığınız yasada, önce, bu saydıklarımızdan "uygulanabilir ol
ma" imkânı yok. Eğer, uygulanabilir olma imkânı olsaydı, böyle bir değişikliğe gitme ihtiyacı duy
mazdınız. İki kere arka arkaya değişikliğe gittiğinize göre, kendi düzenlediğiniz yasanın uy
gulanamayacağını, az evvel buraya çıkan AKP temsilcisi de, zaten kendisi de ifade etti; "uy
gulanabilme şansı olmadığı için bu hale getiriyoruz" dedi. Oysaki, biz, Adalet Komisyonunda da, 
Mecliste de bunun uygulanabilir olmadığını iddia etmek suretiyle görevimizi yerine getirmemiştik. 
O gün bizi dinleme ihtiyacı duymadınız ya da iktidarın vermiş olduğu güçle, bizim iddialarımızı 
dikkate almadan bildiğiniz gibi geçtiniz ve kanunlaştırdmız. Ee, peki, bugün bizim söylediklerimize 
geri dönmek ve söylediklerimizi kabul ederek, tekrar böyle bir teklif getirme ihtiyacını neden duy
dunuz o zaman?! 

Değerli arkadaşlarım, bu getirilen teklifin, daha doğrusu bu değişikliğin temelinde yatan bir
kaç husus var. Az evvel, AKP adına konuşma yapan Sayın Sadullah Ergin, bunun kişisel bir düzen
leme olmadığını söyledi. 

Şimdi, önce, izin verirseniz, bu yasanın ilk çıktığı hale bir dönelim ve sizlere bunu bir hatırlat
mak istiyorum. Adalet Komisyonuna bu ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazıyla ilgili yasa geldiğin
de, böyle bir 110 uncu madde çalışması yoktu; ama, burada, bize getirilen öneriyle, geçmişte yıllarca 
başbakanlık yapmış birisinin, yaşı da itibariyle, cezaevinde yatmasının doğru olmayacağı söylendi; 
görüştük, konuştuk, biz de uygun bulduk; ama, biz oraya bir şart koyduk; dedik ki. Doğrudur, bu 
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yaşta bir insanın, bu ülkede başbakanlık yapmış bir insanın cezaevinde yatmasını doğru bul
mayabiliriz, konutunda mahkûmiyetini çekmesini de doğru buluruz; yalnız, kamuya verdiği bir 
zarar var, kamuya verdiği zararı öder ise biz bunun altına imza atarız ve... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Zaten ödüyor. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Ödemediğini ben size biraz sonra ifade edeceğim. 
...düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme, bizim de onayımızla, bizim de oylarımızla bu şekil

de geçti. Sonra ne oldu; sonra, kişiye özel olmadığı söylenilen bu yasanın muhatabı kalktı, dedi ki: 
"Benim altmışbeşte 1 borcum var." Altmışbeşte 1 borcum var deyince, bugün Meclis çatısında olan 
belli sayıdaki arkadaşlarımız veyahut... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yok, yok... 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Yok yok, var; 2 de bakanımız dahil, bu 65'in içine dahil 

oluyor ve birkaç milletvekili arkadaşımız, bu hususta yeni bir düzenlemeyle, bu kamuya verilmiş olan 
zararın ödenmesi konusu hukukî ihtilaf haline getirilmeye çalışıldı ve önümüze gelen bu değişiklikte, 
şimdi "bu bir hukukî ihtilaftır; o iş orada halledilir; hukukî alacaklar saklı kalsın" deniliyor. 

Şimdi, efendim, önce bir şuna bakalım: Bizim düzenlediğimiz, onayladığımız, o kişiye özel 
düzenlemede bir hüküm var. Ancak, kamuya ait... Aynen iade şartı getiriyoruz. Yani, aynen iadeden 
ne anlarsınız; aynen iadede, karşı taraf olan hazinenin adım koyduğu bir rakam var; ben şu siyasî par
tiye bu kadar oranda destek verdim, vermiş olduğum destek aynen iadeye tabi olan rakamdır. Şimdi, 
AKP'li sayın konuşmacı diyor ki: "Efendim, rakamı belli değil." Hayır, rakamı belli. Hazinenin uğ
ramış olduğu zararı aynen iadeyle hazineye teslim ettiğinizde cezaî şart için gerekli olan ödeme yerine 
gelmiş olur; ama, eğer siz bu ödemenin böyle olmasını veya bir şekilde ödemeden rücu edilmesini sağ
lamak için birtakım iddialar getirirseniz, o zaman sizin dediğiniz şekilde bir düzenleme yapılır. 

Şimdi, bana göre ve Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncesine göre, bu değişiklik hiçbir şekil
de hukukî bir ihtiyaç değildir. Bu değişiklik tamamen ipe un serme ve kamunun alacağının tahsil 
edilmesini bir şekilde önlemeye yönelik bir değişikliktir. Eğer, böylesine bir değişikliği iktidar par
tisi milletvekilleri olarak sizler onaylıyorsanız, kamunun alacağının tahsil edilmesini uygun bul
muyorsanız, o zaman oylarınızla bu madde geçer; ama, eğer kamuyu, hazineyi koruma düşüncesin-
deyseniz, böyle bir değişikliğe ihtiyacımız yok. Böyle bir değişikliğe ihtiyaç yok; aynen iade koşul
ları yerine getirilir ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 110 uncu mad
desi bu değişikliğe ihtiyaç duymadan aynen kalır. Bu tercih sizlere ait. 

Biz, bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu değişikliği onaylamıyoruz. Bizim oyumuz 
ret. Gerekçelerimiz de, az evvel saydığım gibi, kamuya ait bir alacağın tahsilinin önlenmesini Cum
huriyet Halk Partisi hiçbir şekilde kabul edemez, benimseyemez, onaylayamaz. 

Şimdi, bir de, bu teklifin üçüncü fıkrasının iptal edilip, yerine getirildiği bu yeni değişiklikte, 
az evvel, 65 yaş, 70 yaş, 75 yaş gibi farklı değerlendirmeler olduğu ve temel düşüncenin bu olduğu 
söyleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer böyle bir düşüce varsa, 65, 70, 75 ve üstü için böyle bir düzenleme 
yapılmasını, hukukî bir düzenleme olarak, özel infaz uygulaması olarak onaylayabiliriz, kabul de 
edebiliriz. Diyelim ki böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var; ama, bu düzenlemeyi yaptığınızı iddia 
ederek, esas arkasına sığınılmak istenen üçüncü fıkranın ortadan kaldırılmasına yönelik düzen
lemeyi kabul etmemiz mümkün değil. 

Şimdi, bu üçüncü fıkrada, daha önce, Adalet Komisyonunda görüşmeler yapılırken, kısa bir 
süre ayrılmış ve Adalet ve Kalkınma Partisinin komisyon üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu metni 
birlikte düzenlemiştik. Bu metni düzenledikten sonra da, o metnin altına, o değişiklik önergesinin 
altına imza da koymuştuk. Ben, o gün imza koyduğum için, bir gün sonra, basının muhtelif kesim
lerinden "Hocayı kurtaran Cumhuriyet Halk Partili milletvekili" gibi bir yazı da almıştım; ama, 
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benim derdim Hocayı kurtarmak değildi. Benim derdim, bu ülkede sonuç itibariyle Başbakanlık 
yapmış, bu ülkeyi bir süre yönetmiş ve belli bir yaşa ulaşmış, sağlığı elvermeyen bir insanın, insanî 
duygularla ve bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak cezaevine girmesini doğru bulmamamdı; ama, 
ben onun altına bir not koymuştum; kamuya verdiği zararı ödesin demiştik. 

Şimdi, bizim, hakikaten, içten gelerek, bu ülkede hizmet etmiş bir adama, yaşı kemale ermiş 
bir adama, sağlığı elvermeyen bir adama doğru bir davranışta bulunduğumuz iddiasındaydık; ama, 
eğer bu ülkeye bir zarar vermişse, kamunun zararına neden olmuşsa, bunu da ödemeli diye de onun 
altına imza atmıştık. Şimdi, hayret ediyorum, o değişiklik önergesine, bizim o hazırladığımız öner
geye, sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri imza atmadı; o önergenin altına, Adalet ve 
Kalkınma Partisinin Adalet Komisyonu üyeleri de imza attı. Şimdi o komisyon üyesi arkadaşlarım, 
bu gelen yeni değişikliğe acaba ne diyorlar?! 

Sadece o kadar değil. Bu madde oybirliğiyle geçti; bu madde, komisyondan geçerken, komis
yon üyelerinin oybirliğiyle geçti. Peki, o komisyonda olan Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekil
leri, şimdi bu değişiklik gelmiş, merak ediyorum oylamada ne diyeceksiniz! Bu değişikliği siz öner
diniz, birlikte yaptık; aradan birkaç ay geçti de ne değişti?! Yani, sizin kamudan kaynaklanan bir 
alacağın tahsil edilmesini önleyen bir değişikliğe geçmişte karşı çıkarak imza atarken, bugün kamu 
alacağını yok saymak gibi bir düşünceyi kabullenmeniz için ne gibi bir gelişme oldu, ne gibi bir 
değişim oldu?! Ben, bunu, gerek biraz sonra maddelerle ilgili komisyon üyesi arkadaşlarım konuşur
larsa izleyeceğim; öte yandan da oylama sırasında bizimle birlikte o değişiklik önergesine imza atan 
arkadaşlarımın oylamadaki değerlendirmelerine de dikkat edeceğim, saptamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar getirdiğimiz bu husustan sonra, izin verirseniz, çok kısaca, 
bir şeyi özetlemek istiyorum. 

Bakın, üç yıldır, şu kürsüde söylediğimiz hep aynı şey, iktidar ve muhalefetiyle. Bu ülkenin 
yararına olabilecek her türlü kanunda, biz muhalefet olarak yanınızdayız, ülke yararına yapmayı 
düşündüğünüz bütün kanunlarda da destek vermeye hazırız. Lütfen, bir dönün, geçmişe bir dönün; 
doğru yaptığınız hangi işe "hayır" dedik?! Doğru olan kanunların hepsi bu Meclisten oybirliğiyle 
çıkmadı mı?! Ama, bir şeyler yanlış olursa, biz de buna muhalefet ediyorsak, bunun adı, ille de 
zorakî bir muhalefet değildir, ülke menfaatına, kanun yapma tekniğine mutlaka bir şeyler ters 
gidiyordur ki biz muhalefet ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
Şimdi, bu gelen yasa da aynı niteliktedir, aynı esaslara dayalıdır. Bizim muhalefet etme gerek

çemiz, bir muhalefet iddiası değildir; yasa tekniğine uygun olmayan bir düzenleme yapılmıştır, 
kamunun zararına sebep olacak bir düzenleme yapılmıştır. Az evvelki AKP konuşmacısının söy
lediği gibi, alacak gayri muayyen falan değildir, alacak sabittir, alacak hazinede kayıtlıdır, iadesi 
gereken rakam bellidir. Böyle şeylerin arkasına sığınarak, kamuya ait bir alacağın tahsil edilmesini 
önleme gibi bir girişimde bulunmanızı, ben, bu Meclis çatısında yaşayan bir arkadaşınız olarak doğ
ru bulmuyorum ve bu nedenle de, bu getirilen teklifin sizlerin oylarıyla -çünkü, bizim oylarımızı 
bunun reddedilmesine yetmiyor- reddedildiğini görmek, inanmak istiyorum; bu Meclise, bu yakışır. 
Kamunun bir alacağının engellenmesi yönündeki bir değişikliği bu Meclis onaylarsa, bu Meclise, 
bu yakışmaz. Değerlendirmek, düşünmek, karar vermek sizlere aittir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.32 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 16.53 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin îkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
L- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Bursa kent merkezinde iki büyük iş merkezinin çökmesi 

nedeniyle, yerleşim yerlerinde yol ve altyapı çalışmalarının planlı ve programlı yapılmasının 
önemini vurgulayan ve Bursa halkına geçmiş olsun dileklerini içeren konuşması 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, şu sırada aldığımız bir habere göre, Bursa kent merkezinde 
iki büyük iş merkezi çökmüş. Bereket ki, daha önceden çatlamalar olduğundan bu kent merkezleri 
boşaltılmıştı. Şimdilik, gelen haberlere göre can kaybı yok. 

Fakat, bu olay da gösteriyor ki, biz Türkiye'de bina yaparken, altyapı yaparken, mühendisliğin 
gerektirdiği bütün titizlikleri göstermek durumundayız, bilimin gereğini yerine getirmek durumun
dayız. Aksi takdirde, böylesine kazalar çok büyük can kayıplarına neden olabilir. Deprem anında, yine, 
mühendisliğin gereklerini yerine getirmememizden kaynaklanan binlerce kişiyi kaybettiğimiz gibi, tek
rar binlerce yurttaşımızı, kardeşimizi kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliriz. Bundan da 
görülüyor ki, bir altyapı çalışması, yol çalışması, civardaki tüm koşullar değerlendirilerek yapılmalı. 
"Bize bir şey olmaz" düşüncesiyle yaparsak, mühendisliğin gereği olan bütün değerlendirmeleri yap
madan, alelacele altyapı çalışmalarını, plansız programsız yapmaya kalkarsak, civardaki yapılanmalar 
büyük zarar görebiliyor. Bu örnek onu gösteriyor. Yani, var olan kent yapılarında bile, daha önce oluş
muş yapılarda bile, eğer yol, kanal gibi altyapı çalışmaları yapılacaksa, bunların gelişigüzel yapıl
maması gerekir. Birileri gelip "buradan böyle bir yol yapılsın" deyip dozeri, greyderi getirmesiyle bu 
işler yapılmamalı. Gerekli tüm mühendislik değerlendirmeleri yapılmalı, önlemler alınmalı, ondan son
ra bu çalışmalar yapılmalı ve binalar da, dediğim gibi, bilimin, mühendisliğin gereği olan bütün 
projelendirmeler yapıldıktan sonra, bütün önlemler alınarak yapılmalı; imalatlar da öyle yapılmalı. 

Bursa'daki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Böylesine ciddî felaketlerle bir daha karşılaş
mamayı diliyoruz. 

1077 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 2 Mil

letvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/678) (S. Sayısı: 1077) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
1 inci madde üzerinde, kişisel söz istemi olan Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay'a 

söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yarbay. 
Süreniz 5 dakika. 
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ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun teklifi üzerinde söz aldım. Bu kanun teklifini okuduğum zaman, Hazinenin zarara uğratıl
dığına dair bir durum görmedim. Muhalefet, bir şerh yazmış; ama, burada "hazine zarara uğratıl
mıştır, zararın ödenmesi koşulu ortadan kaldırılmaktadır" deniyor; fakat, okuduğum zaman, mad
dede "mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla" 
diyor; yani, affedilmiş falan demiyor, muaf da demiyor. Onu, muhalefet sözcüleri nereden çıkar
dılar, doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - O, eski hali. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Hayır. Kanun metninde böyle yazıyor; yani, kanun met

ni bu. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Yedi yıldır bitmeyen dava. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim efendim. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Benim, esas tabiî, burada kanunun bir zararı, yani, 

hazinenin uğratılmış olduğu zararın giderilmesi konusunda herhangi bir düzenleme yok. Hazinenin 
zararı mutlaka tazmin de edilmelidir; ancak, dikkatinizi çekmek istediğim husus şu: Türkiye'nin son 
otuzbeş yılını dikkate aldığımız zaman; bir sayın başbakan suikaste kurban gitmiş, bir sayın baş
bakan iki defa -millet iradesiyle geldiği halde- darbeyle görevden uzaklaştırılmış, bir sayın baş
bakan şu anda Yüce Divanda yargılanıyor, bir sayın başbakan da evde mi hapsedilsin, yoksa hapis
hanede mi hapsedilsin tartışması yapılıyor; yani, son otuz yıl. 

Ben geçen yıl Pakistan'a gitmiştim. Pakistan'da eski başbakanlar ne yapıyor dedim. Dediler ki 
"eski başbakanlardan birisi idam edildi -son otuz yılda, yirmi yılda birisi idam edildi- birisi suikas
te kurban gitti, birisi ev hapsinde, iki tanesi yurt dışında kaçak." Şimdi, biz Meclis olarak, millet 
olarak, Türkiye'yi böyle üçüncü dünya görüntüsünden kurtarmamız gerekiyor. Sayın başbakan, es
ki başbakan evde hapsedilse, Türkiye'nin imajı mı düzelir; yani, bir başbakan hapsedildiği zaman, 
evde hapsedilmiş olsa, Türkiye'nin imajı mı düzelir? Onun için biz Meclis olarak... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - O zaman bir kanun teklifi verirsiniz, başbakanların cezaî 
müeyyidesi yoktur dersiniz... 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Sayın başbakanı... Yani, Pakistan'daki durum, Tür
kiye'deki durum, bunlar neden oluyor? Neden, bu başbakanlar bu hale geliyor; neden bu hale 
geliyor sayın başbakanlar? 

EMİN KOÇ (Yozgat) - Yolsuzluktan oluyor, yolsuzluktan... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Hayır. Cumhuriyet Halk Partisinin eski genel başkanı, 

darbelerde onlar da gönderildiler, birtakım adliyelere onlar da gönderildiler. Dolayısıyla, Meclise 
müdahale olduğu için, dışarıdan müdahale olduğu için, demokrasi zaman zaman kesintiye uğratıl
dığı için bu durumlar ortaya çıkıyor. Yoksa, sadece milletin seçtikleri suçlu değil ki. Biz hep mil
letin seçtiklerini yargılıyoruz ve olağanüstü şartlarda yargılıyoruz. O konuya dikkati çekmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Olağanüstü şartlarda ve olağanüstü durumlarda milletin seçtiği kişileri yargılamak üzere biz 
kanunlar çıkarıyoruz; ama, olağanüstü şartlarda darbe yoluyla gelmiş hiç kimseye yargılama 
veyahut da suçlarını soruşturma şeyi yapmıyoruz. Mesela, bugün 12 Eylülü yapanlara dokunabilir 
miyiz Meclis olarak?.. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Tabiî, isterseniz dokunabilirsiniz. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - İşte, siz de varsınız... Biraz önce arkadaşımız "kanun tek

lifi verin" dedi; bir kanun teklifi de siz getirin; yani, bakalım, bir görelim. 
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Onun için, biz, Meclis olarak, muhalefetiyle iktidarıyla, ben bu konuya dikkatinizi çekmek is
tiyorum. Yani, sadece millet iradesiyle seçilenler ve millet iradesiyle gelenler bir müddet sonra 
şeyin karşısına çıkıyorlar, hâkimin karşısına çıkıyorlar ve yargılanıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - İktidara konuşmak için gelinmiyor, iş yapmak için geliniyor; 

sayınız var, Anayasayı değiştirecek çoğunluğunuz var. 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen ve Genel Kurula hitap edin, karşılıklı konuşmaya meydan ver

meyin. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Sayımız var; yalnız, Türkiye'de, tabiî, işler, maalesef, 

sadece sayıyla olmuyor. Türkiye'de işlerin sayıyla olmadığını biz her zaman görüyoruz. Eğer Tür
kiye'de işler sayıyla olmuş olsaydı, 60 darbesi, 71 darbesi, 80 darbesi, 97 darbesi... Bunların hiç
birisi olmazdı. 

Ben, darbelerin olmadığı ve hâkimlerin hiçbir kurumdan brifing almadıkları, bankaların 
içerisinin boşaltılmadığı bir Türkiye dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Madde üzerinde soru-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Mehmet Ali Bulut... 
Buyurun, sorunuzu alalım. 
MEHMET ALİ BULUT (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası son cümlesinde 
"bunlar hakkında beşinci fıkra hükmü uygulanmaz" denilmektedir. Buna göre, cezasını evinde 
çekecekler şartla salıverilme hükümlerinden yararlanmakta idi; ancak, görüşülmekte olan teklifle 
bu fıkra hükümden çıkarılmıştır. Bu yeni durum karşısında, bu kanun yürürlüğe girmeden önce veril
miş cezaların özel infaz rejimine göre çektirilmesinde yeniden düzenleme nasıl uygulanacaktır? 

Sorum, hukukî ve teknik olduğu için, Sayın Adalet Komisyonu Başkanımız tarafından cevap
landırılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN - Komisyon Başkanı Sayın Toptan, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, bizim kanaatimize göre, bu kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş ve 

110 uncu madde kapsamında kalabilecek olan cezalar için, eski düzenlemenin koşullu salıverilmeye 
ilişkin hükümleri uygulanacaktır; ayrıca, yeni kanunun lehe getirmiş olduğu hükümler de uy
gulanacaktır. Bu neye dayanıyor; bu, Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan 
Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükmün doğal bir sonucu olarak 
yorumlanıyor. Hiç kuşku yok ki, nihaî kararı ilgili mahkemeler verecektir; ama, burada, bu düzen
lemede kanun koyucunun amacının bu olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, izin verirseniz, teklifin geneliyle ilgili de bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Gerçi, bazı arkadaşlarımız ifade ettiler. Şimdi, ortada bir af kanunu söz konusu değil; yani, getirilen, 
üzerinde çalıştığımız bu kanun teklifi bir af kanunu değildir. Bunu tespit etmek istiyorum. 

İkincisi, bu olayla ilgili olarak, biliyorsunuz, iki tane dava açılmıştır. Bunlardan bir tanesi ceza 
davası, bir tanesi de hukuk davasıdır. Ceza davasıyla ilgili yargılama bitmiş, kesinleşmiş ve bu 
davada sanık olarak görülen kişilerin büyük bir çoğunluğunun cezası da infaz edilmiştir. Ayrıca, 
açılan hukuk davası; yani, devletin siyasî partilere yardım faslından Refah Partisine verilmiş olan 
parayla ilgili, kamunun, Maliyenin alacak davası devam etmektedir. Şimdi, burada -zannediyorum, 
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ihtilaf orada ortaya çıkıyor- kamunun ne kadar zararının söz konusu olduğu, kamunun ne kadar para 
alacağı, hukuk davası devam ettiği için, kesinleşmediği, bitmediği için belli değildir. O nedenle, 
daha evvelki düzenlemede, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz 
düzenlemede, getirilen 110 uncu maddeyle getirilen düzenlemenin uygulanabilmesi için, yani, bel
li şartlarda cezanın evde çekilebilmesi için öngörülen tazmin şartının yerine getirilmesi, bu bizim 
olayımızda, yani üzerinde tartıştığımız olayda fiilen mümkün olmaz hale gelmiştir. O bakımdan... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ama, niye yaptınız Sayın Başkan? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Hep beraber yaptık 

değerli arkadaşlarım yani. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ama, yanlış yaptınız! 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - O nedenle, üzerlerine 

muhtemel alacak karşılığı, hukuk davasında, ihtiyatî tedbirler de konulmuştur. Bu dava bittiği ve 
kesinleştiği takdirde, hazine alacağının tamamının tahsil edilmesinin yolu da bu şekilde garanti edil
miştir. 

Bunu değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum, çok teşekkür ediyorum. 
Sağ olun Başkanım. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, görüşmeler tamamlandı 1 inci maddeyle ilgili. 
Oylamadan önce, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Toptan'ın da dile getirdiği konuyla ilgili 

bir önergesi var arkadaşlarımızın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan bu önergede, 
"şimdi tartışmakta olduğumuz 1077 sıra sayılı yasa teklifi, sonucu itibariyle af mahiyetinde ol
duğundan, nitelikli çoğunluk gerektiği kanısındayız" diyor arkadaşlarımız. "Oylamada nitelikli 
çoğunluk olup olmadığının tespiti amacıyla, oylamanın elektronik cihazla yapılmasını saygıyla arz 
ederiz" diyorlar; Muharrem Kılıç, Malatya Milletvekili; Mehmet Nuri Saygun, Tekirdağ Millet
vekili; Feridun Ayvazoğlu, Çorum Milletvekili; Mehmet Kartal, Van Milletvekili; Atila Emek, An
talya Milletvekili. 

Değerli milletvekillerimiz, Divan olarak bu konu değerlendirildi. Bu yasanın ve bu maddenin 
af niteliğinde olmadığı, sadece infaz şeklinin değiştirilmesi amacıyla getirildiği görüşü hâkim oldu. 
Bu nedenle, bu talebi karşılayamıyoruz. 

Ama, aslında, milletvekili arkadaşlarımız açık oy isteyebilirler, belli sayıda, 20 civarında mil
letvekili arkadaşımızla birlikte ve açık oy o şekilde yapılabilir; ama, böyle bir talep yoksa, biz, bu 
önergenin talebi doğrultusunda elektronik cihazla açıkoylama durumunda olamıyoruz. Nitelikli 
çoğunluk arama durumunda değiliz, Divanın kararı gereği. 

O nedenle, sizi, 1 inci maddenin oylamasına çağırıyorum: Kabul eden arkadaşlarımız... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muharrem 

Kılıç, Malatya Milletvekili; şahısları adına... 
Bu arada, arkadaşlarımızın konuşup konuşmayacaklarını da tespit etmek istiyorum. 
Ümmet Kandoğan, konuşacak mısınız? 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, duruma bağlı. 
BAŞKAN - Peki; sonra... 
Mehmet Eraslan?.. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Duruma bağlı Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Duruma bağlı... Peki. 
O zaman, diğer arkadaşlar da büyük olasılıkla duruma bağlı konuşacaklar; tekrar etmeyelim. 
Buyurun Sayın Kılıç. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

AKP Hatay Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Sadullah Ergin ve 2 arkadaşı tarafından verilen 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifiyle ilgili olarak Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifini veren arkadaşlarımızın kimliklerine baktığımızda, bir ar
kadaşımız Grup Başkanvekili, bir arkadaşımız AKP Genel Başkan Yardımcısı, bir arkadaşımız da 
Adalet Komisyonu üyesi. Yani, bütün itibariyle, partinin genelinin arkasında durduğu bir kanun tek
lifi var; ancak, her nasılsa, yine, bu getirilen teklif, hükümet olarak sahip çıkılmamış, sadece 3 mil
letvekili arkadaşımız tarafından verilmiş bir kanun teklifi. 

Değerli arkadaşlarım, bu değiştirilmesi istenilen yasa, henüz yeni bir yasa, çıkarılmasının 
üzerinden ancak bir yıl geçti. 2004'ün 12 nci ayında yasayı çıkardık, o ayın 29'unda da bu yasa 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şu anda görüştüğümüz konudaki tartışmalar, bu yasanın komisyon 
aşamasında da sürdürüldü, aynı tartışmaları orada da yaşadık. Öneri gelmişti; o zaman, Sayın 
Adalet Bakanı, Sayın Komisyon Başkanı, milletvekilleri olarak o komisyonda bulunan arkadaş
larımızın tamamı tarafından "arkadaş, tamam, biz, özel infaz sistemine bir şey demiyoruz; bir Sayın 
Başbakanın, geçmişte başbakanlık yapmış bir kişinin cezaevinde yatacak olması kimseye şan, şeref 
kazandırmaz; ancak, kamuya bir zarar da verilmişse, bu zarar karşılansın" denildi; o zaman hep bir
likte bu karar alındı. Peki, değerli arkadaşlarım, aradan çok fazla bir zaman geçmedi. Ne değişti şu 
anda?.. Karşımıza şu anda arkadaşlarımız çıkmışlar diyorlar ki: "Bu özel bir düzenleme değil, genel 
bir düzenlemedir." Yani, değerli arkadaşlarım, birbirimizi kandırmayalım. 

Komisyonda, yine, komisyon üyesi arkadaşlarımdan Sayın Recep Özel'in beyanı var, diyor ki: 
"Bu düzenleme sanki şahsa bağlıymış gibi; ama..." Yine, Sayın Bekir Bozdağ'ın beyanı: "Geçmiş
te başbakanlık yapmış olan Sayın Necmettin Erbakan'la ilgili olduğu, cezasını evde çekmesi gerek
tiği. .." Yine, Sayın Mahmut Durdu arkadaşımız cesur bir beyanda bulunuyor, "bazen kendi aramız
da inkâra gidiyoruz. Efendim, bu, işte, özel bir Erbakan yasasıdır; ben kabul ediyorum" diyor ve 
meseleye noktayı koyuyor. Yani, bu özel bir yasadır, özel bir, tek bir şahıs için çıkartılmış bir 
yasadır. Peki, öyleyse, birbirimizi niye kandırmaya çalışıyoruz?.. O zaman, açıkça, bu yasayla ilgili 
olarak, yasanın başlığında da "Sayın Necmettin Erbakan'ın Cezasının İnfazına Dair Yasa Teklifi" 
diyelim, mesele daha açık ve anlaşılır olsun. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu olayda, demin de belirttim, Sayın Necmettin Erbakan'ın cezaevine 
girmesiyle bir mutluluk duymayız, parti olarak öyle bir talebimiz yok; ancak, aradan ne değişti?.. O 
zaman komisyonda görüşülürken; yani, 2004 yılında Mecliste görüşülürken buna büyük bir iştahla 
destek veren AKP'li arkadaşlarımız o zaman ne düşünüyorlardı, şimdi ne düşünüyorlar?.. Eminim 
ki, o zaman şöyle düşünüyorlardı, diyorlardı ki: "Ya, bu yargılamadan sadece Sayın Necmettin Er
bakan yargılanmıyor, bununla ilgili olarak bizim de iki tane bakanımız var; Sayın İçişleri Bakanımız 
var, Sayın Dışişleri Bakanımız var, 3 milletvekili arkadaşlarımız var, 65 partili üyemiz var bununla 
ilgili olarak yargılanan. Biz bu parayı Sayın Necmettin Erbakan'dan tahsil ettirelim, paranın 
tamamını, 68 kişinin ödeyeceği paranın tamamını Sayın Necmettin Erbakan ödesin, biz de bundan 
kurtulalım." Diğer bir tercih daha vardı; diyorlardı ki: "Bu şekilde, gelecekte siyasî bir rakibimiz 
olan Sayın Erbakan'dan da kurtulmuş oluruz." 

Ancak, olayın seyri bu şekilde olmadı. Sayın Necmettin Erbakan ezberinizi bozdu. Nasıl boz
du; dedi ki: Ben parayı ödemiyorum. O zaman bir telaşa kapıldınız. Dediniz ki: Yahu, ola ki, Sayın 
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Erbakan parayı ödemezse -bu mahkemelerde, bu 3 üncü erteleme, infazın ertelenmesi; son kez er
telendi- acaba Sayın Erbakan bu son ertelemeden sonra cezaevine girerse biz bunu kendi tabanımıza 
nasıl anlatırız?. Bir eski genel başkanımızı kendi iktidarımız döneminde cezaevine gönderirsek -
seçimlerin de ucu göründü, ya bu sene, en geç 2007 yılında zaten seçim olacak- peki, bu seçimlere 
giderken kendi tabanımıza bunu nasıl anlatacağınızın telaşına düştünüz. Yoksa, amaç, Sayın Er-
bakan'ı kurtarma amacı değil. Kesinlikle, şu anki telaşınız, şu anki bir an önce Sayın Erbakan'la il
gili bu düzenlemeyi yapma anlayışı, Sayın Erbakan'ı kurtarmaktan ziyade, kendimizi seçimlerde 
nasıl kurtarırız anlayışıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu yüce çatı, halkın sorunlarının tartışılması için, halkın sorunlarının değer
lendirilmesi için, çözüm üretilmesi için vardır. Ancak, biz ne yapıyoruz; şu anda, koskoca Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, bir kişinin cezasının infazıyla ilgili bir yasayı nasıl çıkaracağımızla ilgili 
meşgul ediyoruz. Buna kimsenin hakkı yok. 

Kaldı ki -işin bir başka yönüne değineyim değerli arkadaşlar- iktidara gelirken nelerden bah
settiniz; "fakir fukara" dediniz, "garip gureba" dediniz, "tüyü bitmemiş yetim hakkı" dediniz... 

Peki, değerli arkadaşlarım, bu paralarda, yani, kamunun el konulan paralarında fakir fukaranın, 
garip gurebanm hakkı yok mu? Kamunun malına el koymak ne kadar ahlakîdir, ne kadar doğrudur? 

Şu anda elimde Maliye Bakanlığının 1999'daki bir Millî Emlak Genel Müdürünün bir yazısı var, 
Refah Partisiyle ilgili. Burada tek tek saymış, Refah Partisinin o zamanki malî konulardaki yetkili üst 
yönetiminde bulunan şahıslan tek tek saymış ve diyor ki altında da: Bu şahıslar, il başkanları ve il 
saymanlanyla işbirliği yaparak, hazine yardımını, partice temin edilen diğer paraları... Bunları da tek 
tek saymış; 10 000 000 Deutsche Mark, 943 000 ABD Doları, bir de 1998'deki hazine yardımı. 

Peki, değerli arkadaşlar, parti kapatılırken -parti 16.1.1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatıldı- o zamanki Refah Partisi yöneticileri ne yaptılar; dediler ki: Yahu, parti 
kapatılıyor, partinin mal varlıkları elden gidiyor, dolarlar gidiyor, marklar gidiyor, hazineden al
dığımız paralar gidiyor; öyleyse ne yapalım; bu paraları il başkanlarına, il saymanlarına paylaş
tıralım, harcanmış gösterelim. Bunu, biz demiyoruz; bunu, ağır ceza mahkemesi diyor; çünkü, ağır 
ceza mahkemesinin kararıyla suç sabit olmuş, özel evrakta sahtecilik suçu sabit olmuş. Ağır ceza 
mahkemesi diyor ki: O zamanki Refah Partisinin mal varlığı sahte özel evraklar düzenlenerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
Devam edin. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Bu paraları hazineye kaptırmayalım deniyor. 
Peki, değerli arkadaşlar, hazineye ait, kamuya ait ve Anayasa Mahkemesinin kararından sonra 

bu mal varlıklarının el değiştirmesi, mülkiyet değiştirmesi ne kadar doğrudur, ne kadar helaldir?! 
Bu, haram değil mi değerli arkadaşlar?! Hazinenin parasına el koymak, haksız yere; bu, doğru bir 
davranış mıdır?! Peki, bunu alkışlayacak mıyız?! 

Değerli arkadaşlar, şimdi, getirilen yasa teklifinde deniyor ki, efendim, biz bu konuya değin
miyoruz; çünkü, hukukî yönden süreç işleyecek, bununla ilgili yargılama devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar, hukuk mahkemesindeki davayı değerli arkadaşlarımız sanki bir alacak-
verecek davası gibi değerlendiriyorlar. Oysa, bu, bir alacak-verecek davası değil hukuk davasındaki 
dava. Bu, haksız fiilden dolayı tazminat davası. Haksız fiil sabit olmuş, ağır ceza mahkemesinin 
kararı kesinleşmiş. Haksız fiilden dolayı, diyelim ki, bir trafik kazası geçirdiniz, birilerine zarar ver
diniz. Bununla ilgili, haksız fiilden dolayı verdiğiniz zararları da ödemek durumundasınız. Peki, 
bunu kim ödeyecek; o zararı verenler; o zamanki Refah Partisinin yöneticileri ve onlarla işbirliği 
yapan il başkanları, il saymanları. Gerçi, birkısım il başkanları, kendileri imza atmamış olabilir, 
yerine, birtakım, yönetimden birilerine imza attırmış olabilirler; ancak, bunlar da doğru şeyler değil. 
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Eğer il başkanıysan, genel başkanın talimat vermişse, genel merkez yönetimi talimat vermişse, 
gideceksin, o talimat gereğince karara imza atacaksın, ondan sonra gereği ne ise o yapılacak. An
cak, bazıları ne yapıyorlar; diyorlar ki: Ben bu işi biliyorum, bunun arkası iyi değil, ben imza at
mayayım, başka birileri imza atsın, kendimi kurtarayım. 

Değerli arkadaşlar, siyasî partilere bu paralar niçin veriliyor, bunun anlamı nedir? Siyasî par
tiler demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır, olmazsa olmaz kurumlarıdır... 

BAŞKAN - Muharrem Bey, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Kişisel söz istemi olan Tevfık Akbak Çankırı Milletvekili ve Recep Garip Adana Milletvekili 

arkadaşlarımız burada mı, konuşmak isterler mi onlar?.. Yok. 
O zaman, siz, kişisel söz talebinizi tamamlayacak şekilde konuşun; ama, birkaç dakika içinde 

toparlayın. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, belirttiğim gibi, siyasî partiler, normal parti çalışmalarını kimseye muhtaç 

olmadan, özgürce yapsınlar, büyük sermaye gruplarının etkisi altına girmesinler, bazı çıkar çevreleri 
siyasî partilere nüfuz ederek siyasî partileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasınlar diye bu 
paralar veriliyor. Yoksa, bu, partilere verilen paralar, partilerin genel yönetim kurulu üyeleri kendi 
düşüncelerine göre harcasınlar veya kendi özel işlerinde kullansınlar diye verilmiyor. 

Peki, bu şekilde, ülkemizdeki demokrasiyi geliştirmek için, demokrasiye hizmet etmek için 
verilen bu paralar, ne oluyor; Anayasa Mahkemesinin kararından sonra el değiştiriyor. Bu da -demin 
de belirttim- doğru bir davranış değil. 

Değerli arkadaşlarım, karar kesinleşmiş, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin kararı 2002 yılında 
kesinleşmiş. Bu kesinleşmede hem özel evrakta sahte işlem yapıldığı belirtiliyor hem de kamu 
zararının varlığından bahsediliyor. Peki, biz, şimdi, bununla ilgili, burada bu kanun teklifini kabul 
ettiğimizde kamunun parası ne olacak? Arkadaşlarımız diyorlar ki, efendim, Ankara Asliye Hukuk 
Mahkemesinde dava devam ediyormuş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Muharrem Bey, kişisel sözle ilgili süreniz de dolmak üzere; onun için, toparlayın. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Tamam efendim. 
Kaç yıldır devam ediyor; hukuk davası, değerli arkadaşlarım, altı yıldır devam ediyor, yedinci 

yıla girdi. 
Gelir-gider defterlerinin bulunamadığı iddiası var, diğer belgelere ulaşılamadığı iddiası var. 

Kaldı ki, bunlara da ulaşıldı, mahkeme bir karar verdi; davanın reddine karar verdi mahkeme 
diyelim. Peki, bu zarar kimin zararı; hazinenin zararı. Hazineye kim bakıyor şu anda; Sayın Maliye 
Bakanı. Sayın Maliye Bakanı hazine avukatlarına bir talimat verse; dese ki, arkadaşlar, bu dava 
lehimize sonuçlandı, bu davayı temyiz etmeyeceksiniz; hazine avukatları temyiz edebilir mi değer
li arkadaşlarım?! 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - İhtimaller üzerine konuşuyorsun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Maliye Bakanı talimat verdiği takdirde, bunu temyiz et

miyoruz derse, hazine avukatlarının resen temyiz etme hakları var mı; yok. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - İhtimaller üzerine konuşuyorsun; ihtimaller üzerine konuşma. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Örneği var, ihtimalin örneği var. 
Niye yok; çünkü, Sayın Başbakanın mal beyanıyla ilgili davasında, dava sonuçlandığında, 

hazine avukatları o davayı temyiz ettiler mi? Oysa -ben yirmi yıl avukatlık yaptım- hazine avukat
ları hiçbir davayı atlamazlar; çünkü, sorumluluk doğar. Ancak, ne oldu; hazine avukatlarına Maliye 
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Bakanlığından talimat gitti; dedi ki Maliye Bakanlığı, bu davayı temyize göndermeyeceksiniz. 
Niye?.. Peki, Yargıtay bu yargılamayı doğru bulmaz da bozulursa ne olacak; o zaman, Sayın Baş
bakan, belki, ceza alacak. Bu riske girer mi Sayın Maliye Bakanı?! 

Peki, bu olayda aynı şey olursa, yaklaşık 11 trilyon olduğu söylenen bu para, bu gariban hal
kın sırtına mı yazılacak?! Bu yoksul halkın üzerine mi yazılacak bu para değerli arkadaşlar?! 

Hadi diyelim ki... Sayın Erbakan'ın, biz, içeride kesinlikle yatmasını düşünmüyoruz, is
temiyoruz da; ancak, bu para ne olacak değerli arkadaşlar?.. 11 trilyon olduğu, 11 trilyona ulaştığı 
söylenen bu para ne olacak, bu parayı nasıl tahsil edeceğiz?.. Yazık günah değil mi şu memlekete! 

BAŞKAN - Sayın Kılıç, toparlayalım lütfen. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Tamam efendim. 
Sonra, değerli arkadaşlarım, demin bir önerge verdik, dedik ki Sayın Meclis Başkanlığına, bu, 

af mahiyetindedir, bununla ilgili nitelikli çoğunluk olsun dedik. Önerimiz, Sayın Başkanlık 
Divanınca kabul görmedi. Ancak, yine iddia ediyoruz, bu, af mahiyetindedir. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Düzenlemedir. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Çünkü, Ceza İnfaz Yasasındaki, bu, mağdurun maddî zarar

ları ödemesine ilişkin düzenlemeyi ortadan kaldırıyoruz. Bu, af mahiyetindedir. Bu beyanlarımızı 
da zapta geçirmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tekrar söylüyorum; şu Yüce Meclisi, bu şekildeki özel düzenlemelerle meş
gul etmeyelim. Şu anda, halkımızın sorunları dağlar gibi birikmiş durumda, insanlar bunalıma 
giriyorlar. En son, Adana'da, emniyet müdürlüğüne ayrılmış bir emniyet mensubumuz bile, hem aile 
fertlerini öldürüyor hem de intihar ediyor. Bunun yanında, işsizleri, aşsızları, mağdur insanları 
düşünelim, onlarla ilgili düzenlemeler getirelim. Yoksa, bu Yüce Meclisi, tek kişi için, bir kişi için 
çıkarılacak kanunlarla meşgul etmeyelim. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyete en derin saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan Ersönmez Yarbay, Ankara Milletvekili. 
Buyurun Sayın Yarbay. 
Süreniz 5 dakika. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir konuyu öğrenmek 

için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Burada, kanunun... Gerçi geçti; ama, geçmiş olmasına rağ
men, yürütmeyle de ilgisi olduğu için sormak istiyorum. Bu kanunun (a) fıkrasında "kadın veya 65 
yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm olduklan 6 ay" diyor, (b)'de "70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları 1 yıl" diyor. Şimdi (a)'da kadın ve... Kadınlar zannediyorum 65 yaşının altında da olsalar, 
yararlanıyorlar, bu, suçta bir pozitif ayırımcılık oluyor zannediyorum, bu, çok tehlikeli bir şey. Yani, 
böyle bir şey olamaz. Bütün kadınlara suç işletirler. 6 aylık, evde hapislik çeksinler, 6 aylık bir 
şey... Bu olmaz yani, buna Sayın Adalet Bakanımız, hükümeti temsil eden bakanımızın dikkatini 
çekmek istiyorum, bu konu çok problem meydana getirir. 

İkinci olarak, 70 yaşını okuduğumuz zaman, "kişiler" diyor, "kadın-erkek..." Eğer, bir kadın, 
70 yaşında ise, eşit şey almış oluyor, eşit yararlanmış oluyor, erkekler gibi yararlanmış oluyor; ama, 
65 yaşından küçük olanlara bir avantaj getiriliyor. Bu, şu anda emniyetin en çok uğraştığı konular
dan bir tanesi 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklar. Şimdi, buna bir de 18 yaşını geçmiş kadınlar ilave 
olur, eğer, bu kanun bu şekilde geçerse. Onun için, bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Biz tabiî, 
Necmettin Erbakan olayını tartışırken, kanundaki esas bu incelik şey yapmıyor, dikkatimizi çek
miyor. Bence, suçta bir ayırımcılık yapamayız. Yani, kadın-erkek, kim suç işlemişse, bu eşitlik il
kesine de aykırı olur, onun için bu konuda, mutlaka, düzeltmenin yapılması gerekir diye 
düşünüyorum. İleride, şu anda emniyetin başına problem olan 15-18 yaşındaki suç işletilen çocuk-
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lar gibi kadınlar da suça teşvik edilirler, onları suça özendirmiş oluruz diyor, bu konunun düzeltil
mesi hususunu arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Görüşmeler tamamlandı. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde söz istemleri: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 

Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu; şahısları adına, Ümmet Kandoğan, Mehmet Eraslan, Tev-
fık Akbak, Recep Garip, Feridun Ayvazoğlu, Ersönmez Yarbay. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz cezaların infazına ilişkin yasanın 110 uncu maddesin
deki değişiklikle ilgili teklif üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir teklifin son maddesi olan yürürlük maddesinde, Bakanlar Kurulu 
tarafından yürütülme maddesinde söz aldım. Şimdi, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecek olan 
böyle bir teklifin yasalaşması halindeki yasanın ne anlama geldiği ve bu teklifin hangi amaçla veril
miş bulunduğu şu ana kadar yapılan konuşmalardan anlaşılmış bulunmaktadır ve anlaşıldığı 
kadarıyla da açık bir şekilde böyle bir yasa teklifinin verilmiş olmasının sebebi Sayın Necmettin Er-
bakan'la ilgili verilmiş bulunan, kesinleşen bir cezanın, hapis cezasının infazına ilişkin tekliftir. 

Şimdi, 5275 sayılı İnfaz Yasasının 110 uncu maddesinde, biz Adalet Komisyonu üyeleri olarak 
yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında, zaten, böyle bir maddenin, özel infaz usullerini içeren bir 
madde olduğu hususunda hiçbir tartışma çıkarmadık; herhangi bir tartışmayı, böyle bir maddenin 
dışında tutmak istemedik. Tamam, Sayın Erbakan'la ilgili ve temelinde, elbette, yaşlardan bahset
mek suretiyle, Sayın Erbakan'ın yaşına getirilmek suretiyle önerilen bu maddede birtakım şartlar or
taya konuldu. Bu şartların başında, 3 yıldan daha az bir cezası bulunan ve 75 yaşını bitirmiş bulunan 
mahkûmların, devlete olan zararlarını tazmin kabilinden, tazminatları yerine getirmesi şartına bağ
lı veya aynen iade şartına bağlı olmak üzere, özel bir infaz usulü getirildi. Bu özel infaz usulünün 
adı evde bu cezasını çekme şeklindeydi. 

Biz, şunu ifade etmiştik: Elbette, her şeyden önce, 75 yaşını bitirmiş bir kişinin, yıllar önce, 
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlığı konumuna kadar gelmiş bir kişinin, cezaevinde yatmasından 
dolayı, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, herhangi bir hoşnutluk duymayacağımızı, bunun, her
hangi bir, öç alma gibi, duyguyla karşılanmayacağını söyledik ve bu söylemlerimiz, bu ilkelerimiz, 
Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal tarafından da, her zeminde, her aşamada dile getirildi. Biz 
de, bu doğrultuda olmak üzere, hukukun genel kuralları içerisinde bunları değerlendirdik. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Grubuna mensup arkadaşlarımızın belirtmiş 
olduğu, gerekse Sayın Adalet Komisyonu Başkanımızın belirtmiş olduğu konularla ilgili olarak şu 
farklılığı izah etmeye çalışacağım: Bir defa, biz burada "af vardır" şeklindeki bir iddianın ötesinde 
olmak üzere, burada bir kelime oyunu yapılmıştır. 

Deniliyor ki AKP Grubuna mensup arkadaşlarımız tarafından: "Burada herhangi bir zararın 
devlet tarafından, hazine tarafından uğratılması, uğranılması söz konusu değildir; hazine, devlet, 
zarara uğramayacaktır" deniliyor. Neden; hukuk hakları saklı kalmak kaydıyla deniliyor. 
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Değerli arkadaşlarım, kendi kendimizi hukuk önünde kandırmayalım. Elbette, hukuk 
davalarının sonuçlarının ya retle sonuçlandığı ya kabulle sonuçlandığı bellidir. Peki, bu şekilde 
açılacak olan bir hukuk davasının, devlet tarafından, hazine tarafından açılmış bulunan veya 
açılacak olan hukuk davasının kabulle sonuçlanacağı hususunda bir garanti verebiliyor musunuz; 
elbette verilemez; ama, bir kesin husus vardır, bir kesinlik vardır. Bu kesin olan husus, ağır ceza 
mahkemesinin vermiş olduğu hapis cezasına ilişkin hükümle birlikte, kapatılan Refah Partisinin, 
kapatılma zamanında almış olduğu paranın miktarı kesindir. O zaman, kanun diyor ki: "Bu miktar 
belli olduğuna göre, bu miktarın ödenmesi şartına bağlı olmak üzere -ki, bellidir bu miktar, belli 
değildir diye hiç kimse bunu inkâr etmeye veya değişik yönlere çekmeye çalışmasın, bellidir- bu 
miktarı ödedikten sonra suçlu olan, ceza alan hükümlü evinde bu cezasını çekebilir." Biz, bu 
konuda, Adalet Komisyonunda oybirliğiyle karar verdik; ama, getiriliyor bu şart ortadan kal
dırılıyor. Şu anda da 11 trilyonu bulduğu hesaplarla ortaya çıkan böyle bir miktarın, maalesef ve 
maalesef, bir çırpıda "bunu hukuk davasına, mahkemesine bırakalım" diyerek kapalı bir af yolu 
getirilmiş olmuyor mu?! Bunu, halkın gözünden kaçıramayız. 

Sayın Erbakan'ın, Sayın Hocanızın, gerçekten, sizlere bir tavsiyesi olsa, bizim de ona, naçizane 
bir tavsiyemiz olsa... Sayın Hoca, geliniz, siz, bu, kaç trilyon ise, hazinenin, devletin alacağı olduğu 
hususunda hiçbir kuşku kalmayan bu paranın sizin tarafınızdan ödenmek suretiyle, AKP Grubuna 
mensup bütün milletvekili arkadaşlarımız -ki, sizi bu paradan kurtarmak isteyen, size yardım etmek 
isteyen arkadaşlarımız- elbirliğiyle bir araya gelsinler, herkese ne düşüyorsa... Siz de, bu şekilde kur-
tartmış olun kendinizi; çünkü, biz, Saygıdeğer Hocanın -Allah korusun, Allah uzun ömür versin, 
herkese vermesini biz diliyoruz, geçinden versin- ahrete giderken, böyle bir borç yükü altında gitmek 
istemeyeceğini biliyoruz. Onun için de, Saygıdeğer Hoca, bu parayı devlete, Hazineye ödesin. 
Burada bulunan bulunmayan AKP'li arkadaşlarımız, Hocamıza saygı gösterdiğini her zeminde, belir
li platformlarda söyleyen, bu uğurda siyaset yapan arkadaşlarımız, inanıyoruz ki, Hocanın bu 
parasını da kendisine ödemekten hiçbir şekilde çekinmezler. Naçizane tavsiyemiz bu olacaktır, bu ol
malıdır. Yoksa, biz burada, hukukun gözü önünde, hukukun gözünün içine baka baka, Anayasanın 
10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine, hiçbir zümreye, hiçbir siyasî düşünceye, dile, dine, ırka fark
lı bir şekilde davranılmaması gerektiği noktasındaki eşitlik ilkesine aykırı bir biçimde getirmiş ol
duğumuz bu teklife "evet" dememizin, yarın bir gün, altından, günahından ve vebalinden kalkamayız 
değerli arkadaşlarım ve bunu -lafa geldiğinde bütün arkadaşlarımızın da söylediği gibi- hep dile 
getirilen, siyasî olarak konuşulan, fakir edebiyatı, yetim edebiyatı şeklindeki bu savunmalara ve id
dialara da nasıl cevap verebileceğimizi, kendi kendimize düşünelim arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika Feridun Bey. 
Toparlayın lütfen. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gerçekten, öyle konular 

getiriliyor ki, Yüce Meclisin huzuru, Yüce Meclisin mesaisi öyle konularla meşgul ediliyor ki... El
bette, sayın milletvekillerimizin en doğal haklan olduğunu hepimiz biliyoruz. Anayasadan gelen 
haklarını kullanarak yasa teklifleri getiriliyor; ama, çözülmesi gereken o kadar ciddî sorunların ol
duğunu hepimiz biliyoruz, bütün ülke biliyor, bütün kamuoyu bizleri izliyor. O sorunların içerisin
de Sayın Erbakan'ı direkt olarak ilgilendirebilecek böyle bir yasa teklifi, 2 maddelik, 3 maddelik bir 
yasa teklifinin... Haydi, getirdiniz diyelim; ama, gerek seçim bildirgelerinizde gerekse daha sonraki 
siyasî çalışmalarınızda vaatte bulunmuş olduğunuz memurlara sicil affıyla ilgili en ufak bir çalış
mayı şimdiye kadar bu Meclise getirilip görüşme imkânı yaratmadınız, yaratılmadı. Yüzbinlerce 
memur, sicil affını beklemektedir. Bu memurların suçu, şu anda görüşmüş olduğumuz ve özel 
olarak getirilen bu madde hükmünü taşıyan kanundan çok mu daha önemsiz değerli arkadaşlarım?! 
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Elbette, suç işleyen memur varsa, cezasını çeker; ama, hasbelkader disiplin açısından ceza al
mış memurlar da yüzbinleri ifade ediyor, bunlar hak mahrumiyetine uğruyor ve bu, giderek de o 
memurların gerek görevlerini yapmaktaki şevkinin kırılmasına sebebiyet veriyor gerekse o memur
ların, zaten zor geçinmekte bulunan bu memurların o göreve bağlılıkları da gitgide azalmakta. Dev
let otoritesi bu şekilde yok edilmeye çalışılıyor, devam ediyor. Maalesef, bundan herkesin üzüntü 
duyması gerekir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddedeki değişikliği lütfen çarpıtmayalım, lütfen, değişik yönlere 
çekmeyelim. Biz, daha önce çıkarmış olduğumuz 5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesinde, aynen 
mahkûmiyete konu suç nedeniyle herhangi bir zarar doğmuşsa, bu zararın aynen iade, suçtan ön
ceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartına bağlanmıştır. Buna, Sayın Er-
bakan'ın da herhangi bir diyeceğinin olmaması gerekir. Böyle bir şartı yerine getirmek üzerineyken 
bu teklifin getirilmesi, ödenmekte olan devletin zararının giderilmesi anındaki zarara, dur canım, 11 
trilyona da bir kalemde biz çizgi çiziverelim anlamını çıkarmaktadır. Bu, gerçekten, az önceki 
dediğimiz toplumun o kesimlerine cevap vermekte büyük bir zafiyete her birimizi sokar; ama, en 
önemlisi de, sanıyorum, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisine mensup arkadaşlarımızı böyle bir 
sorumluluğun altına sokar ve buna cevap vermekte elbette güçlük çekeceklerdir. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, konuşma süresini aştı. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, öyle bir şartın kaldırılarak, 

"hukuk mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır" demenin de, az önce belirttiğimiz gibi, sonu meç
hule giden, ne olacağı, alıp alamayacağı belli olmayan bir alacağa da imkân tanımayacağımızı 
hepimiz biliyoruz. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Onun için, siyasette kendi kendimizi kandırmanın, 

hadi, bir tarafta geçerliliği olsun diyelim; ama, hiç olmazsa hukukun gözü önünde kendi kendimizi 
kandırmayalım. 

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

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına yeni bir talep var. Hatay Milletvekili 
Sayın Sadullah Ergin, grup adına konuşmak istiyor. 

Buyurun Sayın Ergin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Sayın Ergin'e de yarım saat süre verin o zaman. 
BAŞKAN - Yok, sürelere dikkat ediyoruz, merak etmeyin. 
Karşılıklı konuşma gibi olmasın ama, süresinin altında konuştu; hem grup adına hem kişisel, 

15 dakikalık süresi vardı; daha altında konuştu, merak etmeyin. 
Buyurun Sadullah Bey. 
AK PARTİ GRUBU ADINA SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ben, aslında söz almak istemiyordum; ancak, Sayın Ayvazoğlu'nu dinlediğim zaman, gerçek

ten ürperdim bir hukukçu olarak. Sayın Ayvazoğlu kendisi de bir hukukçu. Burada öyle sözler etti 
ki, hakikaten hukuk adına tahammül edilmesi çok zor bir anlayış serdetti; o da şu: Ben, burada, 1 inci 
madde üzerinde görüşlerimi ifade ederken şunları söylemiştim: Bu teklife en büyük itiraz, şahsa 
özeldir diye bir itiraz geldi; bu, şahsa özel çıkarılan bir kanun teklifidir. İkincisi de, bu dosyalarda 
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bahsedilen paralar ne olacak, bunları kim ödeyecek diye bir itirazı var muhalefetin. Bunun her 
ikisine de cevap vermeye çalıştım ve dedim ki, bu bir genel düzenlemedir; bu genel düzenlemeden, 
şartları taşıyan herkes istifade edecektir. Bunun içerisinde, (A) şahsı (B) şahsı ve en nihayetinde, 
çok sık kullanılan, Sayın Necmettin Erbakan da olabilir, şartlan taşıyorsa o da istifade eder, bunun 
önünde hiçbir engel yok; ancak, bu para nasıl olacak, 11 trilyon olduğu söylenen dedi bir önceki 
konuşmacı. Sayın Ayvazoğlu ise, 11 trilyon olduğu kesinleşmiş olan ya da belirlenmiş olan rakam 
diye ifade ettiler. Bu noktada, ya ceza mahkemesini ve hukuk mahkemesindeki dosyaları bilmeden 
konuşuyorlar ya da bildiği halde, sırf, bu kürsüden, konuyu gerçekten mecramdan çıkaracak bir 
mantık ortaya koyuyorlar. 

Değerli arkadaşlar, ağır ceza mahkemesinin kararı ortada. Burada, rakama ilişkin, hüküm al
tına alınmış bir meblağ söz konusu değil. Hukuk mahkemesinde, müddeinin iddia ettiği bir meblağ 
var. İddia eden tarafın, dava konusu olarak ortaya koyduğu bir müddeâ bih var, kabul ediyorum, 4,5 
trilyon civarında; ancak, davalı da buna itiraz ediyor "hayır, benim böyle borcum yok" diyor. 

Şimdi, Sayın Ayvazoğlu diyor ki, efendim, bu dava sonucunda kazanılırsa parayı alacakmış. 
Ayrıca, 19 parça gayrimenkul mal üzerine tedbir konularak bu dosyanın güvence altına alındığının 
da altını çizdim. Bunu da dile getirmediniz ve fakat, ibret verici olan şu tespitte bulundu: Peki, bu 
açılmış olan tazminat davasında, Maliye hazinesinin davayı kazanacağını garanti edebilir misiniz; 
ya davayı kazanamazsa Maliye hazinesi. Haa, Maliye hazinesi davayı kazanamazsa, bağımsız Türk 
yargısının verdiği karara rağmen, bu insanları parayı ödemeye mahkûm mu edeceğiz?! Şu anda 
mahkûm olan ve adı geçen şahısların bulunduğu bu noktada müzayaka halinden istifadeyle zorla 
para ödettirmeye mi çalışıyoruz? Lütfen, bir başkası! konuşsa bunları, hakikaten alınmayız; ama, 
hukukçu kimliğiyle bir arkadaşımızın "asliye hukuk mahkemesi ya bu davayı kabul etmezse bu para 
ne olacak" diye sorma hakkı olamaz. Bir mahkeme kabul etmediyse ve yüksek yargı da bunu onay-
ladıysa hiç kimse bu parayı onlardan tahsil edemez arkadaşlar. Dolayısıyla, ben, aslında söz almak 
istemiyordum; ancak, bu kadar açık hukukun başka yerlere çekilme gayretine tahammül edip 
dayanamadığını için bu hususları açıklama gereği duydum. 

Tekrar Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan Ümmet Kandoğan ve Mehmet Eraslan?.. Yok. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Buradayım; ama, konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Tevfık Akbak... 
Recep Garip?.. Yok. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Feridun Bey. Daha önce birleştirememiştik kişisel söz hakkınızı. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ne alakası var?! 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Daha önce birleştirdiniz. 
BAŞKAN - Sizin konuşmanız üzerine, süreyi doldurmadığını söyledik, onu bile doldur

madığını söyledik, anlattık. 
Buyurun. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, Sayın Ergin'in söylemiş olduğu husus

lar benimle ilgili olup, benim söylemek istediğimin kesinlikle aynı mahiyette olmadığını belirtmek 
için kısa bir açıklama yapmak istiyorum, 69'a göre. 

BAŞKAN - Zaten kişisel söz hakkınız var; ama, bu taleple de söz alabilirsiniz; buyurun Sayın 
Ayvazoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
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V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, konuş

masında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, çok kısa olarak şunu 

açıklamak için huzurunuza geldim: Sayın Ergin, burada benim söylemiş olduğum özel infaz hük
müne ilişkin değiştirilmek istenilen hükme dair görüşünü ilettim. Elbette, hukuk davasının veya 
herhangi bir ceza davasının da kabul edilip, reddedilip edilmemesi hususunda yüce mahkemelerin 
vereceği karara saygımız vardır; bunu, biliyoruz. Birbirimize, hukukçuluğumuzu da, bu saatten son
ra anlatmamıza da gerek yok. Hukukun ne olduğunu, ne olabildiğini de, hepimiz, kendi kural
larımıza göre, bilgilerimize göre biliyoruz. 

Ben, şunu belirtmek istiyorum değerli arkadaşım: Şimdi, değiştirilmek istenilen 110 uncu mad
de, özel infaz usulüne ilişkin. Eğer, dava kaybedilirse veya bu para ödenmezse, Sayın Hocamız veya 
Hocamızın şartlarına uyan şekilde ceza almış bulunan hükümlüler evlerinde değil de, cezaevinde bu 
cezalarını infaz edecekler. Bizim belirtmeye çalıştığımız husus ve farklılık budur. Yoksa, elbette, 
verilecek kararın kabul veya ret olup olmadığı noktasında mahkemenin ne vereceğini biz bil
miyoruz. Aynen, iade ve tazminat hususunda, bu yasada öngörülen amaç, hazine tarafından belirtil
miş bulunan... "Benim şu kadar zararım var" diyor. "Bu zararımı öde; ödediğin takdirde, özel infaz 
usullerine göre evinde cezanı yat; yok, eğer ödemezsen; tamam, alacağımı yine alırım ben, dava 
açarım; ama, git de, bu sefer, normal cezaevinde cezanı infaz et" diyor. Olay bu; bu farklılık... Yok
sa, hukukçuluk şudur budur şeklinde burada tartışma değildir Sayın Ergin. 

Bunu belirtmek istedim Sayın Başkan. 
Teşekkür ediyorum hoşgörünüz nedeniyle. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Divan uygulamasıyla ilgili kafa karışıklığını gidermek için 

şunu söylemek istiyorum: Feridun Ayvazoğlu grup adına söz isteyen tek milletvekiliydi, tek grup 
sözcüsüydü. Kişisel söz hakkı da vardı; birleştirmemiz mümkündü. Eğer, birleştirirsek... Ayrı ayrı 
bir 10 dakika, bir 5 dakika; bir de, onların uzatmaları var, daha uzun olur diye düşündüğümüz için 
birleştirmeyi düşündük; fakat, son anda Sadullah Bey grup adına söz isteyince, o birleştirme iş
lemini yapamaz hale geldik; çünkü, araya onun konuşması girdi. O nedenle, Feridun Beyin kişisel 
söz hakkı bakiydi. O, hakkını kullanıp konuştu; fakat, siz de gördünüz, son derece uygar bir şekil
de, çok kısa bir süre içinde sonucu aldık. 

Anlaşıldı mı arkadaşlar? 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sizin adaletinizden şüphemiz yok. 
BAŞKAN - Tamam, peki. 

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

5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 2 Mil
letvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/678) (S. Sayısı: 1077) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, madde üzerinde soru-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Bunun da süresi, biliyorsunuz, 10 dakika. 
Soruları kime soracağınızı belirteceksiniz arkadaşlar; Komisyon Başkanına mı, Bakana mı. 
İlk soru istemi Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'den. 
Buyurun Sayın Ünlütepe. 
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HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana şu soruyu 
yöneltmek istiyorum. Bu yasayla birlikte, belirli yaşa gelmiş olan hükümlülerin cezalarını konutun
da çekmesi yönünde bir karar alıyoruz, bir düzenlemeye gidiyoruz. Şunu sormak istiyorum: Yasanın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, 75 yaş üzerinde cezaevinde hükümlü kaç kişi var? 

İki: 75 yaşın üzerinde, bu yasa yürürlüğe girerse, kaç insan bu yasadan faydalanacaktır? Bunu 
sormamın nedeni şu: Ceza hukukunda suç analizi yapıldığında, ileri yaşlarda suç işleme oranı pek 
düşüktür. Bu yasa üzerinde yapılan eleştirilerin ana kaynağı da, özel, şahsa yönelik bir yasa çıkarıl
dığı konusu üzerinde birleşmektedir. Bu yasadan faydalanan insan sayısı, yasanın özel bir af 
niteliğinde mi, yoksa genel bir düzenleme olup olmadığı yönünde bize ışık tutacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Diğer soruya geçiyoruz. 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Hükümete soruyorum Sayın Başkan, izninizle. 
Kayıp trilyon davasında Maliye Bakanlığında yeni bir inceleme için ayrı bir denetim grubu 

oluşturulmuş mudur? 
Bu denetim grubunun raporu, kayıp trilyon davasındaki raporu doğrulamış mıdır? Bunun 

üzerine, Maliye Bakanlığı, üçüncü kez yeni bir inceleme grubu kurmuş mudur? 
Son soru: Maliye Bakanlığı niçin ısrarla aynı konuyu tam üç kez inceletme ihtiyacı duymuştur? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Vekilimiz, "75 yaş üstü cezaevinde kaç kişi var ve 75 yaş üstünde kaç 
insanımız bundan yararlandı" diye sordu. Tabiî, bu, istatistikî bir bilgi gerektiriyor. Müsaade eder-
seler, bunu inceleyelim ve kendilerine yazılı cevap verelim. 

Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabını da, tabiî, Maliye Bakanlığımıza sormamız lazım. "Özellikle, 
üç defa inceleme ihtiyacı duydu; ayrıca, yeni denetim yapıldı mı" diye bir soru sordu. Burada, şu 
anda ona cevap verecek durumda değiliz. Müsaade ederseniz, onu da sonradan cevaplayalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Görüşmeler tamamlandı madde üzerinde. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Şimdi, tümünün oylamasına geçmeden önce, oyunun rengini açıklamak üzere -lehte söz alan 

var, aleyhte yok- lehte söz isteyen, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun. 
Oyunun rengini açıklamak üzere, buyurun Sayın Torun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanunda oyumu belli etmek üzere söz almış bulunmaktayım; hepinizi sevgi ve saygılarımla selam
lıyorum. 

Kanun görüşmeleri sırasında açıklamada bulunan arkadaşlar, geneli itibariyle, yapılmak is
tenen değişikliğe karşı olmadıklarını; ancak, sebebiyet verildiği söylenilen kamu zararının gideril
mesi gerektiğini ifade ettiler. 

Arkadaşlar, öncelikle, bendeniz, bu konunun çok çağdaş bir düzenlemeyi içerdiğini ifade et
meliyim. Gerçekten, altı ay hapis cezası almış olan, her yaştaki, herhangi bir hanımın, 65 yaşını dol-
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durmuş ve altı ay hapis cezası almış bir erkeğin, 70 yaşını doldurmuş olup da bir yıl hapis cezası al
mış kişinin ve 75 yaşını bitirmiş olup da üç yıl hapis cezası almış olan şahsın cezasını evinde 
çekebilme imkânı sağlanmış oluyor. 

Görüştüğümüz kanunun ikinci bendinde, aynen "Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş 
zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair 
hukukî sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla" hükmü getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, ister (A) 
şahsı ister (B) şahsı olsun, hazine zararına sebebiyet vermiş olan her kim olursa olsun bu zararı 
ödemek zorundadır. 

Çıkarılan kanunun Sayın Erbakan'la ilişkilendirilmesi, bir anlamda, ortadaki görüşmeler 
sebebiyle makul karşılanabilir. Olaya bu açıdan bakıldığında, Erbakan'ın tüm emvaline Ankara As
liye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyaten tedbir konulmuş olduğunu biliyoruz. Amme alacağının 
tahsili konusuna hukuken baktığımızda, Sayın Erbakan hakkında açılan dava cezayla neticelenmiş 
ve verilen ceza kararı, aşamalardan geçerek kesinleşmiş bulunmaktadır. Mahkeme kararında, 
sebebiyet verilen zararın da müştereken, müteselsilen tahsili söz konusudur. Zaten, o sebeple, Sayın 
Erbakan, mahkemeye müracaatla, kaybolan bedelin kendisine tahmili kabil 1/65'ini ödeyeceğini 
beyan etmiş; ancak, bu talebi kabul edilmemiştir. 

Şimdi, muhalefete mensup arkadaşların "siz bu paranın tahsilini imkânsız kılıyorsunuz" an
lamına gelen beyanlarının, yapılan düzenleme göz önüne alındığında, çok fazla bir önemi bulun
mamaktadır. Ancak, bu kanunun görüşülmesi sırasında görüş açıklayan hukukçu arkadaşlar, 
buradaki görüşmelerin, hâkimlere yol ve yöntem gösteren önemli beyanlar içermiş olduğunu bil
meleri sebebiyle, kayıp trilyon davasındaki paranın tutanaklara geçirilmesini istemektedirler. Yani, 
bu kanunu çıkarmak üzere olan biz arkadaşların, bu paranın affını önerip önermediğimizi tutanak
lara geçirtmek suretiyle kanıtlamaya çalışıyorlar. 

Arkadaşlar, biz net olarak şunu söylüyoruz: Biz, kaybolan trilyonun herhangi bir şekilde ödetil-
memesi konusunda bir kararlılık içerisinde değiliz. Biz, halkın kaybolan paralarının, elbette, 
hazineye iadesi konusunda büyük bir kararlılık içerisindeyiz. Bu konunun bilinmesi lazım. 

CHP'li ve Anavatanlı arkadaşlar, paranın tahsili için bir konuyu atlıyorlar; 6183 sayılı amme 
alacaklarının tahsili hakkında bir kanun var. Bu kanuna göre, aslında, asliye hukuk mahkemesinde 
bu davanın görüşülmesine gerek bile yok; çünkü, ceza mahkemesinin vermiş olduğu kararla mah
kûmiyet kesinleşmiş ve bu paranın ödenmesi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Durum böyle olunca, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uyarınca herhangi bir icra iş
lemi başlatılabilir ve bu para tahsil edilebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
CAVİT TORUN (Devamla) - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uyarın

ca bu para icraya konulabilir ve para tahsil edilebilir. Bu konuda herhangi bir şüphe yoktur. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Alacak davası açılmamış. 
CAVİT TORUN (Devamla) - Alacak davası açılmasına gerek yoktur; çünkü, bu, bir tazminat 

davasına dönüştürmeyi icap eden herhangi bir konu, bir nitelik, hukukî bir nitelik taşımamaktadır. 
Biraz önce, Mehmet Ali Bulut ismindeki arkadaşımızın bir sorusu oldu; daha önce ceza almış 

ve cezaları infaz edilmiş olanların hukukî durumları ne olacak diye. Bence, orada, iadei muhakeme 
yoluna giderek, vatandaşlar, kaybolan haklarının geriye gelmesini temin edebilirler. 

Sevgili arkadaşlar, paranın tahsilini imkânsız kılan bir durum asla söz konusu değildir. Bu bir 
af değildir. İnfazın şekli değişmektedir. Yani, bu kanuna tabi kimseler, cezalarını, evlerinden 
çıkamayarak çekme durumunda olacaklardır. 
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Ben, bu konuda, zihnî birtakım mugalatayı, zihnî teşevvüşü ortadan kaldırmak amacıyla 
beyanlarda bulunmak istedim. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Aleyhte, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen, İstanbul Milletvekili Kemal 

Kılıçdaroğlu... 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Sayın Torun'un oyunun rengi ne?! 
BAŞKAN - Lehte almıştı o; daha önce konuşan arkadaşımız Sayın Torun, lehte oy vereceğini 

belirtmek için söz aldı. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Söylemedi de!.. 
BAŞKAN - Biz söyledik o söylemese bile. 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Aslında, burada, genel bir konuyu tartıştığımızı ve genel bir yasal düzenleme yaptığımızı söy

lüyoruz; ama, birbirimizi kandırmaya, Türkiye Cumhuriyetindeki yurttaşları kandırmaya hiç kim
senin hakkı yoktur. Bu yasanın, bu tasarının, bu teklifin, kimin için çıktığını hepimiz biliyoruz, 
gazeteler yazıyor. Şimdi, biz, buraya çıkıyoruz, diyoruz ki, efendim, biz genel düzenleme 
yapıyoruz. Ne ilgisi var?! Kimin için çıkaracağımız belli; sizler hazırladınız, getirdiniz buraya. 

Bizim hassas olduğumuz bir konu var; diyoruz ki, mademki bunu affediyorsunuz, buna belli 
bir ayrıcalık tanıyorsunuz, o zaman, şu parayı, devletten alınan, devletin Hazinesinden alınan kayıp 
trilyonun bedelini ödeyin. Yani, bunu isteme hakkını, niçin muhalefet partisine fazla görüyorsunuz? 
Efendim, diyorsunuz ki: "Bu konuda bir kararlılık içindeyiz, bu paranın alınması konusunda." 

Ben, az önce bir soru sordum. Bakın, kayıp trilyon davasının temelini, Hesap Uzmanları 
Kurulunun hazırladığı rapor oluşturur; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun hazırladığı 
rapor. Sayın Kemal Unakıtan Maliye Bakanı olduktan sonra, yani, AKP İktidarından sonra ilk 
yapılan işlerden biri ne biliyor musunuz arkadaşlar; ilk yapılan işlerden biri, kayıp trilyon davası 
dolayısıyla yeni bir inceleme komisyonu kurmak. Yeni bir inceleme komisyonu kuruluyor; 
deniliyor ki şu işi bir de sen araştır. Dava bitmiş; ama, yok, arkasını bırakmıyorsunuz. Gelirler kon
trolörlerinden oluşturulan bir grup, onlar da inceliyorlar, raporlarını veriyorlar. İlk rapor "doğrudur, 
burada kayıp trilyon davası haklıdır..." Bu arkadaşlarımız, sizler tarafından "tu kaka" ediliyor, bu 
raporu niye yazdınız diye. Arkasından, beklenen rapor gelmeyince, bir üçüncü araştırma, inceleme 
heyeti kuruluyor. Amaç ne; amaç, kendi istediğiniz raporu elde etmek. 

Peki, değerli arkadaşlar, bürokrasiyi bu kadar zorlamanın âlemi var mı?! Bürokrasiyi bu kadar 
zorlamanın gerekçesi ne? Altında yatan gerekçe ne? Niçin, Sayın Maliye Bakanı buraya gelip otur
muyor? Gelsin, bu sorulara, burada cevap versin. Hangi gerekçeyle, Maliye Bakanı, özellikle bir 
konuda "kayıp trilyon davasındaki belgeler sahtedir" diye rapor aldırmak istiyor?! Buna, kimin, ne 
hakkı var?! 

Sayın Ayvazoğlu bu kürsüde söyledi; yüzbinlerce memurun sicil affı var. Biz, sicil affını görüş
müyoruz, yüzbinleri görüşmüyoruz, bakın, onlara öncelik vermiyoruz; almışız raporu, yasa teklifi 
var, sıraya koymuşuz. Peki, kimin için öncelik getiriyoruz buraya; bir kişi için ve o bir kişi için de 
diyoruz ki, ya, tamam, hadi bu kolaylığı sağlayalım sana; şu parayı getir bir yatır bakalım. "Efen
dim, ben altmışbeşte l'ini ödeyeceğim." Hani, bu müteselsil sorumluluk vardı?! 

Birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar, doğrusunu yapalım. Türkiye Cumhuriyetindeki bütün 
yurttaşlar, devletin hazinesine el uzatan herkesten bu Parlamentonun hesap sormasını istiyor. Siz 
demiyor muydunuz tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacağız diye. Peki, bu kayıp 1 trilyon 
nerede?! Kimin cebinde bu?! Tüyü bitmemiş yetim orada duruyor; ama, birilerinin cebindeki 1 tril-
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yon orada bekliyor ve sizler de kalkıp "biz adaleti savunacağız, biz adaleti sağlayacağız, biz tüyü 
bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız" diyorsunuz. Siz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak 
değil; siz, elinizi, tüyü bitmemiş yetimin cebinden çekin arkadaşlar, tüyü bitmemiş yetimin cebin
den elinizi çekin! (CHP sıralarından alkışlar) 

SADULLAH ERGÎN (Hatay) - Ortada mahkeme kararı var. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Hâkim değilsin, savcı değilsin!.. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar... Karşılıklı konuşmayalım... 
Siz Genel Kurula hitap edin Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bu tasarı, ileride, Türkiye'nin siyasî tarihini yazacak 

olanlar için çok güzel bir malzemedir... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bir mesele bu kadar istismar edilemez! Bu kadar yanlış... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - . . . ve o malzeme, Türkiye Cumhuriyeti siyasî tarihini 

yazacaklar açısından da, doğrusu isterseniz, Türkiye'nin geleceği açısından da doğru bir karar ol
mayacaktır. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin tümünün oylamasının açıkoylama şeklin

de yapılmasına dair önerge vardır. 
Önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (1077) sıra sayılı yasa teklifinin tümünün oylanmasının açıkoylama şeklin

de yapılmasını arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Haluk Koç?.. Burada. 
Muharrem Kılıç?.. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Tekeffül ediyorum. 
BAŞKAN - Sırrı Özbek tekeffül ediyor. 
Feridun Ayvazoğlu?.. Burada. 
Atila Emek?.. Burada. 
Osman Özcan?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Mustafa Gazalcı?.. Burada. 
Gökhan Durgun?.. Burada. 
Sinan Yerlikaya?.. Burada. 
Hakkı Ülkü?.. Burada. 
Nejat Gencan?.. Burada. 
Ali Rıza Gülçiçek?.. Burada. 
Ali Cumhur Yaka?.. Burada. 
Mevlüt Coşkuner?.. Burada. 
Nuri Saygun?.. Burada. 
Şevket Arz?.. Burada. 
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Nuri Çilingir?.. Burada. 
İsmail Özay?.. Burada. 
Nurettin Sözen?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 
Gaye Erbatur?.. Burada. 
Tamam, 20 oldu. 
Açıkoylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ret... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Açıkoylamayı neyle yapacaksınız?! 
BAŞKAN - Peki, neyle yapacaksınız açıkoylamayı? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ad okuyarak yapacaksınız. 
BAŞKAN - Ad okuyarak mı istiyorsunuz? 
EYÜP FATSA (Ordu) - Açıkoylamayı kabul etmiyoruz Sayın Başkan. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Açıkoylamayı kabul etmeme şeyiniz yok. 
BAŞKAN - Açıkoylama, 20 kişinin talebiyle, o 20 kişiyi de tespit etmemizle zaten hayata geç

ti. Şimdi şeklini oyluyoruz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, niye "kabul edenler-etmeyenler" diye oylamaya 

sunuyorsunuz öyleyse?! 
AHMET IŞIK (Konya) - O zaman neden oylamaya sunuyorsunuz?! Oylamaya sunmanız an

lamsız o zaman! 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ad okuyarak yapılır o zaman. 
BAŞKAN - Ben tekrar ediyorum arkadaşlar; açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapıl

masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 1077 sıra sayılı kanun teklifinin tümünün açıkoylama 

sonucunu açıklıyorum: 
Oy sayısı : 300 
Kabul : 229 
Ret : 69 
Çekimser : 2 (x) 
Teklif yasalaşmıştır; hayırlı olsun. 
Birleşime, 20 dakika ara veriyorum. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 

Kapanma Saati: 18.21 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

6 ncı sırada yer alan Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

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

6.- Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1081) (S. Sayısı: 1036) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1036 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Kişisel söz istemi?.. Yok. 
Önerge yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA 

İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 
KANUN TASARISI 

MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti adına 1 Aralık 2004 tarihinde imzalanan "Avrupa Bölgesin
de Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme"nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Söz?.. Yok. 
Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Söz istemi?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(x) 1036 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını 
alacağım. 

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için 5 dakika süre veriyoruz. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanın

masına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoy-
lama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 227 
Kabul : 227 (x) 
Böylece, kanun tasarısı oybirliğiyle kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
7 nci sırada yer alan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri 

Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıç-
daroğlu ve 35 Milletvekilinin 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
3224 Sayılı Yasa ile Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

7.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Millet
vekilinin, 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) 

BAŞKAN - Komisyon ?..Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8 inci sırada yer alan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Millet

vekili Sabri Varan'ın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 2/415) 
(S. Sayısı: 1082) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?..Burada. 
Hükümet ?..Burada. 
Komisyon raporu 1082 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekillerimiz: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Manisa Milletvekili Nuri Çilingir, Anavatan Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Muhsin 
Koçyiğit, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Ahmet Yeni. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1082 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geneli üzerinde, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarıyla ilgili bilgilere geç
meden önce, iki hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

İlk olarak vurgulamak istediğim, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde yakalamış ol
duğumuz ekonomik performansımızdır. Bu başarıların arkasında yatan gerçek, bu ülkenin gerçek
lerini ve gereklerini masaya yatırarak, gelişmiş piyasa ekonomileri düzeyine ulaşabilmenin yol 
haritasını çıkarabilme, bu haritayı düzgün okuyabilme, ekonomiyi olması gereken zaviyede ve is
tikamette tutabilme başarı ve kararlılığımızdır. 

Uyguladığımız denk bütçe ve sıkı maliye politikaları sonucunda, daha önceki basiretsiz iktidar
lar ve politikalarının sebebiyet verdiği ekonomideki tüm dibe vurmuşlukların bertaraf edilmesi sağ
lanmış, makro ve mikro ekonomik rakamlardaki negatif değerler pozitif değerlere dönüşmüştür. 
Aşağı çekilen enflasyon ve faiz oranlarına, negatiften pozitife dönen büyüme rakamlarına, millî 
gelirimizdeki artışa baktığımızda fazla söze hacet olmadığını görmekteyiz. Tüm bu başarıların ar
dında yatan yegane güç, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza olan bağlılığımız ve halkımıza ver
miş olduğumuz sözlerdir. 

Türkiye'nin söz dinleyen bir ülke olmaktan çıkarak, uluslararası arenada sözü dinlenen siyasî ve 
ekonomik bir güç olmasından rahatsızlık duyanlar, basanlarımızı görmezden gelerek, ehemmiyetsiz 
gündem maddelerine sarılarak bu ülkeye bir şey veremezler, bu iktidarın hızını kesemezler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkımız için yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz, 
göremeyiz; yolsuzlukla, yoksullukla olan mücadelemiz halkımızın refahı, huzuru, mutluluğu yük
selene ve eşitlenene dek sürecektir. Bunu, Adalet ve Kalkınma Partisi, omuzlarında ağır bir yük, 
sorumluluk ve bir o kadar da onurlu bir görev olarak görmektedir. Doğruluğuna inandığımız yolda 
alnımız ak, başımız dik yürümeye ve halkımızın ihtiyaçlarına ve bizden beklentilerine cevap ver
meye devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anlayışımızın bir başka semeresi olan ve bugünkü 
gündemimizi ilgilendiren kredi kartlarıyla ilgili sıkıntıların giderilmesi yönündeki tasarı üzerinde 
konuşmaya başlamadan önce, banka ve kredi kartlarıyla ilgili bir iki hususa değinmek istiyorum. 

Banka kartı, kartın hamiline ait mevduat hesabı ile özel cari hesapların kullanımı dahil, ban
kacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlamak üzere çıkarılan kart olarak tanımlanmaktadır. Kredi 
kartı ise, nakit kullanımı gerektirmeksizin, mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, 
basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını ifade etmektedir. 

Kredi kartları, dünyada ellibeş, ülkemizde ise yirmiyedi yıldır kullanımda olan modern bir 
ödeme aracıdır. Ülkemizdeki gayri safî millî hâsılanın yüzde 20'lik bir kısmına tekabül eden 
ödemeler kredi kartlarıyla yapılmaktadır ve bu kredi kartları, kullanıcılarına, ödemelerini faizsiz 
olarak, ortalama bir ay sonra yapma imkânı tanımaktadır. 

Ülkemizde, 2005 sonu itibariyle 29 978 243 adet kredi kartı, 48 084 994 adet de banka kartı 
bulunmaktadır. 2004 yılında, kredi kartlarıyla, 65,7 milyar YTL tutarında 1 136 300 000 adet, 
2005'te ise, yüzde 32'lik artışla, 78 041 000 000 YTL'lik 1 241 000 000 adet işlem gerçekleştiril
miştir. 
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Kartla yapılan alışverişin ülke ekonomisine maliyeti, nakit ödemeye oranla üçte 1 oranından 
daha azdır. Taksitli alışveriş imkânı sunması nedeniyle satışların artmasına vesile olmakta ve 
ekonomiye olumlu etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda, ödemelerin kayıt altına alınması sonucu, 
devletin, KDV dolayısıyla gelir artışı olmaktadır ve bu rakam, yıllık 11 milyar YTL ilave KDV'ye 
tekabül etmektedir. 

Kredi kartıyla yapılan işlemlerin hacminin artması neticesinde, kart çıkaran kuruluşlar arasın
da başlayan rekabet sonucunda, kredi kartlarının kullanımıyla ilgili oldukça karmaşık hukukî iliş
kiler ağı kurulmuştur. Kredi kartları, taksit yapan, kredi veren, yapılan harcamalar karşılığında kart 
hamillerine karşılıksız mal ve hizmet imkânı sağlayan, sigorta ve benzeri hizmetleri veren araçlar 
haline dönüşmüşlerdir. Banka kartları ve kredi kartlanna ilişkin olarak ülkemizde yürürlükte bir 
yasa mevcut olmadığından, kart çıkaran kuruluş, üye işyeri ve kart hamili arasındaki ilişkiler genel
likle Borçlar Kanununa, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Türkiye Bankalar Birliğinin 
3.8.1990 tarihli ve 924 sayılı Kredi Kartı Uygulamalarına İlişkin Meslekî Tanzim Karan Tebliği ile 
25.9.1996 tarihli ve 998 sayılı Bankaların Tüketici Kredisi Uygulamasında Yükümlü Oldukları ti
keler ve Koşullar Tebliği hükümlerine göre yürütülmekteydi. 

Kartlı ödeme sistemlerinin tarafları olan kart hamilleri, işyerleri, kart çıkaran ve üye işyeri an
laşması yapan kuruluşların yanı sıra, uyuşmazlıkların çözümünde adlî merciler ve emniyet güçleri 
de yasal boşluktan kaynaklanan bu eksikliği hissetmişlerdir. Yasal altyapıdaki bu eksiklik, kimi 
zaman adil olmayan uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2005 yılı sonu itibariyle 663 000 kişi kredi kartı borcunu 
geç ya da hiç ödemedikleri için kara listede bulunmaktadırlar. Toplam krediler içerisinde 187 000 
kredi kartı sahibinin 1,4 milyar YTL'lik kredi kartı borcu ödenemez durumdadır ve tasarıyla takibe 
düşmüş bu borç için yeniden yapılandırma getirilmektedir. Bu, işin maddî boyutunu gösterse de, 
kredi kartı borcu nedeniyle geçim sıkıntısına düşerek dağılan aileler, işsiz kalan insanlar, elindeki 
taşınmazlarını yitiren ve maalesef, intihar eden vatandaşlarımızın yaşadığı ve yaşattıkları manevî 
acılar elbette anlatılamaz. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; bu acıların bir nebze olsun hafifletilebilmesi için huzur
larınıza getirdiğimiz bu tasarının ne gibi değişiklikleri içerdiğini bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Bir kişiye ilk yıl için tanınacak kredi kartlan limiti, net gelirinin iki katını aşmayacak, ikinci 
yıl ise dört katını aşamayacak. 

Ek kart limiti asıl kart limitini aşamayacak. 
Kredi kartıyla yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde kart çıkaran 

kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilecektir. 
Kredi kartını veya şifresini kaybeden kişi, kartın kullanılması halinde yapılan harcamanın 150 

YTL'sinden sorumlu olacaktır. 
Aynı kartla aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemeyecek, kart 

sahibinin işlemlerinde faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme 
talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacaktır. 

Kartın limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin yazılı onayı mutlaka alınacaktır. Kişinin 
aylık gelirinin 2 katından fazla limitte kart veren kuruma, 5 000 YTL'den az olmamak üzere, ay
kırılık oluşturan tutann yüzde l'i tutarında ceza verilecektir. 

Kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, kartı bizzat kul
lanan veya kullandıranlara üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. 

Parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu fiyatları endeksindeki ar
tış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere, BDDK karanyla artırılabilecektir. 
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Kart hamilinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmet
lerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi alışverişi veya kartların kullanımından doğan 
borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri, kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecekleri 
yazılı sözleşmeler çerçevesinde, kendi aralarında veya en az 5 kart çıkaran kuruluş tarafından 
kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 

Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek 
veya bu belgelerde, ne suretle olursa olsun, tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına 
yarar sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalan
dırılacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuruluşların yükümlülüklerinin neler olacağına bakacak 
olursak: Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiç
bir şekilde ve surette kart veremeyeceklerdir. Bu kuruluşlarca genel müdürlük veya şube haricinde 
kredi kartı talebi toplanabilecek yerler, BDDK'nın uygun görüşü alınarak, Türkiye Bankalar Birliği 
ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından müştereken belirlenecektir. 

Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda, kart 
hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık sürede bu tutarın ödenmemesi ya da banka kartı 
ile kredi kartı kullanımından dolayı adlî cezaların uygulanması halinde, ilgili kart çıkaran kuruluş
larca kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilecek ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni 
kredi kartı düzenlenmeyecektir. 

Bu tasarıya göre, sözleşmede belirtilen asgarî tutar, ilk ay için, dönem borcunun yüzde 10'un-
dan aşağı olamayacak, altı ay sonra yüzde 20 olarak önerilerle belirlenecek. 

Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı, son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, kart 
hamili, ödenmeyen tutar için, sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına 
sokulmayacaktır. 

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya mas
raf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından 
kesinti yapılamayacaktır. 

Sözleşmede, kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı hak
sız şart sağlayan hükümlere yer verilmeyecektir. 

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı söz
leşmede gösterilecek, sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişiklik
lere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak, kefilin ilave şartlara dair sorum
luluğunun başlaması için kefilin yazılı onayı alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; faizlerin nasıl hesaplanacağıyla ilgili olarak sözleşmede 
yapılan değişiklikler, kart hamiline mutlaka bildirilecektir. 

Faiz oranındaki artış otuz gün öncesinden kart hamiline duyurulacaktır. Bir hesap dönemine 
ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlen
diği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibariyle faiz yürütülebilmesine ilişkin kayıtlar hüküm
süz olacaktır. 

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesap
lanacaktır. Birleşik faiz, artık, bu uygulamalardan kaldırılmıştır; en önemli hususlardan birisi. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; tasarıya göre, borcunu ödemeyenin kredi kartını iptal etmeyen 
kuruluş ile yasaklılık veya engel durumu, ekonomik veya sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama 
geliri dikkate alınmadan kart veren kurumlara 2 000 ilâ 10 000 YTL idarî para cezası verilecek ol
ması hükme bağlanmıştır. Aynı zamanda, kişinin aylık gelirinin 2 katından fazla limitle kart veren 
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kuruma, 5 000 YTL'den az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde l'i tutarında ceza 
verilecek olması da, ilgili kart veren kurumlar nezdinde bağlayıcı hükümler olarak belirlenmiştir. 

Tasarının kanunlaşması halinde, faiz hesaplamasına ilişkin hükümler bir ay, diğer hükümler ise 
bir yıl içinde, kanun hükümlerine uygun hale getirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; batırılan ve TMSF tarafından el konulmak zorunda 
kalınan 22 bankanın, halkımıza maliyetinin ne olduğu malumlarınızdır. Türkiye, o günlerden, 
bugün altyapılarını daha da sağlamlaştırmış, fınansal faaliyetlerini yıl sonu itibariyle daha büyük 
kârlarla kapatan, yabancı kuruluşların dahi iştahını kabartan bir bankacılık sektörüne ulaşmıştır. 

Görüşülmekte olan tasan, vergi barışında, ziraî sulama borçlarının, ziraî kredilerin, Bağ-Kur ve 
SSK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında olduğu gibi, insanımızın harici nedenlerle içine 
düştükleri müşkülatı bertaraf etmek ve onlara ödeyebilecekleri makul öneriler sunabilmek adına, 
hükümetimizin attığı olumlu adımların bir diğeridir. 

Öyle inanıyoruz ki, sosyal bir problem haline dönüşen kredi kartları sorununu, ilgili tarafların 
mutabık kaldıkları bir zeminde, kanunî bir prosedüre bu tasarıyla bağlamış oluyoruz. 

Mecliste görevli bir polis memuru arkadaşımızın hafta başında, bir diğerinin önceki gün İstan
bul'da, ödeyemedikleri kredi ve kredi kartı borçları yüzünden girdikleri bunalım sonucu hayatlarına 
son vermiş olmaları, bizleri derinden yaralamıştır. 

Kredi kartı borcu yüzünden hayatlarına son veren diğer vatandaşlarımızı, onların ailelerinin ve 
sevenlerinin yaşadıkları maddî ve manevî acıları, elbette, hafifletmemiz mümkün değildir; ama, 
tasanyla, mevcut borçlar yapılandırılarak, daha makul bir ödeme planı önlerine sunuluyor. 

Tasarı, asıl bundan sonraki uygulanacak faiz oranlarına ise bir sınır belirliyor ve bu, kart kul
lanıcıları açısından oldukça önemli bir yeniliktir. 

Gazetelerde, televizyon kanallarında, görüşülmekte olan bu tasarının kimilerince eleştiril
diğini, tasarının bu haliyle icradaki alacaklara yönelik bir yenilik getirmediği, daha çok, bundan 
sonra oluşacak borç ve temerrüt faizlerinin disiplin altına alınacağı eleştirileri yapılmaktadır. Sos
yal bir problem olduğu, herkes tarafından kabul edilen ve 1992 yılından bu yana gündemde olan bu 
kanunun, neden bizden önceki iktidarlar döneminde çözüme yönelik adım atılmadığını, neden 
bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız konuyla ilgili yasal sınırların daha önceden yapılmadığını ben 
de bunlara sormak istiyorum. 

Hükümetin, BDDK'nın, Merkez Bankasının, ilgili tüm bankaların ve tüketicilerin adına, 
tüketici derneklerinin ve odaların görüşleri alınarak, konu enine boyuna tartışılarak, ortak bir 
zeminde buluştuğumuzun altını çizmek istiyorum. Doğrudur, mevcut ve muhtemel borç temerrüt 
faiz limitleri tüketici lehine daha da aşağılara çekilebilir miydi? Evet, çekilebilirdi; ama, gerçek olan 
şu ki, yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan optimal durum, bugünkü şeklidir. Önemli olan, bir 
üst sınırın yasal olarak belirlenmiş olmasıdır. 

Tabiî, burada düzenleyici ve denetleyici kurumlara da büyük görevler düşmektedir. 
Ekonomideki değişikliklere bağlı olarak kurumlar güçlendikçe, piyasadaki ekonomik faaliyetler 
kurumsallaştıkça, fiyatlar ve faiz oranları da optimal bir hale gelecek, vaz edilen oranlar değişse de, 
rakamlar tüketiciler lehine ileride değişecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşlarımızın sahip oldukları banka kredi kartlarını 
bundan böyle, imkânları nispetinde, daha özgür bir ortamda, bir o kadar dikkatli kullanmalarının 
kendi menfaatlarına olacağından bahisle sözlerime son verirken, Yüce Meclisimizin Sayın Baş
kanını ve değerli üyelerini bir kez daha saygıyla selamlıyor, görüşülmekte olan kanun tasarısının il
gililere, taraflara ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Mazereti nedeniyle, bir yakınını kaybettiği için, kendisine başsağlığı diliyoruz, 
Ahmet Yeni'ye ön sırayı verdik. Şimdi, sırayla diğer arkadaşlarımıza söz vereceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Nuri Çilingir; buyurun. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyeti 
saygıyla selamlarım. 

Günümüz bankacılığı, sermaye akışkanlığının hızlandığı, küresel piyasada hem yapısal kaynak 
sağlamak hem de mevduat toplayarak fınansal hizmet pazarlamak amacıyla giderek yaygınlaşan, o 
ölçüde karmaşıklaşan ve risk unsurlan taşıyan bir faaliyet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kay
nak paylaşımının evrensel çerçevesi içinde yer almak isteyen bankaların da bu doğrultuda yapılan
maları gözden geçirmeleri ve yeni gereklilikleri yerine getirmeleri son derece önemlidir. 

Bankaların başını çektiği fınansal sistem, piyasa ekonomisinin merkezi durumundadır. Reel 
ekonomik faaliyetlerin gereksinim duyduğu kaynak ihtiyacını açtıkları krediler yoluyla karşılamak 
suretiyle, bir nevi, para yaratma mekanizması olarak faaliyet göstermektedirler. Bankaların bu 
faaliyetlerini yerine getirirken, sistem içinde, işlevlerini istikrar ve güven içinde etkin ve verimli 
olarak yerine getirmeleri, piyasa ekonomisinin temel taşlarından biridir. 

Güçlü ve sağlıklı bankacılığın mevcut bulunmadığı bir ülkenin sermaye piyasasının güçlü ve 
hareketli olması da mümkün değildir. Sağlıklı bir kaynak yaratma ve aktarma mekanizması sistem 
açısından ne derece önemlilik arz ederse, mekanizmanın aksi yönde çalışması da o derece büyük 
olumsuzluklar taşımaktadır. Bu yüzden, bankacılık sektörünün her şeyden önce çok iyi bir hukuk
sal çerçeveye oturması yaşamsal önem taşıyor. 

Günümüzde, her alanda olduğu gibi, bankacılık sektöründe de küreselleşme çok hızlı olmak
tadır. Uluslararası piyasalarda devam eden küreselleşme süreci, ülkemiz bankacılık sistemini doğ
rudan ilgilendirmektedir. Uluslararası bankacılık sistemlerinde, başta risk yönetimi olmak üzere, 
önemli değişikliklerin yaşandığı günümüzde, bankacılık, global düzeyde ele alınmaktadır. Ban
kacılık sistemlerinin değerlendirilmesinde, sistemlerin büyüklüğü ve küçüklüğünden daha ziyade, 
küreselleşme seviyeleri ve uluslararası genel kabul görmüş ilke ve standartlara uyumlanna dikkat 
edilmektedir. 

Bankalarımız, uluslararası gelişmeleri iyi takip etmekte ve gelişen dünyada genel kabul gör
müş standartları ülkemizde başarıyla uygulamaktadırlar. 

Dünya genelinde hızla değişen bankacılık teknikleri ve uygulamaları paralelinde, iç kontrol 
sistemleri başta olmak üzere, risk yönetimi tekniklerinin ve analizinin önemi daha da artmaktadır. 
Bankacılık sistemlerinde karşılaşılan risklerin izlenmesi, ölçülmesi ve sistemin bu riskler karşısın
daki durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki bankacılık sisteminin uluslararası 
bankacılık uygulamalarına ve düzenlemelerine uyum sağlamadaki başarısı, ülkemizin uluslararası 
malî platformdaki konumunu güçlendirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde 1968 yılında kredilendirme niteliği olmayan 
ilk kredi kartı çıkarılmış; ancak, banka kartlarının çıkarılmasına ise ilk olarak 1980 yılında başlan
mıştır. Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin çok hızlı olması sebebiyle banka kartları ile kredi 
kartlarının dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kullanımı yaygınlaşmıştır. Yurt dışın
dan gelen kişilerin kredi kartı kullanımı sonucunda ülkemize sağlanan döviz girdisi, ülkemizden 
çıkarılan kredi kartlarının yurt dışında kullanımları sonucu gerçekleşen döviz transferinde önemli 
artışlar gözlenmiştir. Kartlarla yapılan harcamadaki artışla birlikte bankalar arasında rekabet de art
mıştır. Kredi kartıyla yapılan işlemlerin hacminin artması, kart çıkaran kuruluşlar arasında başlayan 
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rekabet, kredi kartlarının kullanımıyla ilgili oldukça karmaşık hukukî ilişkiler oluşturmuştur. Kredi 
kartları, taksit yapan, kredi veren, yapılan harcamalar karşısında kart sahiplerine karşılıksız mal ve 
hizmet imkânı sağlayan, sigorta ve benzeri hizmetleri veren araçlar haline dönüşmüştür. 

1990 yılında banka kartları ile kredi kartı kullanımındaki artışa paralel olarak kartlı ödeme sis
temlerinde yer alan bankalar bu konudaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla "Bankalararası Kart Mer
kezini kurmuşlardır. Bu kurum, takas, hesaplaşma, yetkilendirme ve yurtiçi kurallar geliştirme 
fonksiyonunu yerine getirmekte olduğundan, büyük bir boşluğu doldurmuştur. 

Ülkemizde, yıllardır, kredi kartlarının kullanımında ilgili tarafların hak ve sorumluluklarının 
tespiti için hukukî altyapı oluşturulmamıştır. Dolayısıyla, kredi kartlarının kullanımından doğan 
sorunların giderilmesinde yetkili mercilerin açıklığa kavuşturulmamış olması, bu sistemin etkin ve 
rekabetçi bir şekilde iyileşmesini, işleyişini engellemiştir. 

Yasal boşluktan kaynaklanan bu eksiklikler, kart sahipleri ile kart çıkaran kuruluşlar, üye işyer
leri anlaşması yapan kuruluşlarla birlikte adlî merciler ve emniyet güçlerinde hissedilmektedir. Bu 
durum, kimi zaman adil olmayan uygulamaların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Banka kartları ile kredi kartlarına ilişkin olarak ülkemizde yürürlükte bir yasa mevcut ol
madığından, kart çıkaran kuruluş, üye işyeri ile kart hamili arasındaki ilişkiler, genellikle, ilgili 
kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine göre yürütülmektedir. Durum böyle olunca, sistem sağlık
lı işlememekte, taraflar arasında çok değişik sorunlar yaşanmaktadır. 

Banka kartları ve kredi kartları kullanılarak yapılan ödemeler, aslında, hızlı ve güvenilir bir 
şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, kart veren kuruluşlar da, kart kullanıcı tüketiciler de bu 
durumdan memnundurlar. Hal böyle olunca, çağdaş ekonomilerde olduğu gibi, bizde de kart kul
lanımı hızla artmıştır ve artmaktadır. 2000 yılında 13 408 477 olan kredi kartı sayısı, 2004 yılında 
26 681 000, 2006 yılına geldiğimizde 29 000 000'un üzerine çıkmıştır. 

Kart kullanımı için gerekli olan yasal altyapının mutlaka oluşturulması gerekmektedir. Bu ül
kede yaşayan herkes, devletin etkin denetimini hissetmelidir; yani, devlet, taraflar arasında haksız 
bir menfaat sağlamaya izin vermemelidir. Bunun için, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, bizim ül
kemizde de kredi kartlarının etkin kullanımını sağlayacak yasal altyapının oluşması gereklidir ve bu 
gereklilik de herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Banka kartları ve kredi kartı kullanan tüketicilerin haklarının güvence altına alındığı, kul
lanımından doğan sorunlarla ilgili suç ve cezanın belirlendiği bir kanun mutlaka olmalıdır. Hiç şüp
hesiz sektörün sağlıklı işleyerek gelişmesi, tarafların hak ve sorumluluklarının belirlendiği, kartların 
kullanımına ilişkin genel işlem şartlannın hüküm altına alındığı, sistemde yer alan kuruluşların 
denetiminin genel çerçevesinin çizildiği düzenlemelerle mümkün olacaktır. Bahse konu düzen
lemelerle, banka kartı ve kredi kartı veren kuruluşlar, kredi kartı kullanan tüketiciler ile ilgili üye 
kuruluşların her türlü hak ve menfaatlan güvence altına alınmalı, ilgili suçlar ve cezalar açık olarak 
belirlenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasal düzenlemenin olmaması yüzünden taraflar bir an
lamda istedikleri gibi davranmışlar, bunun sonucu olarak da birsürü sorun da beraberinde gelmiştir. 
Bankalar, tüketicilere önemli ödeme gücünün üzerinde limit vermişler, kişiler, ayrı ayn bankalar
dan istedikleri kadar kredi kartı alabilmişlerdir. Kredi kartı hakkında fazla bilgisi olmayan vatan
daşlarımıza sokaklarda kredi kartı verilebilmiştir. 

Bankalar kredi kartlarına yüksek faiz uygulamışlar, halen de uygulamaktadırlar. Bankalann 
kredi kartlanna uygulamış oldukları faiz oranları da birbirinden farklıdır. En düşük faiz uygulayan 
banka aylık yüzde 2,75; en yüksek olarak, bir başka banka aylık yüzde 6,20 olarak faiz uygulayabil
mektedir. Görüleceği üzere arada 2,5 kat fark bulunmaktadır. Bu fark oldukça fazladır; yani, bir an
lamda, bankalar, kredi kartlarına istedikleri ölçülerde faiz oranı uygulamaktadırlar. Bu durumun bir 
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düzen içerisine oturtulması zorunludur diye düşünmekteyiz. Bu kanun bizim önerilerimiz doğrul
tusunda çıkmazsa, bankalar faiz oranlarını aynı oranlarda uygulamaya devam edeceklerdir. 

Ödenmeyen miktarlar üzerinde ne kadar faiz uygulanacağını bilmeyen vatandaşlarımız, faiz 
sarmalına takılmışlar ve bir daha bu borçlarını kapatma imkânı bulamamışlardır. Sunulan cazip har
cama yöntemini bilinçsiz olarak kullanan vatandaşlarımız arasında depresyona girenler, intihar 
girişiminde bulunanlar, intihar edenler, psikolojik yardım almaya başlayanlar, kalp krizi geçirenler 
bulunmaktadır. Yine, faiz kıskacındaki tüketicilere hacizler gitmekte, çok değişik aile dramları 
yaşanmaktadır. Çaresizlik içerisinde kredi kartını kullanmak zorunda kalıp ödeme yapamayan kart 
sahipleri, yüksek temerrüt faiz oranlarının altında ezilmişlerdir. Gerçekten sistemin hukukî boş
luğundan kaynaklanan sebeplerden dolayı mağdur duruma düşmüş bazı vatandaşlarımızın dramını 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu insanlar keyfî harcamalarından dolayı bu duruma düşmediler. 
Kredi kartı kullanan vatandaşlarımızdan bazılarının ödeyemez duruma düşmeleri, aslında, ülkemiz
deki ekonomik sıkıntının bir göstergesi durumundadır. 

Gerçekçi olarak incelediğimizde durumun çok farklı boyutlarda geliştiğini görmekteyiz. Bu 
durumu, iyi niyetle düşündüğümüzde, kardeşin kardeşe borç vermediği bir ortamda parasız bir in
sanın çaresizlik içerisinde kendisine çıkış aradığı bir yöntem olarak değerlendirmek mümkündür. 
Bu iyi niyetli insanlara bir çıkış yolu bulmamız gerektiği inancını taşımaktayım. 

Değerli arkadaşlar, İzmir'de emekli bir vatandaş elinde bulunan bir kredi kartıyla sorun yaşarken, 
iki sene gibi kısa bir zamanda 15 kredi kartıyla sorunlu duruma düşmüştür. Bir kredi kartı borcunu 
diğer kartla kapatmaya çalışırken, 1 milyar liralık kredi kartı borcu 50-60 milyara kadar yükselmiştir. 

Yine, Gaziantep'te bir vatandaş, hiç geliri olmadığı halde üç ayrı bankadan kredi kartı almış, 
üniversite okuyan oğlunun bilinçsiz harcaması sonucunda kredi kartı borcu katlanarak artmıştır. 

Ankara'da bir asgarî ücretli, dört bankaya yaklaşık 9 milyar lira borçlanmış; borçlarını ödemesi 
mümkün değildir. 

Bu örnekler böyle sürüp gidiyor ve oldukça da fazla. Daha geçen hafta yaşadığımız son derece 
vahim olay, Meclis çatısı altında hepinizin bildiği vahim olay. İntihar eden arkadaşımız, bu çatı al
tında bulunmasından dolayı belki de kanun taslağını en yakından takip eden kişilerden birisiydi. İn
tihar olayı, kredi kartı kanun taslağının gecikmesinden ve komisyondan geçen halinin kendisi için 
yetersiz oluşundan dolayı gerçekleşmiş olamaz mı? Arkadaşımız, yasa taslağının kendisi için bir 
çıkış yolu olduğunu görebilseydi, belki de rahat bir psikolojiye girebilecekti diye düşünüyorum. 

200 000 Emniyet çalışanının 50 000'inin, yani, yüzde 25'inin maaşları hacizli. Memurlarımızın 
büyük bir çoğunluğu bu durumda. İzlenen ücret politikası ve gelir dağılımdaki adaletsizlikle sosyal 
devlet ilkesi terk edilmiştir. Ülkemizde gerek memurumuz gerek işçimiz gerek çiftçimiz, yani, 
bütün dargelirli insanlarımız geçimlerini zar zor sağlamaktadırlar. Dargelirli insanlarımız geçim
lerini sağlayabilmek için haciz kıskacına, faiz sarmalana takılmışlardır. Ülkede hal böyleyken, nasıl 
olur da insanlara gelirlerine bakmadan, istedikleri kadar kredi kartı verirsiniz; bunu kabul etmek, 
anlamak mümkün değildir. 

Sosyal devlet, vatandaşını her türlü olumsuzluğa karşı korumak, kollamak zorundadır. Demek 
istediğim, olaylar bu boyuta gelmeden tedbirler alınmalı, gerekli düzenlemeler hemen yapılarak, 
uygulamanın boyutları çizilmeliydi. Siz, hiçbir geliri olmayan insanlara kredi kartı vereceksiniz ve 
bunu istediğiniz gibi kullanın diyeceksiniz; böyle şey olmaz. 

Tabiî ki, bu arada vatandaşlarımızın da kontrollü ve bilinçli davranmaları gerektiği açıktır. Bu 
durumdan, onların da kart veren kuruluşlar kadar sorumlulukları mutlaka vardır. Yani, burada yasal 
boşluğun olması, tarafları çok daha rahat hareket etmeye itmiştir diye düşünmekteyim. 

Değerli arkadaşlar, maalesef, bu durum gittikçe sosyal bir yaraya dönüşmektedir. Hal böyle 
olunca, yasa, taraflar için son derece önem taşımaktadır. Çıkarmaya çalıştığımız bu kanun, kredi 
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kartlarını ödeyemez duruma düşen kredi borcu sahiplerinin sorunlarına bir çözüm, komisyondan 
geçen şekliyle, getirmiyordu. Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 7,2'sine yakını borçlarını ödeyemez 
duruma düşmüşlerdir. 

Bankaların kredi kartlarına uyguladıkları faizleri çok yüksek tuttuklarını düşündüğümüzde, 
ödeme güçlüğü içerisinde bulunanlara bir kolaylık tanınmalıdır. Bizim komisyonda verdiğimiz 
önergeler, hiç olmazsa bundan sonra kart sahibi olma ve kullanımlarının daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması yönünde son derece yapıcı önergeler idi; ancak, komisyonda reddedildi. Hal böyle 
olunca, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak tüketicilerin aleyhine olan 9 uncu, 12 nci, 26 
ncı maddeler ile tasarıya önergeyle eklenen geçici 4 üncü madde hakkında görüşlerimizi ve yapıl
ması gerekenleri karşı oy yazısıyla bildirdik. 

Bu tasarı, genel anlamda bir düzenleme içermekte ise de, tüketici haklarını korumaktan yok
sun bulunuyor. Tasarı bu haliyle eksiktir ve kullanılmakta olan 29 000 000'un üzerindeki kredi kart
larına yönelik değildir. Asıl sorunlu olan kullanımdaki kartların sorunlarına herhangi bir çözüm 
getirmemektedir. 

Tasarının 9 uncu maddesi kredi kartlarında limit belirlenmesi sorunlarına çözüm getirmiyordu; 
ancak, önergelerle bu sorun çözümlenmiş oldu. Birden çok bankadan alınan kredi kartlarıyla limit 
istenildiği kadar yükseltilebiliyordu daha önce. Yine tasarının 12 nci maddesindeki, kartın kaybol
ması veya çalınması halinde kart sahiplerinin yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde ger
çekleşecek hukuka aykırı kullanımdan doğan zararın 150 YTL'sinin kart sahibince karşılanması biz
ce doğru değil; çünkü, yasa gereği, işyerlerinin, kredi kartı kullanımında kimlik belgesi isteme 
zorunluluğu var. Sorumluluğun, kart sahibine değil, işyerlerine ve bankalara ait olması gerekir. 
Tasarının 26 ncı maddesinde, uygulanacak akdî faiz oranlarının hesaplanmasında herhangi bir sınır
lama getirilmiyordu; bu madde de önergelerle düzeltilecek. 

Ülkemizde kredi kartı faiz oranının yüksek olduğu konusunda herkesin fikir birliği var. Kredi 
kartları faiz oranlarının, bankalar tarafından tüketici kredilerine uygulanan faiz oranına yakın bir 
tarzda tespit edilmesi gerekir. Tasarıya eklenen geçici 4 üncü madde, faiz yükü altında mağdur olan 
kredi kartı sahiplerinin mağduriyetlerini başlangıçta hiç gidermiyordu; ama, son, Cumhuriyet Halk 
Partisi-AKP uzlaşmasıyla çıkan şekliyle bir miktar çözüm olabilecektir. 

Yasanın yürürlüğe girdiği ayın yıllık ortalamasının 2 katı oranında verilen faizlerin de 24 eşit 
taksitte ödenmesini biz öneriyorduk; ancak, çıkan şekliyle 18 ayda ödenecek; onu da kabulleniyoruz. 

Kullanılan 29 000 000 kredi kartının 9 000 000'u sorunlu. İnşallah, bir dahaki dönemde de bu 
sorunlarla tekrar karşılaşmayız diye düşünüyorum. 

Yasa, mevcut şekliyle, geçici 4 üncü madde değişmeden çıkarsa -ki, çıkmayacak, öyle an
laşılıyor- icra takibinde olan 190 000 kişiye yenileri eklenecek. 

Akdî faiz, geçmiş dönemde Tüketiciyi Koruma Yasası çıkarılırken unutulan bir noktaydı, akdî 
faiz belirlenmemişti, temerrüt faizi belirlenmişti. Orada bu akdî faiz belirlenmiş olsaydı, belki 
bugünkü noktalara gelmeyecektik. En büyük şikâyet konusu zaten, bankaların uyguladıkları yüksek 
orandaki akdî faizlerdir. Bu konuya da "... Merkez Bankası..." şekline getirerek bir çözüm yolu 
aranmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ben, sözümü çok fazla uzatmayacağım; akşamın bu saatinde fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. İki üç günden beri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Abdüllatif 
Şener Bey, Komisyon Başkanımız Sayın Soner Aksoy ve Grup Başkanvekilleri Sayın Eyüp Fatsa, 
Haluk Koç ve bizler, komisyon üyeleri, bunun, topluma yararlı bir yasanın getirilmesi için, uzun uğ
raşlar sonucunda belli bir noktaya geldik. Bu nokta, belki, toplumumuzun tümünün istediği bir nok
ta olmayabilir; ama, şu an için bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Şimdiden, yasanın hayırlı, uğur
lu olmasını diliyorum. Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

- 1 3 5 -



TBMM B:67 23 .2 .2006 0 : 3 

BAŞKAN - Süre konusundaki titizliğinizden dolayı biz de teşekkür ederiz. 
Değerli milletvekilleri, şimdi, önemli bir konuyu görüşüyoruz, sosyoekonomik boyutlarının 

ağır bastığını biliyoruz. Kredi kartları nedeniyle, yakın zamanda, toplumumuzda çok derin izler, 
acılar bırakan trajediler, dramlar yaşadık, acı durumlar yaşadık. Bu konunun çözümüyle ilgili bu tar
tışmaların kısa süre içinde, etkin bir tartışma ortamıyla tamamlanması gerekiyor. 

Şimdi, bütün arkadaşlarımızın hepsi, Manisa Milletvekili Sayın Nuri Çilingir gibi tok ve gür 
sesli değil. Sessizliği sağlamamız gerekiyor, daha hızlı iş yapabilmemiz için, bizim uyanda bulun
mamıza meydan vermemek için. Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Fehmi Uyanık Beyi örnek 
almamız lazım. Mümkün olduğu kadar, sessiz bir şekilde, hızlı çalışmayı temin etmemiz gerekiyor. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koç-
yiğit'te. 

Buyurun Sayın Koçyiğit. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Siz de mümkün olduğu kadar süreye riayet ederseniz, daha kısa süre içinde sonucu alırsak, iyi 

olur. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa 
Tasarısının tümü üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemizin içinde bulunduğu sorunların başında, 
hiç kuşkusuz, işsizlik, kayıtdışı ekonomi ve cari işlemler açığı gelmektedir. Bunlar kadar olmasa 
bile, yine, bugün toplumumuzu baştan başa saran, toplumumuzda bir sosyal yara haline gelen bir 
sorun daha vardır ve bu, bugüne kadar adı konulmamış, banka kartları, banka mağdurları, banka 
kredi kartları krizidir. Maalesef, bugüne kadar bu sosyal yaraya bir çözüm bulunmadığından, bu, 
önce insanların psikolojisini bozmuş, sonra toplumumuzun ruhsal yapısını bozmuş ve toplumu baş
tan başa sararak -acılar içerisinde- ülkemizin her tarafında ocakları söndürmüştür. 

Başlangıçta, kart mağdurları çare beklemişler; ama, bekledikleri çare bir türlü gelmemiş; âdeta 
Godot'yu beklediler; ama, bugüne kadar banka lobileri aşılamadığından, bu yasa tasarısı bu Yüce 
Genel Kurulun önüne maalesef gelemedi. Kartzadeler, çareyi bir yerde, hükümetten bekleyip onlar
dan göremeyince, çareyi kendileri buldular; ama, boşuna. Nasıl buldular; intihar ederek, ölümü 
seçerek, eşinden boşanarak, evini terk ederek, gasp ve hiddetle canlarına kıyarak; bir yerde, önce, 
kendilerinin en kutsal hakları olan yaşam haklarına son verdiler, sonra ailelerini acılar içinde bırak
tılar, sonra toplumumuzu acılar içerisinde bıraktılar. Evet, bugüne kadar tam 35 yurttaşımız, 
maalesef, bu banka kredi kartları yüzünden canına kıydı. Burada, hepsini bir kez daha rahmetle 
anıyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum ve unutmasınlar ki, bu Yüce Meclis onların 
sorununu bugün burada çözecektir. 

Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; sadece bir soru soruyorum sizlere: Değer miydi? 
Evet, değer miydi? Tam 35 tane yurttaşımız gitti. Madem bu yasa tasarısı gelecekti, Yüce Meclisin 
komisyonlarında bekledi, banka lobilerinde bekledi, Danışma Kurulu bunu defalarca bu kürsüye 
getirdi gündeme alınması için; ama, bir türlü bu engeller, patikalar aşılıp bu yasa tasarısı bu Yüce 
Genel Kurulun bu kürsüsüne gelemedi. Bugün geldi. Bu nedenle, iktidarı da, muhalefeti de içten
likle kutluyorum. Çünkü, bugün burada bir sosyal yaraya çözüm bulunacak, acılar inşallah bundan 
sonra bitecektir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu kartlara ilişkin biraz bilgi vermek istiyorum. Bugün 
tam 29 000 000 kart var. Kart sahibi sayısı 15 000 000. Sorunlu kart, takipteki kart sayısı 702 000. 
Borcunu ödeyemediği için zorluğa düşen, icraya düşen kart sahibi 190 000. Asgarî tutarı ödeyerek 
borcunu öteleyen kart sayısı 9 000 000. Ve bu kartlarla yıllık 66 katrilyonluk alışveriş yapılıyor. 
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Bir de madalyonun diğer tarafına bakalım. Ekonomimizde yüzde 50 kayıtdışının olduğu bir or
tamda 66 000 000'un, demek ki, en azından bu kartzadeler sayesinde 33 katrilyonu kayıtlı 
ekonomiye giriyor. Bunun basit bir hesapla yüzde 30'dan, yüzde 25'ten vergisini aldığımız zaman 
ekonomiye kazandırdıkları asgarî 7,5 katrilyon paradır. Biz bugün burada neyi tartışıyoruz; sadece, 
kartzadelerin ödeyemedikleri 1,5 katrilyonluk parayı tartışıyoruz. Demek ki, bu kartzadeler, mağ
dur olduklarından daha fazla bir katkıyı kartlarıyla yaptıkları harcamalarıyla ekonomiye kazandır
mış bulunmaktadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2005 yılının başında sadece 400 trilyon lira olan kartzade 
borçları, 2005 yılının ekim ayında 1,3 katrilyona çıkmış, bugün 1,5 katrilyonu bulmuştur. Eğer 
bugün bu sorun burada çözülemezse, inanıyorum ki, seneye bu zaman, bu, en azından 7-8 katril
yonu bulacaktır. Demek ki, biz ne kadar erken bu sorunu çözersek ekonomimizin kaybı o kadar az 
olacaktır. Bu bakımdan, bu gibi sosyal sorunların hiç bekletilmeden Yüce Meclisin yüce kürsüsüne 
getirilip, burada milletvekillerinin özgür iradesiyle sorunların çözülüp halka güven verilmesi lazım. 
Maalesef, burada çok beklendi, gereğinden fazla beklendi; ama, bugün bunları da aştık. 

Aslında, bu kredi kartları mağdurlarının temel sorunları kendilerinden kaynaklanmıyor; burada 
esas sorun, ülkemizin uygulamakta olduğu IMF programları. IMF programları, bir yandan gelir 
dağılımının bozulması, bir yandan da gelirlerin azalması, kartları ödeyemez insanları piyasaya 
çıkarıyor. Evet, bugün, maalesef, kartzadelere öğütlerde bulunanlar da var. Ne mi deniyor: "Ayak
larınızı yorganınıza göre uzatın." Sizlere soruyorum: Yorgan kalmadı ki, yorgan mı var ortada?! 
Çekiştirmekten yorgan yırtıldı, üzerinden atladı gitti. Önce üzerini örtecek bir yorgan bulalım, on
dan sonra bu soruyu onlara soralım, ondan sonra öğüt verelim. Demek ki önce insanların gelirini ar
tıracağız, ondan sonra da onlara öğütlerde bulunacağız. 

Evet arkadaşlarım, bugün, tam üç dört yıldır bankalar "serbest piyasa ekonomisi" adı altında, 
tüm etik değerleri ayaklar altına alarak, tüm ekonomik göstergeleri ayaklar altına alarak yüzde 
130'lara, yüzde 150'lere varan faizlerle bu kartzadeleri ölüme sürüklemişlerdir. Evet, serbest piyasa 
ekonomisine evet; ama, keyfîliğe hayır. Neden; çünkü, ekonomide bir yandan pembe tablolar 
çiziyoruz. Ne diyoruz; tüketici kredi oranı yüzde 20, konut ve taşıtta kredi oranı yüzde 13, enflas
yon yüzde 6, hazine bonosu faizi yüzde 15, yasal faiz yüzde 9, yeniden değerlendirme oranı yüzde 
9,8; gecikme faizi yüzde 25'lerde; ama, banka kredi kartlarına uygulanan, bankaların faizleri yüzde 
130'ların üzerinde! 

Size buradan bir soru soruyorum: Risk bunun neresinde, keyfîlik bunun neresinde?! Aynı ban
ka aynı tüketiciye kredi versin; biri kartla alınsın, biri tüketici kredisiyle, aynı mobilyaya, aynı 
halıya. Kartla aldığı zaman yüzde 130 faiz ödüyor, tüketici kredisi kullandığı zaman yüzde 20. O 
halde risk nerede? Çünkü, tüketici aynı, banka aynı, tüketim malı aynı; ama, faiz farklı. Demek ki, 
sadece risklerin arkasına sığınarak bir şeyi açıklayanlayız. Risk derlerse, ben de bankalara şunu 
sorarım: Bugün, ortalama mevduat faiz vadesi üç ay; ama, bankalar, yirmi yıllık kredi veriyorlar. O 
halde, kredi ile mevduat arasındaki bu uyumsuzluk bir risk değil mi? Aynı şekilde, bugün, bankalar, 
şişirilmiş fiyatlar üzerinden konut sektörüne kredi açmaktadırlar. Yarın, herhangi bir nedenle konut 
fiyatları düştüğü zaman konutlara verilen ipoteklerin, teminatların bir kısmı boşta kalacaktır; bu da 
bir risk değil mi? 

Aynı şekilde, bugün ülkemizde, orta ve küçük bankaların birleşmesi gerekiyor; ama, bir türlü 
birleşmiyor, birleşemediğinden dolayı da banka sermayeleri yabancıların eline geçiyor, reel sektöre 
kredi verilmiyor, yatırım yapılmıyor, işsizliğe bir çözüm bulunmuyor; bu da risk değil midir? 

Peki, bankalara bir şey daha hatırlatıyorum: 2007 yılı başında Basel kriterleri devreye girecek. 
Buna göre, bankaların sermaye yeterlilik oranlarının belli bir tutar üzerinde olması gerekiyor. 
Maalesef, şu anda küçük ve orta bankalarımızın banka sermaye yeterlilik oranları çok düşük düzey
de. Bu da ne demektir; bankalarımız tekrar yabancı sermayenin eline geçecektir. Acaba, bugüne 
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kadar neden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bu yönde bir çalışma yapmadı; bu da bir 
risk değil mi? Tüm bu riskleri bir tarafa bırakıyorsunuz, sadece kimsesiz kalmış, mağdur olmuş 
tüketicileri, banka kredi kartı sahiplerini köşeye sıkıştırmış, vurun abalıya misali, faiz, tefeci faiz
leriyle onları bataklığa sürüklemişiz. Tüm bu riskleri kabul ederseniz, buradaki riski de kabul et
meniz gerekir. Kaldı ki, bu tüketiciler, banka kartlarını isteyerek almadılar. Hepimiz gördük; sokak
ta, çarşıda, pazarda, manavda ekmek satılır gibi kredi kartı verildi. Kredi kartını alan, doğal olarak 
alışverişe gitti ve ondan sonra başına bu olaylar geldi. Demek ki, bunda sadece kart mağdurlarını 
sorumlu tutmanın hiçbir anlamı yok. Burada, acaba, işyerlerinin, bankaların hiç mi suçu yok; on
ların da elini taşın altına koyması lazım, bugüne kadar neden bunu engellediler, onun hesabını ver
meleri lazım. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında, bu banka kredi kartları sorununun temelinde iki 
neden yatar: Birincisi, geçmişte uygulanan yüksek faizler; ikincisi, yüksek faizler, gecikme zamları, 
dava masrafları, icra masrafları nedeniyle ödenemeyerek kartopu gibi bugünlere kadar gelen birik
miş; ama, tasfiyesi gereken borçlar. İşlerin yüzde 99'u bunlardan kaynaklı. O halde, getirilen bu 
yasa tasarısının iki sorunu kökünden çözmesi lazım; yoksa, biz, bu sorunları burada daha çok tar
tışırız. Öncelikle, ne yapacak yasa tasarısı; faizleri dizginleyecek, faizleri makul düzeylere 
getirecek. Aslında, bugün, tüketicilerin beklediği de bu. Tüketiciler, hükümetten, kendi üyelerine 
çıkardıkları naylon fatura affını, hayalî ihracat affını, vergi affını, prim affını beklemiyor, onların 
bekledikleri sadece ve sadece makul bir faiz ve makul bir ödeme planı. Bu da onların en doğal hak
kı ve bu doğal hakkı da onlara bu yasa tasarısıyla vermemiz gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarısı genelde olumlu. Aslında, başlangıçta 
önümüze gelen tasarı olumlu değildi. Şu anda verilen önergeler doğrultusunda, eğer, düzeltmeler 
yapılırsa gerçekten iyi bir yasa tasarısı çıkacak, bir sosyal sorunu çözecektir. 

Tasarının 9 uncu maddesinde, banka kartlarına bir limit getirilmekte ve bundan sonra, bir 
kişinin banka kartlarının toplam tutarı gelirinin aylık ortalamasının 2 katını geçemeyecek. Bu, 
olumlu bir düzenleme ve gelecekte bu, 2 katına, 4 katına kadar artırılacak. 

Yine, tasarının 12 nci maddesinde, banka kartının çalınması ya da kaybolması halinde hukuka 
aykırı kullanımdan doğacak zararın bir kısmının; yani, 150 000 000 lirasının tüketiciden, kart 
sahibinden alınması getirilmiş. Bence bu doğru değildir. Çünkü, kartı kullanırken işyerlerinin kim
lik sorma mecburiyeti vardır. Kimlik soracağı için, sorumluluğun banka ve işyerinde olması lazım. 
Bunun, bir önergeyle buradan çıkarılması gerekiyor. 

Yine, tasarıda önemli olan maddelerden birisi 26 ncı madde; akdî faiz ve gecikme faiziyle ilgili 
olarak. Aslında, bu tasarıdaki şekliyle hiç iyi değildi. Çünkü tasarıda ne getirilmiş; "akdî faiz, Mer
kez Bankasının iki ay önceki tüm bankaların uyguladıkları banka kredi faizlerinin ortalamasının yüz
de 25'ini aşamaz" diyerek, yine yüzde 70'lere, 80'lere kadar bir faiz öngörüyordu; ama, muhalefet ve 
İktidar Partisinin verdiği önergeler doğrultusunda, umuyorum ki, bu, yapılan uzlaşma gereğince an
laşıldı, bu da düzeltilecektir. Bunu da iyi bir gelişme olarak sizlere takdim etmek istiyorum. 

Yine, tasarının geçici maddesi aslında en önemli maddelerinden birisiydi. Bu maddede, birik
miş borçların tahsil edilebilmesi için bir takipteki alacak anapara olarak kabul edilmişti. Bu çok 
kötü bir düzenlemeydi. Eğer, takipteki alacak anapara olarak kabul edildiğinde, ona temerrütten 
itibaren işlemiş borç, artı, yüksek faiz, artı, bileşik faiz, artı, gecikme faizi, artı, dava masrafları, 
mahkeme masrafları binecekti, kartopu gibi büyüyecekti. Bunun üzerinden yüzde 22 faiz alınması 
öngörülüyordu; ama, bunu da memnuniyetle karşılıyoruz ki, muhalefet ve iktidarın verdiği öner
geler doğrultusunda, yani, bu Yüce Meclisin, bu Yüce Genel Kurulun tümünün önergeleri doğrul
tusunda, sadece AKP veya CHP'nin değil, Anavatanın da, Doğru Yolun da verdiği önergeler doğ
rultusunda burada düzenleme yapıldı. Bundan sonra, bu gecikmiş borçların tasfiyesi de önemli bir 
düzeye getirildi. Bu da iyi bir düzenleme, bunu da belirtmek istiyorum. 
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Tabiî, burada önemli olan sorunlardan birisi de şu: Her zaman olduğu gibi, her af yasasında ol
duğu gibi dürüst mükelleflerin, dürüst işverenlerin, dürüst insanların cezalandırılmaması lazım. Ay
nı şekilde, kredi kartı borçlan çok yüksek tutarlara gelmiş; ama, daha da artmasından korkan dürüst 
vatandaşlarımız, altınını, ineğini satarak, bu borçları bankayla bir vadeye bağlamış, ödüyorlar. Yani, 
bunlar, mevcut borçlarını, eskiden olduğu gibi, yine yüzde 130 faizlerle ödüyorlar. Aslında, bir 
geçici maddeyle, bu mevcut anlaşmış borçlular için de, bunların mağduriyetten kurtulabilmesi için 
de bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, umuyorum ki, bu da, bu yasa tasarısın
da yer alır. 

Yine, burada, verilen önergeler doğrultusunda yapılan iyi düzenlemelerden biri de, takipteki 
alacaklar, icradaki alacaklar, 31.12.2005 tarihine kadar olanlar kapsama alınıyordu. Verilen öner
geler doğrultusunda, yasanın yürürlük tarihine kadar takibe düşmüş, icraya düşmüş bütün borçlular 
kapsama alınmak suretiyle, tasarının kapsamı, kapsama alanı genişletiliyor. Bunu da buradan belirt
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; umuyorum ki, bu yasa tasarısı, bu Yüce Genel Kurulun 
oylarıyla kabul edilecek ve bundan sonra, toplumumuzda bir sosyal yara haline gelen bu sorun, 
ekonomimizin, Meclisimizin ve milletimizin gündeminden çıkacaktır. 

Bir hatırlatma da tüketicilerimize yapıyorum: Bundan böyle, kartlarını daha bilinçli kullansın
lar; yani, alışveriş yaparken, alışverişin cazibesine kapılmadan, kendilerini frenleyebilsinler. 

Bu bakımdan, bu yasa tasarısının, toplumumuza, kartzadelerimize ve tüm kart sahiplerine 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - "Kartzade" değil, "kartzede" olacak. 
RESUL TOSUN (Tokat) - Kartzede, kartzede... 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sürenize riayet ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Resul Tosun arkadaşımızın da uyardığı gibi, Sayın Muhsin Koçyiğit, konuşması sırasında 

"kartzede" yerine "kartzade" kelimesini kullandı; tutanaklardan düzeltilmesi için buradan uyarıda 
bulunuyorum. "Kartzade" süreklilik anlamı yüklü bir isim sıfat. İnşallah, bu tasarıyla birlikte, kart-
zedelerin sorunları sürekli olmayacak, durdurulacak. Dil sürçmesidir. Dil sürçmesinin tutanaklarda 
değiştirilmesini işaret ediyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, son derece önemli bir tasarı, biliyoruz. Yüzbinlerce, hatta, mil
yonlarca kredi kartı sahibi yurttaşımızı, insanımızı ilgilendiriyor. Ne kadar erken bu tasarıyı 
yasalaştırırsak, o kadar iyi olacak. O nedenle, bir kez daha, konuşan arkadaşlarımı, katkıda 
bulunacak olan arkadaşlarımı, mümkün olduğu kadar kısa süreleri kullanma doğrultusunda 
uyarıyorum ve hızlı çalışabilmemiz için de sessizliğin teminini, siz Genel Kurulu oluşturan millet
vekili arkadaşlarımdan rica ediyorum. 

Şahsı adına söz isteyen arkadaşlarımız: Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, arkasından da 
Adana Milletvekili Tacidar Seyhan. 

Süreyi kullanma konusunda bu arkadaşlarımı da uyarıyorum. Süreleri 10 dakika; ama, daha 
kısa kullanırlarsa daha iyi olur. 

Sayın Varan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, Baş

kanımızın da söylediği gibi, toplumun, bugün itibariyle yüzde 25'ini; ama, yarınlar itibariyle belki 
yüzde 100'ünü ilgilendirecek bir konuda çok önemli bir kanun yapıyoruz. 
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Bu kanunun bugüne kadar hazırlanmasında, bu seviyeye gelmesinde ve son önergelerle bek
lenen vaziyeti almasında katkı koyan, iktidarıyla muhalefetiyle, bütün değerli arkadaşlarımı en kal
bi duygularımla selamlıyorum. 

AK Parti Grubu olarak, toplumsal tabanda acil olarak çözüm bekleyen bütün sorunları uy
gulamaya koyduğumuz hedefler çerçevesinde ele alıyor ve bu sorunun çözümü için çok yoğun bir 
mesai harcıyoruz. Barış, huzur dolu bir Türkiye, her bakımdan daha müreffeh bir Türkiye tablosunu 
oluşturmak için, ekonomik, sosyal ve hukukî alanlarda devrim niteliğinde düzenlemeler yapıyoruz. 
Nihaî hedefimiz, toplumsal uzlaşma ve sosyal barışın mutlak manada sağlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, bunun için bugüne kadar burada çok değişik adımlar attık. Vergi barışı kap
samında, Kurumlar ve Gelirler Vergisinde yapılan indirimler, Bağ-Kur ve Sigorta primlerinin 
yeniden yapılandırılması, tarımsal desteklerle köylü ve çiftçinin sıkıntılarının giderilmesi, hepsi, bu 
manada yapılan kanunî düzenlemelerdi. Bizleri kredi kartları ve banka kartlarıyla ilgili yasa teklifi 
vermeye iten sebepleri, şüphesiz ki, hepimiz çok yakinen yaşadık ve biliyoruz. Gerek tüketici top
lumun kredi kartı kullanma alışkanlığından gelen arızalar gerekse bankalarımızın uyguladıkları yük
sek faizler neticesinde, bugüne kadar hiç de hoş olmayan tabloları millet olarak hep beraber yaşadık. 
O kadar acele etmek istiyorum ki, bu kanun bir an önce çıksın ve toplum bir trajediyle daha 
yaşamasın. Bu manada da konuşma metnimi çok kısaltarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

Ne getiriyor bu kanun? Komisyonumuzdan geçti. Komisyonumuzdan geçen şekli değişik eleş
tiriler alınca Sayın Başbakanımız, salı günkü Grubumuzda bizim sorumuz üzerine ilgili Başbakan 
Yardımcımız Abdüllatif Şener Beye bir talimat verdi. "Konuyla ilgili taraflarla görüşün, daha iyi, 
daha güzel iyileştirmeleri yapın" talimatından sonra, Bakanımız, bürokratlarıyla, komisyonumuzla, 
bizlerle, muhalefetle beraber ilgili düzenlemeleri yaptı ve bugün, tüketici derneklerinin dahi hayal 
etmediği bir noktaya önergelerle bu tasarı getirildi. İnşallah, burada, bu gece tamamen kanunlaştık
tan sonra, temerrüt faizi gibi çok acı faiz oranlarına artık kartzedelerimiz muhatap olmayacaklar. Bu 
kanun çıktıktan sonra, 12 ay hedeflenen taksit, önergelerle 18 aya, yüzde 22 olarak hedeflenen faiz 
de yüzde 18'e, yani 18 çarpı 18 formülü olarak kısaca ifade edeceğimiz bir düzenlemeye kavuşuyor. 
Sadece temerrüde uğramış ve icra takibi yapılanların dışında, diğer, temerrüdü yemiş ama ban
kaların henüz ihbarı ulaşmamış kişileri de bu kapsama almak istiyoruz. 

İnşallah, kanun son şekliyle -bu önergelerle- çıktığında, bankalarımızın uyguladıkları o yüksek 
reel faizler de 3'e, 3,5'e doğru yaklaşır, 30 000 000 kart ve 15 000 000 kart kullanıcısını da ilgilen
diren bu düşük faiz oranlarıyla hep beraber muhatap oluruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyorum. Bu kanunun hepimize 
hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz süreye riayet ettiğiniz için. 
Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan. 
Buyurun Sayın Seyhan. (CHP sıralarından alkışlar) 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Türkiye'de, sanıyorum, herkesin canının yandığı bir konuda, burada bir kanun çıkarmaya 

çalışıyoruz. Öncelikle, bu düzenleme Türkiye için bir zaruretti; taraflar açısından, hem bankacılık 
sektörü hem üye işyeri hem de kredi kartı kullanıcısı açısından bir zaruretti. Bu yasal çerçeveye Tür
kiye'nin ihtiyacı vardı. Çok tartışılmasının nedeni, yoksulluk ve kültürel zeminde kredi kartlarının 
kullanım bilincinin eksik olmasından ve bankaların uyguladığı yüksek faizden dolayı, kamuoyunun, 
vatandaşlarımızın canının çok yanmasından dolayı bu kanun bugüne kadar çok tartışıldı. 

Elbette ki, Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyelerinin, milletvekillerinin ve Adalet ve Kal
kınma Partisinin milletvekillerinin çok ciddî katkıları oldu. Komisyonda görev yapan bütün üyelere 
özellikle teşekkür ediyorum. 
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Eğer, tasarı -ama, buraya nasıl geldiğimizi de bir anlatmak istiyorum- komisyondaki haliyle 
geçecek olsaydı, burada, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kesinlikle bu kanunun karşısında 
duracaktık; çünkü, temel sıkıntımız, kanundan yararlanan bireylerin sayısının oldukça az olması, 
bundan sonra da kredi kartı mağdurlan yaratmaya neden olacak yüksek faizlerin, hiçbir sınırlamaya 
tabi tutulmadan devam edecek olması nedeniyle çok ciddî karşı çıkış içerisindeydik; ancak, ar
kadaşlarımızın kararlı, iddialı ve bilinçli takibi sonucunda, Adalet ve Kalkınma Partisindeki komis
yon üyelerinin de son derece sağduyulu, mütevazı yaklaşımları sonucunda bu konsensüs sağlanmış
tır. Ben, kamuoyunun, faizlerin yüksekliği konusunda kendi haklarını savunma yönünde ciddî bir 
adım attığını da görerek, Türkiye'de, demokrasi adına, bu kanunun ve kanundan yararlanmak is
teyen bireylerin ciddî bir adım attığına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, elbette, kanunun bu hali hepimizi tatmin eden bir durum değil. Biz, bu 
kanunla, kredi kartları mağdurlarını ortadan kaldıracağız umudunda değiliz. Bizim amacımız, akut 
ve kronik hale gelmiş, ödenmez hale gelmiş insanlarımızı o ödeme güçlüğünden çıkarmak, bundan 
sonra oluşacak kredi kartı borçlarında da, makul faiz oranlarıyla, insanlarımızı ödeme güçlüğü 
içerisine düşmekten kurtarmaktır. Kanunun amacı, mantalitesi budur. 

Peki, bunu yapabildik mi; bir ölçüde yapabildik. Yapabildiğimiz ölçü şudur: Önce, akut olanı 
bir anlatayım. Akut olanda, önce, sadece icraya gitmiş olan dosyaları hedef almıştık; ama, şimdi, 
ihtar çekilen dosyaların tamamı da bu yasadan yararlanacağı gibi, 31.12.2006 tarihine kadar herhan
gi bir nedenle temerrüde düşmüş olanlar da ek olarak yararlanacak; ama, hem ihtar çekilmiş hem 
temerrüde düşmüş olanlar yararlanamayacak diye bir koşul yok. Burada "veya" tabiri kullanarak, 
mümkün olduğu kadar insanın bu yasadan yararlanmasını sağladık. 

Peki, bundan sonrası ne olacak, önemli olan o. Bankalar, reel faizin 5 katı, 6 katı faiz uy
guluyorlardı. Şimdi, biz, bu yetkiyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bıraktık; dedik ki: 
Merkez Bankası faiz oranlarının üst limitini açıklamaya yetkilidir, bunu da üç ayda bir açıklar. 

Şimdi, burada yine bir sınırlama yok; keşke yapabilseydik! Reel piyasayı, serbest piyasayı 
belirleyen değerler var; reeskont faizi, hazine bonolarına oranlama ya da tüketici kredisi faizi var
dır. Keşke, biz, bu yasada, müştereken, tüketici faizinin 2 katını geçemez, yüzde 50'sini geçemez ya 
da geçmeyecek şekilde -keşke- hazine bonosu faizlerinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde üst 
limiti belirler diye bir temel çerçeve çizebilseydik, çok iyi olacaktı; ancak, reel piyasada, bazı ar
kadaşlarımız, piyasayı çok daraltırız anlayışı içerisinde, uzlaşmayı bu noktada tutmamızı makul 
gördüler. Bizim de idealimiz oydu; ama, önemli olan bir uzlaşmadır. Biz bir dayatma içerisinde 
değiliz, biz bir uzlaşmadan yanayız; yapabileceğimiz en iyi kanunu çıkardık. 

Kefilleri de bu kanunda çok rahatlattığımıza inanıyorum; arkadaşlarımız açıkladı. Bir de, 
kefaletten korkanlara buradan bir müjde verelim: Artık, kefilin haberi olmadan limit artışına 
gidilemiyor. Kefile, ödeyeceği miktar tebliğ edilmeden gecikme faizi veya temerrüt adı altında her
hangi bir yüksek faiz uygulanamayacak. Bu herkesin canını yakıyordu. 

Elbette ki, sadece kredi kartlarının verilmesi değil söz konusu olan. Kredi kartlarını disipline 
ettiniz, kullandıramadınız, ne oldu; bu sorun kanamaya devam edecek; ama, arkadaşlar, bakın -
zamanı da kısa kullanacağım, bitirmeyeceğim- bize düşen, devlete düşen önemli bir görev var. Lüt
fen, arkadaşlarımızdan hiçbiri, yahu, canım, vatandaş da görevini bilsin, kartını kaybetmesin, kay
bederse ceza yesin; harcama yapmasın, harcarsa, bu duruma düşerse çıksın ödesin demeyiz. O, 
vatandaşın sorumluluğudur. O işini bilecek, tamam; ama, ben, çalışma anlayışımı, görev ve sorum
luluk anlayışımı vatandaşın kendi görevlerini bütünlükle yapması üzerine kurmamalıyım. Vatandaş 
eksik de yapsa, sorumluluğunu eksik de yerine getirse, ben devlet adamıysam, ben kamu görevlisiy-
sem, vatandaşımı koruyacak yasal sınır ve çerçeveleri oluşturmak zorundayım. Devlet adamının 
durması gereken yer burasıdır. Siz vatandaşınıza kültür transferini yapmaya çalışacaksınız, sosyal 
devlet olarak, onu koruyucu, kollayıcı görevleri de hukuksal açıdan yerine getireceksiniz. Sınırı 
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çizilmemiş bir koruma duygusu, sınırı çizilmemiş bir hukuk anlayışı ilk çağlarda bile yoktu. Hukuk 
bunun için var; yasal çerçeveyle insanlara sorumluluğunu hatırlatmak, kültürel çerçeveyle insanları 
sorumluluğun içine çekmek için var. Sosyal devlet budur. Bu anlayış çerçevesinde, biz, kanunun 
kapsamını genişletmek ve buradaki arkadaşlarımızın hepsini bu sosyal sorumluluğun içerisine kat
mak ısrarındaydık. 

Bu çerçevede, duyarlılık gösteren bütün arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partili milletvekil-
lerimize, bizim önerilerimizi dikkate alıp, bunu bir yarışa dönüştürmeyip duyarlılık gösteren Adalet 
ve Kalkınma Partili milletvekillerine ve bizi buraya getiren duyarlı kamuoyuna hem Partim hem 
milletvekili arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seyhan'ın teşekkürlerinin tüm milletvekillerini, tüm partileri kapsadığını 
düşünüyorum, eksik kalmış olsa da. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, soru-yanıt bölümüne geçiyoruz; fakat, bir şeyi hatırlatmak is
tiyorum. Bu yasa tasarısı, 50 maddelik bir yasa tasarısı ve çok hızla yasalaşmasının kamuoyu 
tarafından beklendiğini de bilelim ve o sorumlulukla burada yasama görevini yerine getirelim. 

Soru-yanıt bölümünü başlatıyorum. 
İlk soru Sayın Hüseyin Güler'in. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla, Sayın 

Bakanın sözlü olarak cevap vermesini arz ediyorum. 
Gündemde olan Kredi Kartları Yasa Tasarısı ile bugün kredi kartı mağdurlarına geçici çözüm 

önerileri getirileceğini söylemektesiniz. Peki, son bir yıldır bankaların vermekte birlikte yarıştığı, 
konut ve otomobil kredilerinin yakın gelecekte benzer bir sıkıntıya yol açacağı gerçeği göz önüne 
alındığında, böyle bir durum için herhangi bir önlem planınız mevcut mu; yoksa, benzer bir çözüm 
yolu mu düşünmektesiniz? 

İkinci sorum: Alışveriş mağazalarına gittiğimizde, yaklaşık onlarca POS makinesiyle karşı kar-
şıyayız, onları görmekteyiz. Bu makineler ithal edilmektedir. Bu ülkenin dövizlerinin yurt dışına 
gidişi anlamı çıkar. Bunun için, Bankalar Birliği aracılığıyla veya farklı bir düzenlemeyle, her kredi 
kartına bir POS makinesiyle işlem yapılabilmesi için ne gibi çalışmalarınız vardır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Dursun Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır)- Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana üç tane sorum var. 
Birinci sorum: Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu başta olmak üzere Bankalar Birliği 

ve diğer ilgili kuruluşların, kredi kartlarıyla ilgili olarak bugün yaşanmakta olan sıkıntıları hazır
layan şartların oluşum sürecinde, daha önceden, yani, zamanında neden müdahale edilmedi? 

İkinci sorum: Kredi kartı kullanımının, ekonominin kayıt altına alınması konusuna katkısı 
düşünüldüğünde, sistemi kurarken, kullanımlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için, 
neden herhangi bir önlem alınmamıştır? 

Üçüncü sorum: Kredi kartları yüzünden canını ve malını kaybedenlere, yani, canını kaybetmiş 
olanların yakınlarına veya malını kaybedenlere nasıl bir yardım yapmayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Mehmet Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Tabiî çok önemli bir kanun tasarısını, milyonlarca insanımızı ilgilendiren, mağdur vatan

daşımızı ilgilendiren kanun tasarısını görüşüyoruz. Tabiî, bu kanun tasarısı, bu şekliyle bir fayda 
sağlamayacaktır. Dolayısıyla, milletvekili arkadaşlarımız ve bizler, kanunla ilgili görüşlerimizi 
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ifade edeceğiz. Bu noktada "haydi hemen bitirelim, bugün bitsin, bunu bekleyenler var" şeklindeki 
yaklaşımın, çok fazla bir şeyler kazandıracağını düşünmüyorum. 

Sayın Bakanımıza şu soruyu tevdi etmek istiyorum: Faiz oranlan, uygulanacak olan, temerrüde 
düşmüş borçlulara ilişkin uygulanacak olan temerrüt faizleri, hâlâ yüksek, enflasyon oranının da 
üzerinde, diğer kıstasların da üzerinde. Önergelerle, uygulanacak olan bu faiz oranlarının düşürül
mesi mümkün olacak mı? Bu noktada, nasıl bir katkı sağlayabilirler? Bu konudaki düşüncelerini 
kendilerinden istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Muhsin Koçyiğit... 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanıma bir soru soracağım: Sayın Bakanım, mevcut imkânlar dahilinde, mevcut 

koşullarda bankalarla anlaşan, banka borçlulan var. Bunlar, doğal olarak, daha yüksek faizler 
üzerinden ve daha yüksek birikmiş borçlar üzerinden anlaşma yaptılar; şu anda bu anlaşmalar 
yürürlükte. Bunlarla ilgili bir düzenleme yapmayı, önergelerle getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Işık... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben de, Sayın Bakanıma, 

aracılığınızla, şu soruları yöneltmek istiyorum: 
Sayın Bakanım, marketler özellikle, alışverişe gidildiğinde, rasgele, stantlarda kredi kartlarının 

verildiğine ya da ikametgâh adreslerine kredi kartlannın geldiğine, zaman zaman, bizler şahit 
oluyoruz. Bu noktada bir disiplin geliyor mu acaba? Yani, büyük marketlerde alışverişlerde stant-
lara konulan kredi kartlarının verilmesi ya da talep edilmeden kişinin adına, kredi kartlarının adrese 
gelmesi noktasında yasa bir disiplin getiriyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Sorulara yazılı cevap vereceğiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Mad

delerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımı

na, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sis
teminin etkin çalışmasını sağlamaktır. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteyenleri bilginize sunuyorum: Anavatan Partisi 
Grubu adına Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Ankara Milletvekili; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Hasan Ören, Manisa Milletvekili. 

Şahıslan adına söz isteyenler: Sabri Varan, Gümüşhane Milletvekili; Ahmet Yeni, Samsun Mil
letvekili; Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili; Haluk Koç, 
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Samsun Milletvekili; Fatih Arıkan, Kahramanmaraş Milletvekili; İbrahim Hakkı Birlik, Şırnak Mil
letvekili. 

Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ALİM TUNÇ (Uşak) - 5 dakika... 
BAŞKAN - Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; bu kadar mühim bir maddede konuşmaya gelirken, 
espri de olsa, "5 dakika konuş" diye söyleyen arkadaşlarım oldu. Dört saattir, dört saat; bu Meclis 
kürsüsünden bir kişiyi kurtarmak için, burada dört saat konuşuldu. 700 000 kişiyi ilgilendiren hayatî 
bir meselede konuşmamak diye bir şey söz konusu olamaz.(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî ki ben bankacı değilim, yani, şu hesaplan yaparken de şöyle olursa 
böyle olur, şu olursa bu olur diye girmeye lüzum hissetmiyorum; ama, ekonomik kriz döneminde 
birçok yuvanın yıkılmasına, birçok insanın psikolojik sorunlar yaşamasına, hatta, intihar etmesine 
neden olan kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıyor ve bu düzenleme önümüze gelmiş 
vaziyette. Kredi kartlarıyla ilgili yapılacak bu düzenlemeyle halkın mağduriyetinin giderilmesi 
amaçlanmalıydı; fakat, bu tasarıya baktığımız zaman, tasarının bazı maddelerinin borç batağında 
olan halkın korunması değil, bankaların paralarını borçlulardan alabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, sizlere kredi kartları borçlarının ne kadar vahim olduğunu an
latmak istiyorum. 2004 yılında bankaların kredi kartı alacakları 13,8 katrilyon lira iken, 2005 yılın
da yüzde 24 artarak 17 katrilyon lira olmuştur. 663 000 kişi kredi kartını geç ödediği veya hiç 
ödemedikleri için bankaların kara listesine alınmışlardır. Borcunu ödeyemeyecek durumda olan in
sanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Şu anda kredi borçlularının yüzde 82'si borcunu 
ödeyemez durumdadır. 709 000 kişi bankalar tarafından takibe alınmış, ödenmeyen borç tutarı ise 
13 katrilyon olmuştur. Ekonomide büyümeden dem vuranlar, her gün ihracat rekorlarını kırdıklarını 
iddia edenler, halkın ekonomi gücünün her geçen gün eridiğini, küçüldüğünü görmüyorlar mı?! 
Bunun yanında, halkımız, borçlanma açısından Türkiye ekonomisine benziyor. Vatandaşlarımız da, 
her geçen gün, ülkemizin ekonomisi gibi borçlanıyor ve veresiye yaşıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ücretli çalışanlar, bankaların kredi kartı tuzağına düşmüş 
bulunuyorlar; çünkü, bankalar, sabit ve garanti geliri olanlara hiç düşünmeden kredi kartı veriyor
lar. Sonra, kart sahiplerinin borçları temerrütle ve bileşik faizle katlanarak artıyor ve mağdur olan 
yurttaşlarımız daha büyük bir batağa yuvarlanıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısıyla, kredi faizlerine hiçbir sınırlama getirilmiyor. Ücret
lere zam söz konusu olunca, TÜFE oranı bir sınır olarak kabul edilip, yüzde 5 oranında zam yapılır
ken, ücretlinin borçlarına yüzde 60 oranında zam yapılıyor. O yüzden, bu tasarıyla kredi kartı faiz
lerine bir sınır getirilmelidir diye düşünüyorum. 

Hükümet eğer bankaların değil de halkın yanında olmak istiyorsa, kredi kartlarının faizlerine 
kesinlikle bir üst sınır getirmelidirler. Avrupa veya Amerika'da hiçbir banka yıllık 10 puan kredi 
faizi uygulamıyor. Bu oran, Türkiye'de yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor. Kredi kartı faizinin 
rezalet seviyede olması, tüketicinin istismarına ve mağduriyetine yol açıyor. Ayda yüzde 2-3 ile kâr 
sağlanabiliyorken yüzde 6-7 faiz uygulayan bankaların mantığı nedir?! 

Sayın AKP Hükümeti, uyanın!.. Bu sömürüye bir son deyin. Kredi kartları faizini makul bir 
noktaya sabitleyin. Kredi kartı faizlerinde AB ülkelerinde sınırlama bulunuyor. Fransa'da reel faizin 
yüzde 33'ünü, İtalya'da 1,5 katını, Almanya'da ise 2 katını geçemeyeceğine ilişkin düzenleme 
bulunurken, Avrupa Birliğine gireceğini düşünen Türkiye neden bunları uygulamıyor da, yüzde 60, 
yüzde 70'le faiz vermeye kalkıyor Türkiye'de bankalara?! Neden buna dur denilmiyor? Ondan son
ra da, bütün meseleyi, her yönüyle, yüzde 5 zam alan memuruna, işçisine yükleniveriyor; "almayay-
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din kartı, ödeme gücün yoksa bunu niye aldın" diyorsun. Daha benim ülkemde kart kullanmasını, 
kültürünü yerleştirebildik mi acaba?! Eğer, vatandaşın parası vardı da cebinde veya memurun, iş
çinin, emeklinin parası vardı da cebinde peşin almadı da mı kredi kartı kullandı zannediyorsunuz. 
Yok tabiî ki... Yok da, ne yapsın vatandaş?! Her ay üstüne koyarak borcu, bu batağa battı. Şimdi ne 
oldu görülüyor ki, intiharlar başladı, evler yıkılmaya başladı, insanların psikolojileri bozuldu. 

Bunların kabahati bende değil ki. Bunlara çare bulacak, hükümetlerdir, hükümettir, işbaşında 
olan insanlardır. Muhalefetiyle anlaşın, iktidarıyla anlaşın, kiminle anlaşırsanız anlaşın, benim hal
kımla anlaşın ilkönce, halkımla pazarlık ediniz. Onlar bu seviyeye düştüğünde onlar ne yapıyor; on
ların yerine bir kendinizi koyun bakalım ne oluyor acaba?! 

Sevgili arkadaşlarım, bu kredi kartına girersem bitiremeyeceğim. Benim ayrıca gündemimde 
başka bir konu var. Burada bir kişiyi affettiniz; acaba, halk affetti mi?! (Anavatan Partisi sıraların
dan alkışlar) Bunu hiç düşündünüz mü?! Halk affetmediği gibi, ben de affetmiyorum; çünkü, orada, 
o parada, tüyü bitmemiş yetimlerin malı var, hakkı var... 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Hak değil, düzenleme... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Hakkı var... 
Sevgili arkadaşlarım, ben Ankara Milletvekiliyim... 
OSMAN KILIÇ (Sivas) - Hayırlı olsun!.. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - İkibuçuk şene önce Modern Çarşıda bir 

bina yandı esnaftan. 
"Hayırlı olsun" demek kolay. Seni o Modern Çarşıdaki insanların yerine koyayım da bir 

bakalım öyle mi diyeceksin?! (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Modern Çarşıdaki esnaf, ikibuçuk senedir kan ağlıyor. Bununla yetinmediler, bakanlar gel

di, Ankara milletvekilleri -iktidardan- geldi, söz verdiler "biz, burayı yapacağız" dediler; bakan 
söyledi... 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Başbakan söyledi... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - ...Başbakan söyledi. Kime inansın bu es

nafım benim?! Ama, ikibuçuk senedir bu insanlara hiçbir şey yapılmadı. 
Şimdi ne oldu, şimdi sıra nereye geldi biliyor musunuz; insanlar açlık grevine başladılar, iki 

gündür açlık grevindeler. Onlara buradan sesleniyorum bir hekim olarak; Hiçbir zaman kendi ken
dini dahi öldüremezsin, ötenazi yapamazsın; geliniz, bu açlık grevinden vazgeçiniz. Hükümeti 
uyarıyorum: Belediye reisine verdiniz yetkiyi, verdiniz yetkiyi, söz verdiniz bakan olarak da o 
vatandaşlara; ama, Melih Gökçek devraldı vilayetten, koşarak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sürenizi aştık, toparlayalım lütfen. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Özel idareden Melih Gökçek'in emrine geçti Ulus Meydanı. Melih de diyor ki; oraya, ben, şey 

yapacağım. Ne yapacaksın; Galataporta benzer bir port yapacağım. Ne zaman yapacaksın; belli 
değil. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Ama ne belli; ikibuçuk senedir orada Ulus esnafı kan 
ağlıyor, onu biliyorum. 

Geliniz arkadaşlarım, geliniz, hükümet olarak yaralan büyütmeyelim, çare bulalım. 
NECDET BUDAK (Edirne) - Kredi kartı... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Kredi kartını çok bilenler var, onlar söy

lüyorlar. 
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Laf atmak ne kadar hoşuma gidiyor biliyor musunuz; beni de konuşturuyorsunuz o zaman. Atın 
da... Allah sizden razı olsun. 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım. 
Siz, Genel Kurula hitap edin ve lütfen toparlayın. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bu Modern 

Çarşıya iktidar olarak bir el atınız. Gidiniz, orada -söz verdiniz bakanlar, sayın bakanlar- o arkadaş
ları ziyaret ediniz yerinde; onlar iki gündür açlık grevinde. 

Bu kredi kartıyla da, biliyorsunuz, altmışbeş günde 35 kişi hayatını kaybetti. Onlara rahmet 
diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. Keşke bu olaylar olmadan bu kart, kredi kartları için bir 
çare bulunsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Onun için de, bu arada, Ulus esnafını gidin ziyaret edin hükümet olarak. Belediye başkanı em
rinizde. Her şey belediye başkanı demek değil, hükümetindir bu sorun. Orada bir cana kıyılırsa, bir 
can giderse, onun sorumlusu da hükümettir ve iktidardır diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Çok teşekkür ederim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Hasan Ören; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ger

çekten, Türkiye'nin beklediği bir yasayı, 54 maddelik bir yasayı çıkarmakla ilgili Parlamento bir 
gayret içerisinde. 

Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önergeler doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisinin de 
uzlaşma içerisine girerek, son haftalarda yaşadığımız sancılı, acılı, hiçbirimizin benimsemediği, is
temediği olaylarla, kredi kartlarıyla ilgili yasa teklifi hızlı bir şekilde Parlamentoya geldi. Dileğim 
ve temennim, bugün bu yasayı çıkarırız; çünkü, geçmiş hafta içerisinde yaşananlar hepimizi üzdü; 
ama, bir atasözü vardır: "Ateş düştüğü yeri yakar." Belki biz, bir iki, üç beş gün sonra bu acılan 
belirli bir ölçüde unutabiliriz; ama, o polis arkadaşlarımızın evindeki acılar hiçbir zaman unutul
mayacaktır. 

Burada bu yasaya katkı koyan başta Sayın Grup Başkanvekilimiz Haluk Koç'a, AKP Grup Baş-
kanvekilimiz Eyüp Fatsa'ya, Anavatan Partisine, Doğru Yol Partisine, Komisyon Başkanımıza ve 
komisyon üyelerimize, tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. En önemlisi, bu yasanın çıkmasın
da bizlerle toplanıp, Cumhuriyet Halk Partisinin önergeleri doğrultusunda bizimle tartışan Sayın 
Sevgili Bakanıma teşekkür ediyorum; gerçekten, olumlu yaklaşımlarıyla bu tasarının çıkmasında 
büyük katkısı olmuştur. 

Ben inanıyorum ki, bu akşam bu tasarıyı çıkarır isek, yasalaştınr isek -bugün Parlamentonun çalış
masının son günü- cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü sabah gazeteleri açtığımızda, kötü, bizi 
üzecek haberlerle uyanmayacağımızı umut ediyorum, tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulanan arkadaşlarımız: 
Sabri Varan, Gümüşhane Milletvekili?.. Yok. 
Ahmet Yeni, Samsun Milletvekili?.. Yok. 
Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili... 
Buyurun Sayın Kandoğan. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
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Yalnız, Sayın Başkan, konuşma sürem -lütfen, dikkat ederseniz- 4 dakika olarak başladı. 
BAŞKAN - Şimdi, 4 dakika olarak başlatmamın sebebi şu: Çünkü, 4 dakikadan sonra bir uyarı 

süresi oluyor, 5 dakika tamamlanıyor uzatmayla, 5 dakika da geçiyor; mümkün olduğu kadar 5 
dakika içinde kalabilmek ümidiyle bunu yapıyorum. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, bugüne kadar böyle bir uygulamanız 
yoktu. İlk defa böyle bir uygulama yapıyorsunuz. Ben, böyle bir kanun tasarısı görüşülürken gön
lüm isterdi ki, arzu ederdi ki, burada konuşan milletvekillerimiz, bu kanun tasarısının bugüne kadar 
geçirmiş olduğu safhalarla ilgili, partilerimizin, milletvekillerimizin nasıl katkı yaptıklarını anlat-
salardı. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, talebiniz üzerine 5 dakikayı şimdi başlatıyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim, sağ olun. 
Şimdi, burada geldi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız "biz, Adalet ve Kal

kınma Partisiyle uzlaştık, bu kanunun geçmesiyle ilgili olarak anlaştık. O nedenle, bu kanunu saat 
9'a kadar görüşelim, konuşalım; 9'da, bunu kabul edelim, evlerimize gidelim." 

Sayın Milletvekili, bu, bu kadar ucuz değil. Bu, bu kadar ucuz değil. Bu kanun, bu Meclise 
gelinceye kadar, Muhsin Koçyiğit burada, kaç televizyon programına çıktık biz ortak; Yaşar Tüzün, 
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, kaç televizyon programına çıktık. 

Buradan Sinan Aygün'ü de anmadan geçmek istemiyorum. Sinan Aygün, bir yıldan beri bu 
meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözülmesi için gecesini gündüzüne katıp tasarının bu 
hale gelmesinde son derece büyük katkısı olan birisidir. Siz, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve 
Kalkınma Partisi, anlaştınız. Peki, anlaştıysanız soruyorum: Bu kanunun buradan geçmesi için as
garî 138 tane milletvekili lazım; nerede 138 tane milletvekili?! 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Dışarıda... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ee, buyurun, biraz sonra gelecek, oylamada göreceğiz. 

138 milletvekilini, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda Meclis 
salonunda bulunduramıyorsanız, kanunun geçmesi için asgarî oy miktarı 138'dir, eğer bu kadar 
önemliyse, bu sıralar niye dolu değil arkadaşlar?! Niye Cumhuriyet Halk Partisi sıraları, niye Adalet 
ve Kalkınma Partisi sıraları dolu değil?! 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS
YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Bu, Başkanın görevi, sizin değil! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Madem bu kadar önemliyse bu kanun, bugün mutlaka 
çıkması gerekiyorsa, asgarîden 138 milletvekili niçin şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
değil?! Biraz sonra oylama yapacağız, göreceğiz. 

BAŞKAN - Ümmet Bey, Sayın Kandoğan, 138 değil, 139; rakamı düzeltelim. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - 139; öğren! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, 139; 1 sayı daha arttı Sayın Bayram Bey. Bakalım, 

139 sayısını burada bulabilecek misiniz?! 
Değerli milletvekilleri, bu kanun çok önemliyse, mutlaka çıkması gerekiyorsa, İçtüzük gereğin

ce burada bulunması gereken asgarî milletvekilinin mutlaka burada olması lazım. Şimdi, Sayın Baş
kan da ha bire ikaz ediyor "aman kısa kesin; bu kanun çok önemli bir kanun ve bir an önce Meclis
ten çıkması lazım." Peki, biz, milletvekilleri olarak, bu yüzde 18 faiz uygulamasını eleştirmeyecek 
miyiz?! Yüzde 18 faiz uygulaması fazla değil mi?! (DYP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Türkiye'deki enflasyonu bu seneki hedeflemeniz yüzde 5 iken, yüzde 18 faizi uygulama meselesi, ak-
dî faiz meselesi, bununla ilgili Merkez Bankasına verilen yetki; yani, bunları şimdi milletvekilleri 
olarak tartışmayacağız, konuşmayacağız. Peki, ben şimdi soruyorum: Sayın Salih Kapusuz, 20 Ekim 
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2005'te, burada çıktı, tutanaklarda var "gelecek hafta bu kanun tasarısı Meclise gelecek" dedi. Ne ol
du; üzerinden dört ay geçti arkadaşlar, dört ay! Sonra, Eyüp Fatsa, Grup Başkanvekili çıktı, 7 Aralık 
2005'te konuşması var "önümüzdeki perşembe tali komisyonda, daha sonra da komisyona 
gelecek..." İkibuçuk ay geçti aradan! Şimdi, aylarca bekleyeceğiz, aylarca bu kanun tasarısı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmeyecek veyahut bu kanunla ilgili, hem Sayın Başbakan 
hem de ilgili bakanlar, AK Partililer diyecekler ki bununla ilgili olarak, bankalar ile vatandaşlar 
arasında özel bir uygulamadır, özel bir sözleşmedir, biz buna müdahale edemeyiz. 

Şimdi, Türkiye Bankalar Birliğinin yazısı var. Türkiye Bankalar Birliği, bütün milletvekillerine 
bu yazıyı gönderdi, hepinizin eline geldi bu yazı. Ne diyor Bankalar Birliği; "Serbest piyasa koşul
larına ters düşecek bir yaklaşımla, fınansal parametrelere sınırlama getirilmemelidir." Bankalar Bir
liğinin bu yazısından sonra, komisyondan nasıl bir tasarının çıktığını hepimiz biliyoruz. 

Peki, burada, bizim güvenliğimizi sağlayan ve şu anda aramızda olmayan, Allah'ın rahmetine 
kavuşan o polis memurumuz intihar etmemiş olsaydı, hayatına son vermemiş olsaydı, bu, bu şekil
de anlaşılarak mı çıkacaktı; çıkmayacaktı; çünkü, bununla ilgili çok açıklamalar var, Sayın Baş
bakanın açıklaması var, ilgili bakanların açıklaması var. O polis memurumuz Hakk'ın rahmetine 
kavuştu, onun intiharından sonra, herkes, aman, bu meseleyi biraz daha kredi kartı mağdurlannm 
lehine nasıl çözebilirizin arayışı içerisine girdi. Peki, onu daha önceden niye yapmadık? Benim, 
burada, Meclis konuşmalarım var, televizyonlarda kaç programa çıktım, bu konuyu devamlı sıcak, 
gündemde tuttuk; ama, maalesef, bugüne kadar bu meseleyi sürüncemede bırakanlar "bugün, 
21.00'e kadar bu kanunu buradan geçirelim..." Biz de istiyoruz, bir an önce çıksın. Bu kısa süre 
içerisinde, belki, hayatına son verecek başkaları da olabilir; ancak, burada, milletvekillerinin hür 
iradelerine, bu kanunun, kredi kartı mağdurlarının daha lehine çıkabilecek şekildeki önerilerinin 
önünü kapatarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Doğru Yol Partisi yıllarca niye çıkarmadı?! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, Divan olarak, bizim, İçtüzük hükümlerini uygulamaktan başka 

bir görevimiz yoktur, yetkimiz yoktur. Bütün milletvekilleri İçtüzük hükümlerine göre söz alırlar. 
Bizim görevimiz, süresi içinde konuşmalarını konuya münhasır olarak yapmalarını sağlamaktır. 
Şimdi, bir yanılgı ortaya çıkmasın, hem milletvekillerimiz yanılmasın hem bizi izleyenler yanıl
masın. 50 maddelik bir yasa tasarısı 9'a kadar, bir saat, iki saatte bitmez zaten, öyle bir olay da yok. 
9'da bitirilmesi diye bir imkân da söz konusu değil, sanki böyle bir imkân varmış gibi bir söz söy
lediniz de, onun için düzeltmek ihtiyacını hissettim. 

Sözlerinizi tamamlamanız için size tekrar söz veriyorum. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Doğru Yol Partisi niye yıllarca çıkarmadı? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Ben, bu kanunla ilgili, yeri ve maddeleri geldiğinde, yine şahsım ve Partim adına görüşlerimi 

açıklamaya devam edeceğim. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıraların

dan alkışlar) 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Niye cevap vermedin Ümmet? Doğru Yol Partisi niye 

çıkarmadı? 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Ona biraz sonra geleyim. 
BAŞKAN - Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili. 
Konuşacak mısınız Sayın Eraslan? 
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MEHMET ERASLAN (Hatay) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Eraslan, konuşma süreniz 5 dakika. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Doğrudur; çok önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz; ama, yani, önemli olan, bu kanun 
taşanlarını görüşürken, hemen bitirelim, hızlı bir şekilde bitsin, bir an önce yasalaştıralım, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden geçirelim ve diğer işlerimize bakalım şeklindeki bir anlayışın doğru ol
mayacağını, doğru olmadığını öncelikle ifade ediyorum. Bakın, kanun tasarılarıyla ilgili, millet-
vekillerimizin, siyasî parti gruplarımızın ve parti temsilcilerimizin katkıları ne kadar üst düzeyde, 
ne kadar ciddî manada olursa, yasalaşacak olan kanun tekliflerinin ve kanun taşanlarının ülkemiz 
adına ve ülkemizde yaşayan aziz milletimiz adına, o kadar hayırlı olacağı kanısındayım. Bu kanun 
da, yine toplumumuzun ve toplumumuzun çok önemli bir kesiminin büyük bir beklentiyle izledikleri 
kanun tasansı, özlemle bekledikleri bir kanun tasarısı; ama, bu şekliyle değil. Yani,bakın, ülkemizde 
15 000 000 kişi şu an borçlu durumda, kredi kartı borcunu ödeyemeyecek durumda. 9 000 000 kişi 
asgarî tutarını ödüyor. Tabiî, bu rakamlan 3'le, 4'le, 5'le çarptığınız zaman, hemen hemen Türkiye 
nüfusunun yansı ediyor. Kanunun önemi buna binaen zaten teşekkül etmiş oluyor. 

Bakın arkadaşlar, 15 000 000 kişi borçlu ve bu ülkede yaşayan 9 000 000 kişi, asgarî tutarı 
ödeyerek bir sonraki ayıyla geçinmeye çalışıyor. Ve bugüne kadar -ben burada kötü örnek ol
masın diye girmeyeceğim onlara- mektuplar var, dosyalar var, birtakım fotoğraflar var, birtakım 
haberler var. Ben, kötü örnek olmasın diye, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin diye ve tatsız 
birtakım gelişmeler yaşanmasın diye onlara hiç girmek istemiyorum, onlara hiç girmeyeceğim. 
Çünkü, önemli olan, aslolan, var olan faciayı falan ortaya koymak değildir veya var olan facia 
üzerinden siyaset yapmak değildir, var olan facia üzerinden popülizm yapmak değildir. Böyle bir 
anlayışımız ve böyle bir amacımız olmadığı için o konulara hiç girmeyeceğim. Fakat, değerli ar
kadaşlar, önergelerim var. Sıram geldiği zaman önergelerle ilgili de konuşacağım. Ama, bakın, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet ilkesini icra edecek olan, siyasî 
iradedir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir, hükümettir, siyasî otoritedir. Sosyal devlet ilkesini ic
ra edecek bu kurumlardır. 

Şimdi Türkiye'de bir sorun var, milyonlarca insanı ilgilendiren bir sorun var ve bu sorunun bu 
yüce çatı altında bu sorunu çözüme götürme mecburiyetimiz de var, Meclis olarak, siyasetçi olarak, 
milletvekilleri olarak, Parlamento olarak. 

Şimdi bir kanun tasarısı geldi; ama, bu kanun tasarısı, emin olun, toplumun beklentilerine 
cevap verecek nitelikte değildir. Bunun üzerinde daha konuşacağız; ama, faiz oranları... Efendim, 
niye yüzde 22 uyguluyoruz?! Gerçi önerge hazırlanmış, yüzde 18 faiz uygulanacak, taksit de oniki 
aydan onsekiz aya çıkanlıyor; yetmez efendim... Yetmez... Bu insanlar bizim insanlarımız, yani bu 
insanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin insanlan; bir kişi iki, kişi de değil, milyonlarca insan... 
Bir şekilde mağdur olmuşlar. Bankalardan kaynaklanmış. Bankaların böyle müthiş çalışmaları, 
müthiş kredi kartı dağıtımları, müthiş bu noktadaki stratejileri bu sorunu fevkalade körüklemiştir ve 
sadece suçu kredi kartı kullananda aramak adaletsizliktir diye düşünüyorum ve bu faiz oranlanm... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum. 
BAŞKAN - Lütfen toparlayalım... 
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MEHMET ERASLAN (Devamla) - Yüzde 5, Türkiye'de enflasyon var. Eğer Türkiye'de yüzde 
5 enflasyon var ise Türk ekonomisinde, o zaman gelin, temerrüde düşmüş olan bu mağdurlara faiz 
uygularken, mevcut enflasyon oranı üzerinden bir faiz uygulaması yapalım veya bu olmadıysa, 
tüketici kredi oranları baz alınarak bir faiz uygulaması olsun ve taksitlendirme sürecini de biraz daha 
yaymakta fayda var; toplumumuz açısından, Türkiye'nin mutluluğu, Türkiye'nin huzuru, insanımızın 
huzuru ve can emniyeti açısından önemlidir bunlar diyorum. Bu konulan da göz önünde bulundurur-
sanız ve bu noktada bir kez daha düşünür isek... Sayın Bakanıma da çok teşekkür ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen... 

MEHMET ERASLAN (Devamla) - . . .bir kez daha düşünme imkânı olursa, milletimiz adına, ken
disine de müteşekkir oluruz. Kendisi devlet adamıdır, tecrübeli bir siyasetçidir, tekrar bu konuyu değer
lendireceğine inanıyorum ve saygılarımı sunuyorum. (DYP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Hükümet adına, Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Kısa bir görüş, kısa bir süre için Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; aslında söz almayı düşünmüyordum; fakat, faiz oranıyla bağlantılı 
olarak çok bağlantısız yorumlar yapıldığı için, sadece o noktayı düzeltmek için söz istedim. 

Bu geçmişe yönelik borcu olanların borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla bağlantılı yüzde 
18'lik bir faiz öngörülüyor. Bu, önergeyle, sayın milletvekillerinin önergeleriyle buraya gelecek. 
Benden önce konuşan arkadaşlarımız "enflasyon hedefi yıllık yüzde 5'ken, bu yüzde 18'lik faiz faz
la değil mi, bunun düşmesi lazım" diye çok farklı bir açıklamaya giriyorlar. Bu yaklaşım tarzı doğ
ru değil; teknik olarak tamamıyla yanlıştır. Neden yanlıştır; çünkü, bankalar, bu kredi borcu olan
ların borçlarını kendileri ödemiştir. Peki, bankalar bu parayı nereden buldular; piyasadan mevduat 
olarak topladılar ve topladıkları bu mevduata da belli bir oranda faiz ödediler, kendilerinin faiz 
ödeyerek topladıkları parayla bu kredi borçlarını ödediler. Peki, mevduat faizi yüzde kaç; bir sene 
önce yüzde 20'nin üzerindeydi. Bir yıl önce yüzde 20'nin üzerinde faiz ödeyerek aldıkları mevduat
la, bu kredi borcu olanların parasını ödediler. Dolayısıyla, enflasyon bu kadar, bunu buraya in
direlim demenin bir anlamı yok. Burada alacaklı olan bankalar, borçlu olan kart sahipleridir. Biz, 
devletin borcunu bağışlamıyoruz. Aslına bakarsanız, ortada iki tane özel kişilik var; biri bankalar
dır, biri de şahıslardır. Yasal bir düzenlemeyle iki şahıs arasındaki borcu affetme yetkisinin olup ol
madığı dahi tartışılabilecek bir konumdayken, enflasyonla bağlantılı değerlendirme yapmanın doğ
ru olduğunu düşünmüyorum, teknik olarak yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu 18'lik faizle eski 
birikmiş ve ihtilaflı borçların kapatılması konusunda milletvekillerinin göstermiş olduğu duyarlılığa 
ben teşekkür ediyorum. İktidar Partisi milletvekilleri de muhalefet partisi milletvekilleri de böyle 
bir düzenlemenin hakkaniyete uygun olacağı görüşünde birleşmişlerdir ve bu, tüketiciler lehine bir 
düzenlemedir, tüketicilerin hakkını, hukukunu tamamıyla koruyan bir düzenlemedir ve yerindedir 
diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Madde oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Şimdi, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum, oylarınıza sunacağım: 
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VI.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun çalışma süresinin, 1082 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamam

lanmasına kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Tarih: 23.2.2006 

Danışma Kurulu Önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.2.2006 tarihli 67 nci Birleşiminde çalışma 

süresinin, 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanun tasarısının görüşmelerinin tamam
lanmasına kadar uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Eyüp Fatsa Haluk Koç 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

Süleyman Sarıbaş 
Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Aleyhinde, Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
Sayın Başkan, Danışma Kurulu önerisi üzerinde süre 10 dakika... 
BAŞKAN - Saat 9'a 2 dakika var Ümmet Bey. Eğer 2 dakika içinde bitirmezseniz, biz de 

Danışma Kurulu önerisini oylayamazsak, 9'da bitirmek zorundayız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkanım, 10 dakika. Danışma Kurulunun lehinde 

ve aleyhindeki konuşmalar 10'ar dakika. 
BAŞKAN - Onun için, sizden bir ara vermenizi rica ediyorum. 
Sözlü olarak, Danışma Kurulu önerisinin oylaması bitinceye kadar çalışma süresini 

uzatıyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... Saym Başkan... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sizinle ilgisi yok Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun, şimdi rahat rahat konuşun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde gecenin bu saatinde bir Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz aldım. 
Şimdi, çok önemli bir kanunu görüşüyoruz. Bu kanunla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet 

Meclisindeki bütün siyasî partilerimiz -ben onun altını çizmek istiyorum, bütün siyasî partilerimiz-
bu kanunla ilgili olarak çok ciddî çalışmalar yaptılar. Bu kanunla ilgili kanun teklifi veren arkadaş
larımız oldu. Ben, Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu görüyorum şu anda ayakta, biliyorum ki bu kanunla 
ilgili çok gayretleri oldu. Sayın Muhsin Koçyiğit burada, görüyorum, Anavatan Milletvekili, kaç 
televizyon programına çıkıp bu kanunu canlı ve sıcak tutmaya çalıştı. Tacidar Seyhan'ı görüyorum, 
Sayın Milletvekilim çok gayret sarf etti. 
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BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Biz de buradayız... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de bu konuyla ilgili olarak birçok televizyon prog

ramına katıldım, birçok, Meclis içerisinde bununla ilgili konuşma yaptım... 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - AK Partiden kimseyi görmüyor musun? 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim ve sessizliği sağlayalım arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...ve bu kanun tasarısının bir an önce Türkiye Büyük 

Millet Meclisine gelmesi için gayret sarf ettim; ancak, ne hazindir ki, bugüne kadar bu kanunla il
gili olarak, özellikle İktidar Partisi, üzerine düşen konuyu, bu kanunun bir an önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelmesi yolunda ciddî bir gayret içerisinde olmadı. Demin de söyledim... 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Kim oldu? 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Çok sivil toplum örgütleri oldu... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Nasıl oldu? 
BAŞKAN - Konuşmacıya müdahale etmeyelim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bak, bunun altını çiziyorum, Siyasî partilerin, baştan 

söyledim, katkıları oldu; ancak, gecenin bu saatinde, bir emrivakiyle, "bu kanunun bu saatte 
buradan mutlaka geçmesi lazım gelir"e bizim itirazımız var. 

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Geçmesin mi?! 
FİKRET B AD AZLİ (Antalya) - Geçmesin mi?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yoksa, geçmesi lazım. Benim 10 tane konuşmam var. 
FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Niye oyalıyorsun o zaman?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz, bunu oyalama mı kabul ediyorsunuz?! (AK Parti 

sıralarından gürültüler) 
FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Millet görüyor ama... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Milletvekili, burada, gelecek, bu kanun tasarısı üzerinde 

hiçbir şey söylemeyecek, öyle mi?! 
BAŞKAN - Ümmet Bey... Ümmet Bey... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Konuşmayacak mıyız?! 
BAŞKAN - Bir dakika Ümmet Bey... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Kredi kartı mağdurlarının daha lehine olması için bir şey 

söylemeyecek miyiz burada?! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz zannediyor musunuz ki, kanun bu şekliyle geçince, 

700 000 tane kredi kartı mağduru hemen yarın gelip ödemesini yapacak; kolay mı bu iş arkadaş
lar?! Türkiye'deki ekonomik durumu hepiniz çok iyi biliyorsunuz; insanlar kan ağlıyor. 

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - O zaman, bir an evvel çıksın. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen de yardımcı ol. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz, Genel Kurula hitap edin, muhatap almayın arkadaşlarımızı. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yarın, bu borçlarını, bu ödeme sistemiyle hepsinin bir an

da yapacağına inanıyor musunuz?! Biz istiyoruz ki, kredi kartı mağdurlarına, yapılabilirse, hep 
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beraber, burada, onlara biraz daha kolaylık sağlayacak bir şeyler getirelim. Bizim mücadelemiz, uğ
raşımız odur. Yoksa, bununla ilgili benim kaç konuşmam var, kaç televizyon programında bu 
meselenin sahibi olmuşum... 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Boş konuşuyorsun! 
BAŞKAN - Dinleyelim... Konuşmacıya müdahale etmeyin arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili 

olarak, İçtüzüğün 19 uncu maddesi var. İçtüzüğün 19 uncu maddesini... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Meclisi kilitleme! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biraz sonra göreceğiz, kaç milletvekili var burada; Mec

lisi kim kilitliyor, göreceğiz! Burada, bu sıralarda kaç milletvekili olduğunu göreceğiz! 
Şimdi, İçtüzüğün 19 uncu maddesinde bakınız şöyle bir hüküm var: "Meclis Başkanı veya 

siyasî parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin 
oylanması ilk birleşimin -altını çiziyorum- gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve 
Genel Kurul işaret oyuyla karar verir." Danışma Kurulu önerisi ne zaman gelirmiş; ilk birleşimin 
gündeminde. İlk birleşim ne zamandı, ilk birleşimi saat kaçta yaptık arkadaşlar; saat 14.00'te. 
Danışma Kurulu önerisi, ancak, ilk birleşimin gündeminde, Başkanlık sunuşlarında yer alır; yoksa, 
Genel Kurulun herhangi bir oturumunda, Danışma Kurulu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Her zaman gelir. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen bunun çıkmasını istiyor musun istemiyor musun, onu söyle. 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Vatandaşı rahatlatmak için gece gündüz çalışmak zorun

dayız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Vallahi, ben sabaha kadar burada hazırım sayın millet

vekilim. Bu kanun, eğer, sabaha kadar görüşülüp, buradan çıkacaksa, ben Ümmet Kandoğan olarak 
burada sabaha kadar oturacağıma söz vereceğim. Zaten, siz de biliyorsunuz, ben, saat kaçta 
açılıyorsa Meclis, o saatte giriyorum, kapanıncaya kadar buradan ayrılmayan bir milletvekiliyim. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Yok canım!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Öyle değil. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, ben, sabaha kadar da olsa, yarın akşama kadar 

da olsa... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Bırak şu şovu! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ... bu kanunun buradan geçmesi için otururum, katkımı 

verebileceksem maddeler üzerinde katkımı veririm ve bu kanunun da bir an önce buradan geçmesi 
için elimden gelen gayreti gösteririm. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Danışma Kurulu önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesine uygun olmadığını, şahsi görüşüm 

olarak ifade ediyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Lehinde, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, kısaca meramımı anlat

maya çalışacağım. 
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Sayın Ümmet Kandoğan, ben muhalefetin kitabını yazdım üçbuçuk yıldır burada. Şimdi, 
Danışma Kurulunun toplanmasına ilişkin 19 uncu maddeyi lütfen dikkatli oku. Burada bir grup 
önergisi gelmiyor, Danışma Kurulu oybirliğiyle öneri getiriyor; baştan çürüdü, bitti; yani, aykırı bir 
durum yok. 

Değerli arkadaşlarım, ben, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Çok kısa bir özet yapacağım. 
Belki, 50 nci maddede bir söz almıştım, onu geri çekeceğim, son maddede. Aynı, bütçe görüş
mesinin en son günü, saat sabah 05.42'de yaptığım konuşma benzeri bir konuşmaydı; onu baştan 
yapmak istiyorum. 

Bu Meclisin iradesiyle, belki de bu dönemde, halk yararına, toplum yararına, birtakım lobilerin 
baskısına rağmen, bu Meclisin iradesi sayesinde çıkabilecek olan bir yasa tasarısıyla karşı kar-
şıyayız; bunu açıklıkla söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim görevimiz ne; milletin vekâleti. Millet vekâletini ne diye veriyor; 
haklarını korumak için veriyor. Burada, Türkiye'de, çok farklı bir soygun olayıyla karşı karşıyaydık 
sevgili arkadaşlar; bunun acı sonuçlarıyla karşılaştık. Nedir bu soygun; yasal kılıf içerisinde yapıl
dı bu soygun. Şimdi o soyguna "dur" diyecek bir noktadayız. Siyasette yürütme organları, zaman 
zaman belli lobilerin, belli güçlerin -bunlar uluslararası olabilir, 1 Mart tezkeresinin öncesinde ol
duğu gibi- bazen yerel lobilerin baskısı altında kalabilir; bu çok doğaldır; ama, parlamenter sistem
de son söz meclisindir, son söz meclisindir. Bu iradeyi 1 Martta gösteren bir Meclisteyiz. Şimdi ay
nı noktadayız. Nedir bu olay; birtakım uluslararası büyük fınans çevrelerinin temsilcisi olarak Tür
kiye'de fınans sektöründe çalışan birtakım kuruluşlar; kendi ülkelerindeki yıllık bileşik faizleri, enf
lasyonları yüzde l'le 3 arasında, 4 arasında değişen ülkelerde; yüzde 10 ilâ 13 arasında uygularken 
kartlara, Türkiye'de yüzde 120 ile yüzde 150 arasında uyguluyorlar değerli arkadaşlarım! 

Şimdi bakın, yani, Türk Milleti serbest piyasa düzeni diye kuralsız vahşi bir kapitalist düzenin 
sömürüsü altına mı girecek?! 

Değerli arkadaşlarım, onun için, bu Meclis iradesi bu gece buna nokta koyacak, bu gece buna 
nokta koyacak! (Alkışlar) Ben, burada kendi partimin direnişini, belki de İktidar Partisi Grubu 
içerisinde, kendi kapalı grup toplantılarında bu çekincelerini yürütmenin başı olan Sayın Erdoğan'a, 
sayın bakanlarına gösterdikleri tepkiyi de biz üstlenerek, eğer, bu şekildeki değişiklikle olmazsa, 
muhalefet üzerine düşen görevi yaparak bu yasa tasarısını tıkayacak demiştik. 

Sevinerek görüyorum; Sayın Şener'e özellikle teşekkür ediyorum, huzurunuzda özellikle teşek
kür ediyorum. (Alkışlar) Anlayışla karşıladı muhalefetin şeyini ve belli bir lobi baskısı aşıldı değer
li arkadaşlarım. Evet, serbest piyasa düzeni diyoruz, ama, gelin, bu kurallı olsun, altta kalanın 
canının çıkacağı bir düzen olmasın. Bu kadar sahipsiz mi Türk Milleti değerli arkadaşlarım?! 
Muhalefet yapmanın yeri vardır, zamanı vardı, şekli vardır; muhalefet yapmanın usulü vardır, tarzı 
vardır; ama, millet yararına olan noktalarda bu Meclis, Anavatan Grubuyla, Doğru Yol Partisine 
mensup arkadaşlarımla, Cumhuriyet Halk Partisiyle ve İktidar Partisiyle tek vücut olmasını da bil
mek zorundadır. Onun için, şu noktada, belki yürütme organımız üzerine olan belirli baskıları aşma 
noktasında uzlaştığımız bir sürede, bu yasaya 5 gün ara verilmesini ben kabul etmiyorum, ben kabul 
etmiyorum! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bazıları uyumaz değerli arkadaşlarım, bazıları uyumaz. Herkesin -hiç kimseyi itham ederek 
söylemiyorum, herkesi de tenzih ediyorum, hiçbir adres de göstermiyorum- bekledikleri doğrultuda 
bunu tekrar geri döndürmek için bu 5 gün içinde faaliyete gireceklerinden adım gibi de eminim. 
Onun için, bu irade burada şekillenmişken, milyonlarca insanımızın beklediği bu yasa tasarısını 
çıkartalım. Sayın Kandoğan, gelin destek verin. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Biz destek veriyoruz Sayın Koç, zaten destek veriyoruz. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sevgili Anavatan Partisi Grubu mensubu milletvekili arkadaşlarım, 

lütfen, gelin destek verin. 
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Cumhuriyet Halk Partisinin desteği ortadadır ve burada, açıklıkla söylüyorum, zorlamıştır ve 
İktidar Partisi içerisindeki çok sayıda milletvekili arkadaşımın da duygularına tercüman olmuştur. 

Ben, Danışma Kurulunun oybirliğiyle getirdiği bu önerinin lehinde söz alıyorum ve emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, önerinin lehinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN - Önerinin lehinde, ayrıca, Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu söz 

istedi. 
Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Sevgili arkadaşlarım, biz, Anavatan Partisi olarak, Grup sözcüsü olarak ve arkadaşlarım olarak 

burada bir gerçeği vurgularken, bu yasanın çıkmaması için değil, halkımızın acaba daha lehine olur 
mu diye söyledik. Elbette ki, Sayın Koç'un söylediği gibi -kendilerine de teşekkür ederim- biz de, 
bu yasanın, behemehal bu akşam, vakit geçirmeden çıkması için imza attık, sayın grup başkanvekili 
de biliyor ve biz, bu yasayı destekliyoruz. 

Bizim burada söylediğimiz; eksiklerimiz olabilir, bu eksikleri de tamamlarsak bu yasa daha 
güzel olur diye burada bulunduk ve söyledik. Ama, sevgili arkadaşlarım, tabiî ki, ben, niye, 4 saat, 
bir kişiyi burada affetmeye çalıştık da, 700 000 kişiyi, bizden ümit bekleyen 700 000 kişinin 4'er de 
kişisi olsa 2 000 000'a yakın insanı mağdur etmeyelim, bir an evvel bitseydi diye onu söyledim. 
Onun için de, Anavatan Grubu olarak da, her ne lazım ise, bu halkın lehine olan yasa... Bu da bun
lardan biridir. 

Hakikaten, iktidara da burada teşekkür ediyorum. Kolay değil, bütün fınans grupları baskı 
yapıyor. İşte, iktidardan beklenen, muhalefetten beklenen, toplumun lehine olan kararlarda bir araya 
gelmeleri beni her zaman mutlu eder. Biz de, toplumun lehine olacak her yasada, gerekirse iktidarın 
yanında oluruz ve olmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili aleyhte, lehte konuşmalar 

da bitti. 
Şimdi, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 2/415) 
(S. Sayısı: 1082) (Devam) 

BAŞKAN - 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye iş

yerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir. 
Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak 

durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme 

- 1 5 5 -



TBMM B:67 23 .2 .2006 0 : 3 

işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere 
kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine tâbi değildir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Nejat Gen-
can, Edirne Milletvekili; Anavatan Partisi Grubu adına Hüseyin Güler, Mersin Milletvekili; şahıs
ları adına isteyenler; Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili; Hasan Anğı, Konya Milletvekili. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Nejat Gencan, Edirne Milletvekili. 
Buyurun Sayın Gencan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA NEJAT GENCAN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1082 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yaklaşık iki saate yakın süredir bu yasayla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bugünkü çalışma 
süremiz de saat 21.00 olmasına rağmen, Danışma Kurulunun kararıyla, bitene kadar süreyi uzattık. 

Evet arkadaşlar, şubat ayının başında komisyonumuza gelen ve komisyonumuzda, Sayın 
Bakanımızın da bulunduğu komisyonumuzda, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatandan 
katılan arkadaşlarla beraber, bir gün içerisinde bu yasayı hızla geçirdik. O gün, komisyonda, bu 
yasanın bugünkü önergelerle düzeltilecek hale gelmesine karşı çıkanlar olmuştu. Öncelikle, Cum
huriyet Halk Partisi olarak biz, 9 uncu, 24 üncü, 26 ncı ve geçici 4 üncü maddelerde bu yasanın şim
diki çıkacak haliyle çıkması için gayret göstermiştik. Zannederim, o gün olayın farkında olmayan 
ve son zamanda da toplumumuzun çeşitli kesimlerinden gelen tepkiler ve hiç istemediğimiz intihar 
vakaları ve benzeri olaylarla, bu yasanın ne kadar önemli, ne kadar da erken ve elzem olarak, acil 
olarak çıkması gerektiğinin farkına vardık ve son birkaç gündür, bilhassa dün, AKP Grup Baş
kanımız ve Sayın Haluk Koç dahil olmak kaydıyla, komisyon üyelerimiz bir araya gelerek ve Sayın 
Bakanımız Abdüllatif Şener Beyin de bu yasayla ilgili son rötuşların yapılması konusunda göster
miş olduğu gayretlerle, bu yasayı, toplumun beklentileri şeklinde çıkması için son haline getirdik. 

Bu akşam, burada, bu yasayla ilgili konuşulacak çok şey var ve konuşulması gereken çok şey 
var; ama, son haliyle, üzerinde çok fazla konuşulacak bir yasa olmaktan çıktı ve toplumun bir an 
önce çıkmasını beklediği bir yasa haline geldi. 

Ben, öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda göstermiş olduğu ısrarlı tutumu ve 
bizim bu ısrarlı tutumumuza yanıt veren -az önce de Grup Başkanımız Haluk Beyin söylediği gibi-
AKP'nin Meclisin değerli milletvekilleri tarafından, yürütmenin önüne geçerek, yasamayı önplana 
çıkardığı bu davranışını ben de şimdiden kutluyorum ve öncelikle, bu yasanın çıkması için tüm par
tilerin bir dayanışma içerisinde olacağına inanıyorum. 

Bu yasanın, bir an önce çıkmasını bekleyen vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler. 
Buyurun Sayın Güler. 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hassasiyet ve toplumsal travma düzeyine gelmiş bir 

soruna, tüm dileğimiz, Anavatan Grubu olarak, yaraya, merhem olabilmek; yani, yapıcı muhalefet 
yapabilmek. Ama, gördüğüm kadar, biraz da günah çıkarırcasına, uzun yıllardır kanayan bu sorunu, 
bugün, günübirlik de olsa çıkarma telaşı var; bizler de bu konuda, son derece katkıda bulunmaya 
hazırız. 

- 1 5 6 -



TBMM B:67 23 .2 .2006 0 : 3 

Amacımız, yasanın aksayan yönlerini düzeltebilmek; yani, bu toplumun bir daha aynı sorun
larla karşı karşıya gelmemesi, aynı acıları paylaşmamak; yani, yaşamamak. Bunlar birer sonuç. 
Güzel bir söz var: "Türküz, doğruyuz, maalesef borçluyuz." Yapmayın dostlar. Keşke, bu toplumun 
sorunları ve yaralan travma düzeyine gelmeden, toplumsal cinnet yaşamadan bu konulara müdahale 
edilebilseydi. Evet, yarın da meydanlarda çıkacaksınız, kredi kartzedeleri affettik diye; ama, şunu 
görün ki, bu borç ödeme... Borç, namuslu insanların sorunudur; bunun net olarak altını çiziyorum, 
namussuz insanların ödeme gibi bir sorunu yok. Bu yüzden, yapılması gereken tek şey var: Üreten, 
borçlanmayı engelleyen, tüketimi teşvik eden değil; çünkü, aynı zamanda, bankalar da kredi kart 
dağıtımına fütursuzca, pazarlama teknikleriyle, sonuna kadar... Sizlere de soruyorum sayın millet
vekillerini, yüzde 30, aynı kredi kartı konusunda sıkıntılarınız var, hepimiz biliyoruz bunları. 
Sadece birilerini günah keçisi ilan etmek değil. Aldın kredi kartını, tüketirken düşünseydin demek, 
bana göre masum bir süreç değil. Bu, toplumsal bir sorun. Birkaç kişi olsa, haklısınız, bu tespitlere 
katılacağım; ama, biraz önce Sayın Bakanıma da sordum, aynı sorunla, inşallah, gerek konut 
kredilerinde gerek otomobil kredilerinde karşı karşıya gelmeyiz. Bu yüzden, tüketimi değil de, 
üretimi teşvik edebilmek. Bankaları da, bir derece burada, kendilerine çekidüzen verebilecek ve 
kendisini sorgulayabilecek kontrol mekanizmalarının kurulması gerekmekte. Tabiî ki, Sayın 
Bakanımın biraz önceki konuşmasında, faiz oranlarına baktığımızda, yüzde 18'ler çok komik değil 
Sayın Bakanım. Gerçekten, ülkenin, yüzde 5 gibi hedefiniz olan tüketici endeksine baktığımızda, 
yüzde 18 ciddî bir rakam; ama, bunun yanında, geçen yıl yüzde 20'lerde topladığı mevduatı bugün 
yüzde 18 verdiğinizi söylüyorsunuz; ama, geçen yıl, aynı bankalann kredi kartlanna yüzde 150'ler 
civarında ortalama bir faiz aldığını unutmamak lazım. 

Bu yüzden, bu kanunun daha sağlıklı çıkabilmesi için önergelerimiz var ve sağduyunun hâkim 
olmasını bekliyoruz. Bu toplumumuzun bir daha aynı acılan yaşamamasını diliyorum ve toplum 
adına da hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz istemi, Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili. 
Daha önce, Çelik yerine, soyadınızı Selik olarak okuduğum için özür diliyorum. 
Buyurun Sayın Çelik. 
HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Konuşmuyorum. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 
Sayın Hasan Anğı, Konya Milletvekili. 
Buyurun Hasan Bey. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Tasannın gelişim süreciyle ilgili birtakım ifadeler ortaya kondu. 1987'lerden beri hayatımızda 

olan bu gerçeği, 1992'lerden itibaren tasarıya dönüştürme imkânı olmamış. Bu dönem içinde 
tasanlaştı, komisyonlardan geçti ve bugün Genel Kurulumuzda. 

Katkısı olan herkesi, başta hükümetimizin başı Başbakanımızı, Sayın Başbakan Yardımcımızı, 
bütün bakanlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı, komisyon üyelerimizi ve şu anda Genel Kurulda 
bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın katkısıyla, en iyi şekilde çıkmakta. 

Ben, hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Haluk Koç'u, çok büyük bir 

üzüntüyle dinledim, üzüldüm. Niye üzüldüm; onu anlatacağım şimdi. Sayın Koç, geldi buraya, 
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dediler ki: Biz, tasarının bu haliyle, verilecek önergelerle çıkması için çok büyük bir baskı uy
guladık, çok gayret sarf ettik, hükümeti bu noktada belli bir yere getirdik. O nedenle, bu gelinen 
nokta son derece iyidir. Eğer, bugün çıkmazsa, öyle bir lobi var ki Türkiye'de, korkunç bir lobi var; 
salı gününe kadar bu lobi faaliyete geçecek, önergelerle kazanılmış olan ve bu anda bu noktaya gel
miş olan bu kanunla ilgili olarak mevcut durumu bile muhafaza edemeyebiliriz diye... Yani, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini töhmet altında bırakan, Bankalar Birliğine, âdeta, milletvekillerinin 
iradesi üzerine ipotek koyan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerindeymiş gibi hava veren bir 
konuşmasını ibretle, üzüntüyle izledim. Sayın Koç, yanılıyorsunuz, Bankalar Birliği, evet, millet
vekillerine, size de gönderdi, o bir lobi faaliyeti, onu biliyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, demin de okudum, bir kez daha okumak istiyorum, onunla ilgili bir lobi faaliyetinde bulundular: 
"Faiz oranlan, serbest piyasa koşullarına ters düşecek bir yaklaşımla fınansal parametrelere (faiz 
oranları, ücretler, limitler gibi) sınırlama getirilmemelidir." Bankalar Birliği bunu söyledi. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Faiz, soygun devam etsin!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ne dediğini bilmiyorsun!.. 
BAŞKAN - Yerimizden konuşmayalım. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bunu alıyorsunuz siz, "eğer beş gün içerisinde, 

salıya kadar, bugün geçmezse, bu Bankalar Birliği tekrar büyük bir lobi faaliyetinde bulunur, bugün, 
bu gelinen noktadan geri adım atılır." Böyle bir şeyi söylemeye Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çatısı altında hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur. Şimdi, bakınız, bir önerge var elimde, AK Parti 
Grubundan milletvekili arkadaşımın verdiği bir önerge var. "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
azamî, akdî ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları üç ayda bir 
açıklar." Eğer, o lobi faaliyetleri, Türkiye'de, sizin bahsettiğiniz kadar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi milletvekillerinin iradesinin üzerine ipotek koyacak bir lobi ise, en fazla Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası üzerinde lobi faaliyetini yaparlar. Biz borç bırakacağız. Bakın, önerge burada. "An
laştık" dediğiniz önergeyle azamî, akdî ve gecikme faiz oranlarını tespit edecek Merkez Bankası. 
Bankalar gider -22 tane banka- büyük bir lobi faaliyeti oluşturur ve tespit edilecek bu azamî, akdî 
faiz oranları ve gecikme faiz oranları üzerinde, eğer o güçteyse, en fazla baskıyı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yapamazlar, ama, Merkez Bankasına yapabilirler. 

Değerli milletvekilleri, peki, yüzde 18'e inmiş... Niye yüzde 18? Yani, bu oran nereden çıktı? 
Kim tespit etti yüzde 18'i? 

FÎKRET BADAZLI (Antalya) - Sayın Bakan izah etti. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, anlattı da; yani, niye yüzde 18? Niye en makulü, 

bugün gelinebilecek en iyi nokta yüzde 18, niye? Yüzde 10 da olabilirdi. Olabilir. Var mı bunun bir 
kuralı?! Bu iradeyi koyacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi?! Buradaki milletvekil
lerinin hür iradesiyle bu iş düzenlenmeyecek mi?! Yani, siz "yüzde 18'e razıyız, çok iyi bir noktaya 
geldik ve gelinebilecek en iyi nokta budur" derseniz, baştan bir teslimiyeti kabul etmiş olursunuz. 
O zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekilleri iradesi üzerinde bir ipotek konulmuş 
olur. Yani, şunu söylemek istiyorum değerli milletvekilleri... 

AHMET IŞIK (Konya) - Özel hukuka tabi borç ilişkisi bu. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Anladım da, o zaman yüzde 18'i nereden buluyorsunuz? 

Yüzde 22'ydi Sayın Milletvekili; niye yüzde 18'e indi? 
AHMET IŞIK (Konya) - Bankalar Birliği 4 puan daha düşürdü. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, bir şey söylüyorum... 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Daha önce yüzde 22 miydi; yüzde 22'ydi. Yüzde 18'e 
nasıl indi? 

AHMET IŞIK (Konya) - Bankalar Birliği 4 puan daha düşürmüş. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yüzde 18'e nasıl indi? 
AHMET IŞIK (Konya) - 4 puan feragat etti Bankalar Birliği. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 4 puan inebiliyorsa 14 puan da inebilir. Bunun ölçüsü 

nedir, ben onu soruyorum. Bunun ölçüsü nedir? 
AHMET IŞIK (Konya) - Kamu yok burada. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar, müdahale etmeyin; dinleyin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakın, bizi izliyor kredi kartı mağdurları. Yani, 

şimdi, bu uygulamayla, getirilen bu düzenlemeyle, siz "kredi kartı mağdurlarının mağduriyetlerini 
çözdük, bundan sonra bir problem, bir sıkıntı kalmadı" diyebilir misiniz?! Bizim itirazımız buna. Biz 
istiyoruz ki, burada, milletvekili olarak, bizler, daha iyisi olabilecekse, daha iyisini yapabileceksek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
Bir de, sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşma, sorun çözmez, tartışmayı uzatır ve çözümü de 

karmaşık hale getirir. O yüzden, hatibi, lütfen, dinleyin. Daha sonra, başka konuşanlar kendi düşün
celerini aktarırlar; ama, bu karşılıklı konuşmayla eğer düşüncelerinizi aktaracağınızı zannediyor
sanız, yanılıyorsunuz. Sadece, daha kaotik, daha karışık bir tartışma ortamı yaratıyorsunuz. O yüz
den, lütfen, konuşmacıya müdahale etmeyelim, konuşmasını bitirmesini sağlayalım. 

Süreniz de doldu; toparlayın lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bizim arzumuz, temennimiz -demin de söyledim, şimdi 

tekrar ediyorum- yapabileceğimiz bir şey varsa, yeni önergelerle kredi kartı mağdurlarının mağ
duriyetlerini daha iyi hale getirebiliyorsak onun tartışmasını yapalım, onun mücadelesini yapalım. 
Yoksa, bu kanunun çıkması lazım ve bugün çıksın, bugün çıksın... Yani, bunun... 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Çıkacak!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekilim, lütfen, oturduğunuz yerde öyle söy

leyip durmayın. Geliniz, burada, varsa bir şeyiniz, buraya gelin, burada söyleyin. Yani, ben farklı 
bir şey söylemiyorum. Ben diyorum ki, sabaha kadar da olsa ben buradayım. Bu kanunu çıkaralım. 
Benim arzum, isteğim budur. Çıkmasın diye, şurada bulunan milletvekillerinden bir arkadaşımızın 
dahi öyle bir düşüncesi yok. Çıkması lazım. Mutlaka çıkarılması lazım. 

Evet, ben daha sonraki maddelerde de şahsım adına görüşlerimi ifade etmeye devam edeceğim 
ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiy
le kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
c) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını, 
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d) Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmet
lerinden yararlanmayı sağlayan kartı, 

e) Kredi kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı 
sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını, 

f) Kartlı sistem kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart 
çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşları, 

g) Kart çıkaran kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile 
diğer kuruluşları, 

h) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağlamak 
amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ya da kuruluşları, 

i) Üye işyeri: Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kart 
hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

j) Kart hamili: Banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 
k) Harcama belgesi: Banka kartı veya kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri 

tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart 
hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği 
haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi, 

1) Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı veya kredi kartı 
hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre 
veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından im
zalanan belgeyi, 

m) Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarını 
gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü, 

n) Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile ön
ceki hesap özeti bakiyesinin toplamını, 

o) Asgari tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarını, 
p) Alacak belgesi: Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hiz

metin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına alacak 
kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgeyi, 

r) Bildirim, talep, şikâyet ve itirazlar: Kart hamilinin yazılı olarak, elektronik ortamda veya 
telefon ile yapacağı bildirim, talep, şikâyet ve itirazları, 

ifade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya 

Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu; Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili İbrahim 
Özdoğan. 

Kişisel söz istemi olanlar: Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Konya Milletvekili Hasan An-
ğı, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, Samsun Millet
vekili Haluk Koç, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı 
Birlik. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğ-
lu'nun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika Sayın Aslanoğlu. 
Buyurun. 
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CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Saygıdeğer Başkan, 
Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, size tarih vermek istiyorum; bu Mecliste, ben, bu konuyu ilk defa 
18.12.2002 tarihinde gündeme getirmişim. Burada, Sayın Ali Babacan Bakanımıza, bugünkü 
konuştuğumuz, sanki, keşke ben bunları yazmasaydım ve bugünkü konuştuğumuz konular meydana 
gelmeseydi. 

Tarih, 18.12.2002. Yüce Meclisin dikkatine getirmişim. Gündemdışı söz almışım ve Sayın Ali 
Babacan'a, bunlar oluyor Türkiye'de, acaba bunlara bir önlem alacak mısınız diye sormuşum; ama, 
maalesef.. .Tabiî, 18.12.2002. Meclis açıldıktan bir ay sonra değerli milletvekilleri. 

Tabiî, ben şunu arzu ederdim... Bu yasa teklifini bu Meclise veren ben ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubundan arkadaşlarım. Tarih, 9 Ekim 2003 sayın milletvekilleri. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Allah razı olsun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - 9 Ekim 2003. 
Tabiî, Meclis geleneği şu olmalıydı, ben bunu beklerdim: Bir yasa görüşülürken o konuyla il

gili kimler kanun teklifi vermişse, birleştirilmesi lazımdı; ama, bilemiyorum, benim verdiğim 9 
Ekim 2003. Basit, iki maddelik, kredi kartlarının tüketici kredisiyle endekslenerek birleştirilmesiy
le ilgili bir kanun teklifimdi; ama, her nedense, nedense, bu yasa görüşülürken acaba bizim tek
lifimiz, ben ve arkadaşlarımın teklifi dikkate alınmadığını da merak ediyorum. Meclis geleneği buy
du, bu konuda da teessüflerini iletiyorum; çünkü, 9 Ekim 2003... Ve daha sonra, huzurlannıza bu 
yasa teklifimi dört defa, 37 nci madde uyarınca dört defa sizin dikkatinize getirdim, dört defa size 
burada yalvardım: "Sayın milletvekilleri, burada yangın var, gelin bu yangına hep beraber çare 
bulalım" dedim. Dört defa... Her iki ayda bir, her üç ayda bir, defalarca. Âdeta yalvarırcasına siz
lere, gelin Meclis iradesi buna el koysun dedim; ama, maalesef, her seferinde, her ne hikmetse, red
dedildi bu yasa, bu teklifimiz ve üçbuçuk yıl geçti bugüne geldik ve o gün eğer, o gün söyledik
lerimi size -zaman az diye- okusam, şu gün konuştuklarımızın aynısını o gün dile getirmişim, ay
nısını; ama, üçbuçuk yıl geçti; üç yıl üç ay. İlk, 18.12.2002; üç yıl iki ay geçti yaklaşık. Üç yıl iki 
ay önce, eğer o gün, benim sözlerime birazcık katkı verseydiniz, bugün bu boyuta gelmezdik. Bazı 
konularda, eğer biz çıkıp sizlere, halkın sorununu, insanların sorununu iletiyorsak, inanın bu Yüce 
Meclis hep beraber, birlikte çözüm bulur; tıpkı bu yasada olduğu gibi değerli milletvekilleri. Bunu 
söylemeden geçemeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, birkaç rakam vermek istiyorum, sizin hep hafızalarınızda kalsın. Tür
kiye'de şu anda 47 milyar veya TL olarak 47 katrilyon, tüketici kredisi var. Türk bankacılığının fon-
lamasının çok önemli bir kısmı; yani, önemli bir kısmını, önemli bir kaynağını tüketici kredisine ak
tarmış, tüketici kredilerine. Bu 47 katrilyonun 30 katrilyonu tüketici kredisi, yani, bu, araç veya 
konut veya normal ihtiyaç kredisi dediğimiz krediler. Bunların faizleri -şu günkü oranlardan bah
sediyorum- aylık yüzde 1 ile 1,80 arasında; yani, konut kredileri, yirmi yıl vadeli konut kredileri yüz
de 1 ile 1,20 arasında Türk bankacılık sisteminde. Otomobil kredileri 1,10 ile 1,50 arasında; diğer ih
tiyaç kredileri dediğimiz kredi ise 1,20 ile 1,80 arasında. Bunların yıllık bileşik maliyeti ise değerli 
milletvekilleri maksimum 1,80'in geldiği rakam yüzde 24'tür. Dikkatinize sunuyorum, yüzde 24'tür. 

Böyle bir, Türk bankacılığının böyle bir uygulaması var; ancak, benim hazmedemediğim -ben 
eski bir bankacıyım; 1997 yılında ayrıldım sistemin geleceğini gördüğüm için- böyle bir uy
gulamada, dünyanın hiçbir yerinde 7 katı, 8 katı kadar kredi kartlarına bir uygulama yok; ama, kim
den çıkıyor bu para biliyor musunuz; 17 katrilyon bir tüketicisi kredisi var. Sistem, tüm işletme 
maliyetini, sistem, tüm işletmenin... Yani, yaklaşık 29 000 000 kredi kartı var 15 000 000 kişide; 
ama, kredili kredi kartı kullanan insanlardan yüzde 120, yüzde 130, yüzde 150, yüzde 110, yüzde 
100... Bugün, hâlâ daha bugün aldığım rakamlarda ortalama uyguladığı faiz 5,25 arkadaşlar. 5,25'in 
-eski, geleceğim biraz sonra- bileşik faizi ise yaklaşık yüzde 90'a gelmektedir; hâlâ, şu gün... 
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Şimdi, bir tarafta, tamam, kredi kartlarının bir işletme maliyeti vardır; ama, bankaların da buna 
önlem alması lazım. Demin bir arkadaşım söyledi, Türkiye'nin her tarafı POS mezarlığı oldu. Her 
bankanın 10 tane POS'leri var aynı yerde. Halbuki, biz bunu ortak konuşturabiliriz, bu maliyetleri 
aşağıya çekecek önlemleri alabiliriz. Ben bunları size daha önce arz etmiştim; ama, hiçbir önlem al
madan, tüm bu sistemin maliyetini zorunlu olarak kredi kullanan, 17 katrilyon krediden çıkarmak 
insafsızlıktır. Bunu söylemek istiyorum. Sistem buna çözüm getirmek zorundadır; ama, bugüne 
kadar bankacılık sistemi getirmedi buna ve çok dağınık risk; yüzde 10, yüzde 8, yüzde 7 bunun geri 
dönmesi de olmayabilir diye, maalesef, çok aşırı miktardaki bir faiz haddiyle bu arkadaşlarımız 
kredilendirildi. Yani, sorun buradan kaynaklandı. Halbuki, bir tüketici kredileri gibi, diğer krediler, 
otomobil kredileri gibi, kredili kredi kartları da makul bir seviyede, eğer makul bir oranda olsaydı, 
bugün ne sisteme ne insanlara, zavallı insanlara bu sorun gelmezdi arkadaşlar. Bir kere bunları bilin. 
Bazı şeyleri bilmek zorundayız; yani, burada hep tüketici hesap bilmiyor, tüketici... Ne yapsın 
tüketici?! Bakın onların harcamalarına; çoğu çoluk çocuğunun okul masrafını gidermek içindir, 
çoğu ekmek içindir arkadaşlar. Onun için, buna çözüm bulmak hepimizin görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, şunu söylemek istiyorum: Neden yüzde 18'de veya neden?! Eğer 
bu yasa komisyondan geçtiği şekilde çıksaydı; ben, komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum; burada, tüm partilerin komisyon üyesi arkadaşlarım, çok duyarlı davrandılar. Üç gündür, 
bizlerin... Ben, Sanayi Komisyonu üyesi değilim, sadece arkadaşlarıma, Sanayi Komisyonunun 
çok değerli üyesi arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım; yani, onlara sadece yardım etmeye çalış
tım; ama, bilin ki, neden yüzde 18'de mutabık kalındı; bunu açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk bankacılığının bir kaynak maliyeti vardır. Kaynak maliyeti, mev
duat faizleri vardır. Mevduat faizleri, bugün Türk bankacılığında... Hazine bonosu faizleri yüzde 
14'tür, yüzde 14,5. Bankaların topladığı mevduat ise, yüzde 15 ile yüzde 18 arasındadır şu anda. Her 
bankanın değişik kaynak maliyeti vardır ve bunlar üzerinden bankalar munzam karşılık ve dis-
ponibilite ödüyorlar. Eğer dün aldığı kâr değil, yarın aldığı... Onun için, eğer bankacılığın kaynak 
maliyetinin altında eğer bir şekilde bir uygulama yapılsaydı, o zaman sistemin bazı yerlerinden daha 
değişik şeyler açılabilirdi. Ama, üç gündür, Sayın Kandoğan, üç gündür bu konuda verilen 
mücadeleyi bilmiyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Üç gündür, Sanayi Komisyonunun değerli üyelerine, özellikle Sayın Hasan Anğı Beye, 

hakikaten, duyarlılığına ve... Eğer bu şekilde geçseydi, komisyondan geçen şekilde, kredi kartı 
faizleri, hâlâ, yüzde 5,25; yüzde 20 fazlası, yüzde 6-6,5'a gelecekti, burada yüzde 6,5'i görüşüyor 
olacaktık. Bir şey getirildi, Türk bankacılığında bir ilk: Basit faize geçildi. Basit faize geçilmesi ne 
demek biliyor musunuz: Üç ayda bir, bileşik faiz yerine kredi kartlarında artık basit faize geçilmesi, 
kart maliyetlerinde -tabiî, faiz oranı yüksekliğine, düşüklüğüne göre- 25 puan ile 10 puan arasında 
bir indirim getirildi, basit faize geçilmesiyle. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onun için, tabiî, ideal mi; değil; ama, Sayın 

Kandoğan, biz, bunu becerebildik. İnşallah, siz de başka şey becerirsiniz. Biz, ancak, arkadaş
larımız... 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sanayi Komisyonundaki arkadaşlarıma teşek

kür ediyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Efendim, bitiriyorum. 
Sayın Anğı'ya, Sayın Sanayi Komisyonu Başkanımın duyarlılıklarına, Sayın Bakanımın hoş

görüsüne teşekkür ediyorum. Üç gündür, bir konsensüs sağlamaya çalıştık. Özellikle, Anavatan Par
tisi Grup Başkanvekili Sayın Sanbaş'a her vesileyle bilgi verdim; onun da konsensüsünü bu arada 
hep sürekli alıyordum. Yani, nedir; bu Meclisten bir konsensüs çıksın, insanlarımızın sorunu gideril
sin. Daha sonraki maddede biraz daha izah edeceğim. Onun için, bu yasa... Bu şekliyle, ancak bu 
kadar becerebildik biz. Bizler bu kadar destek verebildik. Ben, tüm milletvekillerine teşekkür 
ediyorum ve özellikle, Tacidar Bey, diğer tüm... Nuri Bey, Hasan kardeşime, bu konuda, üç gündür 
verdikleri emeğe de saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; akşamın bu saatinde, ben, kredi kartı mağdurlarının aileleriyle, 
çoluk çocuklarıyla bizleri izlediklerini biliyorum ve empati yapmak istiyorum. Dolayısıyla, uzun 
konuşmayacağım. 

Şimdi, başlangıçta, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin, burada, şu imajı ver
meye çalıştıklarını gördük: "İşte, biz aramızda anlaştık ve bu yasayı biz çıkarıyoruz." 

Değerli arkadaşlar, bunun adına "cingözlük" derler. Anavatan Partisinin sanki hiçbir katkısı 
yokmuş, hiçbir emeği yokmuş!.. Değerli arkadaşlar, bu konuda cingözlük yapmayalım. Bu yasanın 
çıkarılmasında, elbetteki, İktidar Partisinin de, Cumhuriyet Halk Partisinin de, Anavatan Partisinin 
de, sivil toplum örgütlerinin de, vatandaşlarımızın da, yazar-çizerlerin de, hepsinin büyük katkıları 
olmuştur. Başlangıçta böyle oldu; ama, sonra, mızrak çuvala sığmayınca, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüleri, Anavatan Partisinin de katkılarının olduğunu burada ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, bizden, bu işin uzmanı, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Muhsin Koç-
yiğit defalarca televizyona çıktı, kamuoyu oluşturdu. Hatta ve hatta, bu konuda ilk basın toplan
tısını da düzenleyen Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Muhsin Koçyiğit'tir. Bu emekleri inkâr et
meyelim. Eğer iki parti arasında bu anlaşma sağlanmışsa, o zaman, bugüne kadar, kredi kartı mağ
duriyeti yüzünden canlarına kıyan, sosyal faciaların meydana gelmesine sebebiyet veren, iki parti 
deriz; ama, bu yanlışlığı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri sonunda düzelttiler, kendilerine teşek
kür ediyorum. 

Bu yasanın milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum; ama, biz, Anavatan 
Partisi olarak şunu isterdik. Bu faiz oranı gerçekten yüksek, yüzde 18. Gerçi, Sayın Devlet 
Bakanımız bu konuyu teknik olarak izah ettiler; ama, hazine bonolarının yüzde 13-14 olduğu bir 
durumda, bu faiz oranının yüzde 13-14'lerde olmasını isterdik. Eğer ileride bunun mahzurları çıkar
sa, bu faiz oranından dolayı tüketici bu konuda şikâyetçi olursa, bunun sorumlusu da Anavatan Par
tisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Partidir diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz istemi; Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik. 
Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüştüğümüz 

bu yasa tasarısı, ülkemizde belki çok konuşulan; ama, sonuç itibariyle de herkesin mevzuu toplum
da paylaştığı bir konu. Ama, bu, bugüne gelinceye kadar niçin bir düzene konulmamış diye bak
tığımızda, bir yasası yoktu; kredi kartının bir yasası yoktu, banka kartının bir yasası yoktu. Şimdi 
banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili bir yasa tasarısını hep birlikte, iktidar-muhalefet birlik-
teliğiyle bu Meclisten geçirmeye çalışıyoruz. 
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Şu anda konuşmakta olduğum madde, 3 üncü maddesi. Bir yasanın, tasansı içerisinde, yasa 
içerisinde kullanılan deyimlerin de doğru ifade edilmesi lazım, bunların doğru tanımlanması lazım; 
nedir banka, nedir kredi kartı, nedir banka kartı diye. Bu maddede de biz bunları açıklamış oluyoruz. 
Sanıyorum, bundan sonra hem "taraf dediğimiz zaman ne anlaşılacak hem de işte "hizmet" ve "müş
teri" dediğimiz zaman ne anlaşılacak, bütün bunların bir detayı bu 3 üncü madde içerisinde ifade edil
miştir ve bundan sonraki çalışmalarda, bundan sonraki aşamada da bu madde bizim için bir değer, 
bir kriter olacaktır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Konya Milletvekili Hasan Anğı... 
HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Tasarının 3 üncü maddesi "Tanımlar" başlığı. Önemli bir başlık. Bugüne kadar kamuoyunda bu 

yasa tasansı çok da sağlıklı tartışılmamıştı açıkçası. Biraz önceki değerli konuşmacı arkadaşlanmız 
da... Geçmişten birikmiş gelmiş borçların yapılandınlmasında yüzde 18... Yeni dönemle ilgili yet
kiyi Merkez Bankasına veren bir düzenlememiz var. Yani, yüzde 18, belki 2002, 2003, 2004, 
2005'lerden gelen borçlarla ilgili yapılandırmada, o dönemki yüzde 130, yüzde 150 temerrütleri kal
dırıp yüzde 18'le güncellediğimiz bir başlık. Yani, bu tanımların doğru tartışılmasıyla kamuoyu 
daha sağlıklı bilgilenecek ve yasa da daha iyi anlaşılır olacak. 

Ben hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edil

miştir. 
Madde 4'ü okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
İzne Tâbi İşlemler 

Faaliyet izni 
MADDE 4- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, 

takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlann Kuruldan izin almaları şarttır. 
Bu kuruluşların; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Kuruculannın gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması, işin gerektirdiği dürüstlük ve 

yeterliliğe sahip olması ve banka ortaklarında aranan diğer nitelikleri haiz olması, 
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, tüzel kişi 

kuruculann yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi, 
d) Nakden ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş olan sermayesinin altı milyon Yeni 

Türk Lirasından az olmaması, 
e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
f) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik 

donanıma sahip olması, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması, 
g) (d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde beşi tutarındaki sisteme giriş payının Kurum 

hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi, 
şarttır. 
Kuruluşlann bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygun

luğunu sağlaması zorunludur. 
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Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye'de şube ya da kredi kartı sis
temi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik açmaları 
Kurulun iznine tâbidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Muhsin Koçyiğit; buyurun. 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 1082 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısı, gerçekten de bir sosyal yaranın 
kapatılması için çıkması gereken zorunlu bir tasarı idi. Bugüne kadar, başta sivil toplum kuruluşları 
olmak üzere, İktidar Partimiz, muhalefet partilerimiz hepsi, buna, en yüksek düzeyde katkılarını ver
diler ve en ideal duruma geldi. Tasarının tümü üzerindeki görüşlerimizi açıkladığımız zaman eksik
lerini, mükemmelliğini de söylemiştik. Bu bakımdan, biz, Anavatan Partisi olarak bundan sonraki 
maddeler üzerinde söz almayacağız; çünkü, biz, bunun zamana karşı bir yarış olduğunu biliyoruz. 
Biz, boş durmuyoruz burada, başka güçler de boş durmuyor. O güçlerin çabalarını boşa çıkarmak için 
ve bizim gözlerimizin içine bakan mağdurların mağduriyetlerine son vermek için bundan sonra geri 
kalan maddeler hakkında Anavatan Partisi olarak söz almayacağız. Bu bakımdan, bu yasa tasarısının, 
bu gece çıkıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip bir an önce kanunlaşmasını istiyoruz. 

Bir kez daha yasa tasarısının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Ali Çelik... 
HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Hasan Anğı; buyurun. 
HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 üncü maddeyi de hızla geç

mek için, ben, sadece sizleri selamlayarak, hayırlı olsun diyor ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Konuşmacıları dikkatle takip ediyorum. En son Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 

milletvekilimizi dinledim, o konuşmadan sonra da büyük bir üzüntü duydum. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sen de bugün hep üzülüyorsun... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakın, söyleyeceğim. Niye; çünkü, şu ana kadar deniyor

du ki, yüzde 18 gayet iyi bir şeydir, makuldür. Biz bunu sağladık, o nedenle, kredi kartı mağdur
larının dertlerine derman olduk; ama, konuşmacımız dedi ki, bu ideali midir? Kendisi cevap verdi, 
değildir. Aynen cümle böyle. Demin bunun kredi kartı mağdurlarının dertlerine derman olduğunu, 
yüzde 18'e inmeyle meselenin halledildiğini söyleyen milletvekillerimizden bir başka arkadaşımız 
geldi, ideali midir?.. Cevabını da kendisi verdi, değildir dedi. Biz bu kadar becerebildik dedi. 

Şimdi, Sayın Milletvekilim, bu Parlamentoda muhalefet olarak eğer bir şeyler yapılmak is
teniyorsa, hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bu meselenin... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yap o zaman! Yap o zaman! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yapalım işte, ben de onu söylüyorum. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yap o zaman! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onu söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, müdahale etmeyin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakın, demin de söyledim şimdi de söylüyorum: Merkez 

Bankasının azamî, akdî ve gecikme faiz oranlarının ne olacağını bilen var mı arkadaşlar içimizde? 
Var mı?.. Yarın aynı şey gene karşımıza gelecek değerli milletvekilleri. 

POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Yok, yok... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Altı ay sonra aynı problemle karşı karşıya kalacağız. 

Merkez Bankası, akdî faiz yüzde 4'tür, yüzde 5'tir, yüzde 6'dır, yüzde 3'tür dese... 
POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Yok, olmaz öyle bir şey! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Anladım da Sayın Milletvekili, yarın aynı problemlerle 

karşı karşıya kalmayacak mıyız? 
POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Yok yok... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Var mı bir garantisi değerli milletvekilleri? Merkez Ban

kasının akdî faiz ve gecikme faizini bundan sonra olabilecek kredi kartı mağdurlarının lehine bir 
şekilde çözümleyebileceğine dair bir işaret, bir karine var mı arkadaşlar bunun içerisinde? 

Yarın dedi ki yüzde 4'tür. Ne yapacaksınız Sayın Milletvekilim? 
POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Demez... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, demez olur mu, şimdi, Sayın Milletvekilim. Yani, 

şimdi, bunu, o zaman, gelin, İktidar Partisi olarak deyin ki, biz İktidar Partisiyiz, her ne kadar Mer
kez Bankası da bağımsızdır, ama, bu azamî, akdî faiz oranlarıyla ilgili şunun üzerine çıkmayacak... 
Söyleyin. Yok, yarın rakamı bilmiyoruz. Aynı rakam kredi kartı mağdurlarının mağduriyetini gider-
meyecek bir rakamda, bir oranda olursa, bunun vebali ve sorumluluğu kimin üzerinde olacak?! Biz, 
altı ay sonra, bir yıl sonra, kredi kartı mağdurlarıyla ilgili yeni bir kanunu daha Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşme mecburiyetinde kalırız. Bakınız, Bankalar Birliğinin kendi raporu; o rapor
da diyor ki: "Kredilendirilen, faize bağlanan tutarın toplam kart alacağına oranı yüzde 40." Yüzde 
40 nedir biliyor musunuz arkadaşlar; 6,5 katrilyon lira. 6,5 katrilyon liralık borç şu anda faize bağ
lanmış. Yani, rakam, öyle zannettiğiniz gibi küçük değil. Bu kanun tasarısı, farklı şekilde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi komisyonlarına gelirken, ilgililer, yetkililer "bu oran, Türkiye'deki kredi kar
tı mağdurları oranının yüzde 7'sidir, ödenmeyen tutar yüzde 1,5'tur; bu, dünya ortalamasının altın
dadır" şeklinde ifadelerde bulunurken, yani, bu mesele basite alınırken, ehemmiyet verilmezken, bir 
anda bunun bu şekle dönüşmesinin altında yatan sebepleri araştırmamız lazım. 

Benim itirazım şuna: Bakınız, önergeniz bu. Bu önergeniz yanlış. Bu önergeniz bu şekilde 
buradan geçecek olursa, Merkez Bankasının azamî akdî ve gecikme faiz oranlarının ne olacağı 
konusunda hiçbir milletvekili burada garanti veremez ve bu oran, belki de, yeni binlerce, onbinler-
ce kredi kartı mağdurlarını ortaya çıkarabilecek olan bir uygulama olur. O bakımdan, bu önergeyi, 
geliniz, daha zamanımız da var, bu önergenizi, en azından, Meclis iradesinin ortaya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Süreniz doldu, toparlayın lütfen. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Şimdi, hayır oyu kullanacaksın demektir. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, hayı r; onu nereden çıkardın Sayın Milletvekilim?! 
BAŞKAN - Lütfen, karşılıklı konuşmayın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onu nereden çıkardın allahaşkına yani?! Nereden çıkar

dınız onu?! 
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HASAN ÖREN (Manisa) - Şimdi, kendi kendinizle çeliştiğiniz için söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz, Genel Kurula hitap edin. 
Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yani, ben, tutanaklarımı getireceğim, bundan altı ay ön

ce, bir yıl önce yaptığım konuşmaları getireceğim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sen bizim komisyona gelip katkı verdin mi 

Sayın Kandoğan?! Ama gelmedin... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin... Müdahale etmeyin... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Aslanoğlu, şimdi, bakınız, siz, bir yanlışlık daha 

yaptınız. Siz, bu komisyon toplantılarında, efendim, Anavatanı da dışarı aldınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Asla! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, değerli milletvekilleri, bakınız, bu kanun 

tasarısıyla ilgili... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Komisyon size açık mı!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...bu Meclisteki bütün milletvekillerinin ortak iradesi 

var. Bu konuyla ilgili hiçbir milletvekili bunun aleyhinde olmaz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Beyefendi, komisyonda destek verdiniz mi? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ancak, biraz önce sizle ben konuştum, bana orada "bu 

akdî faizin ne olacağını bilemiyoruz..." 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "...yeni kredi kartı mağdurları olabilir" diyen sizsiniz; 

bana söylediniz Sayın Aslanoğlu biraz önce. Niye özel konuşmalarımızı burada söyleme mec
buriyetinde beni bırakıyorsun Sayın Aslanoğlu? Biraz önce siz söylediniz. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "Bu uygulamanın ne getireceği belli değil" dediniz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Merkez Bankası belli değil dedim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet "belli değil" diyorsunuz. Bundan sonra hangi faiz 

oranlarının geleceğini bilemiyoruz" dediniz; siz söylediniz bunu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet, ben söyledim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de aynı şeyi söylüyorum. Geliniz bunu sabitleş-

tirelim, belli kıstaslar, kriterler getirelim; benim söylediğim odur. Enflasyona bağlayalım veya baş
ka şeyler olsun arkadaşlar. 

Teşekkür eder, sizlere de saygılar sunarım. 
BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiy

le kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Faaliyet izninin iptali 
MADDE 5- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, 

takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının, 4 üncü maddede belirtilen şartları kaybetmesi, iznin gerçeğe 
aykırı beyanlarla alınmış olduğunun tespit edilmesi, iznin alınmasından itibaren altı ay içinde 
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faaliyete geçilmemesi veya bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması 
hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde Kurul, bu Kanun kapsamındaki işlemlere ilişkin faaliyet 
iznini iptal edebilir. 

Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar ile verilmiş olan izinlerin iptaline ilişkin gerekçeli 
kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Tacidar Seyhan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir saate yakın bir süredir, belki iki saate yakın bir süredir, maalesef, burada, siyasî varlıklarını 
ortaya koymak için -kördövüşü demem belki biraz zalimce olur ama- birbirimizi kamuoyunda çeliş
kili gösterecek ifadelerle, bu kanunun sağlıklı olarak görüşülmesini, maalesef, engelliyoruz, kendi 
elimizle engelliyoruz. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Böyle şey olur mu?!. 
BAŞKAN- Sayın Seyhan "sağlıklı tartışma ortamı yok" diyebilirsiniz; ama, bu şekilde itham 

ederek değil. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Evet, doğru, doğru; onu geri alıyorum. 
BAŞKAN - Daha sağlıklı bir tartışma ortamını isteyebilirsiniz; ama, bu ithamınız doğru değil. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) -Tamam, hemen düzeltiyorum... 
BAŞKAN - Sözünüzü geri aldınız; tamam, anlaşıldı. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Daha sağlıklı bir tartışma ortamının sağlanmasını, kendi 

konuşmalarımızla önlüyoruz. 
Şimdi, ben bakıyorum ortaya atılan konuşmaların tamamına, sadece bir dakikası öneriyle dolu, 

diğerleri hepsi aynı "siz dikkate almadınız, siz yapmadınız..." 
Yahu, değerli arkadaşlar, ben de komisyona gelemedim. Allahaşkma, gelemediğim zaman, 

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine, kendi milletvekili arkadaşlarıma, gelemediğim zaman 
önerilerimi söylerim. Herkesin mazereti olabilir, parti görüşünüzü o komisyonda söylersiniz. Hangi 
komisyon, bir milletvekilinin veya bir siyasî parti temsilcisinin görüşünü söylemesine kapalıdır?!. 
Oy hakkı olmayabilir; ama, bunlar hiç mi komisyonda görüşülmedi, hiç mi birlikte oturmadık?!. 

Doğru; hem Sayın Kandoğan hem Anavatan Partisinden birçok arkadaşla ben de açık oturuma 
katıldım. Onlar da, idealinin ne olduğunu bize söylediler; ama, söyler misiniz, biz, burada, bir tek 
kredi kartı mağdurlarının ödeme planını uygun hale getirmek için mi kanun yapıyoruz?! Biz, kredi 
kartlarına genel bir çerçeve getiriyoruz. 

Bu çerçevenin üç yanı var; biri, kartları ve hizmeti satan kurum; ikincisi, üye işyeri; üçüncüsü, 
kredi kartı kullanıcıları. Eğer, siz, bir sistemin sağlıklı işleyişini sağlayacak, ona hizmet edecek
seniz, fakir fukaranın sırtındaki faizi kaldırdığınız gibi, o insanların teknolojinin bir ürünü olan bu 
kartla alışveriş imkânını da elinden almayacaksınız. Yani, bunu var eden kurumları disipline ederek, 
bunu bir sömürü, soygun düzeni olmaktan çıkararak, sistemin içine çekecek ve planlayacaksınız. Bu 
kadar basit. Hiç kimsenin cebinden parasını alıp bir başkasının cebine verme şansımız var mı?! 
Hangi milletvekiline desek ki, bu mağdur olanları, allahaşkına, hepimiz, hiç faiz almadan kabul 
ederek gönderelim; itiraz eden bir tane milletvekili var mı? Ama, öyle değil ki; 2002'den birikmiş 
borç, 2003'ten birikmiş borç... Sistem içerisinde, devlete karşı yükümlülüğü olan bankalar vergisini 
vermiş. Evet, fahiş bir faiz isteniyor, alacağından da almış; ama, geldiğimiz günde bu sorunu çöz
mek zorundayız. Fakat, bu sorunu, hem anayasal sistemde karşımıza bir engel çıkmadan çözebil-
meliyiz hem de kurumları müştereken var etmenin bir çaresini bulmalıyız. 
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Yüzde 18 ideal mi; değil tabiî, kim ideal olduğunu söyleyebilir enflasyon oranının. Ama, orada 
bir vatandaş diyor ki, ben, sizden yıllık vadeli mevduat aldığım zaman bu mevduata bir faiz 
ödüyorum. Bir işletme var, ben de bu parayı satacağım, burası ticarethane, benim sattığım paranın 
miktarı, aldığım ve ödediğim paradan üstte olmalı ki ben yaşayabileyim. 

Şimdi, mağdurlar söz konusu olduğunda, sosyal devlet, bir miktar yükü üzerine alır, bu mağ
duriyetleri giderir. Kamuya ait şeyde daha serbest davranabilirsiniz; ama, şimdi, Bankalar 
Kanununda... 

Burada bankaları savunacak durumda değiliz. Bugüne kadar alınan faiz fahiş faizdir, soygun
dur, yasayla sınırlandırılamamış soygundur; bunun devam etmesine engel oluyoruz. 

Şimdi, diyor ki değerli arkadaşlarımızdan biri "Merkez Bankası nerelerde belirleyecek, BDDK 
neyi disipline edecek?" 

Şimdi, biz, burada, hepimiz bir araya gelip, Merkez Bankasını istismarın merkezi göstereceğiz, 
BDDK'yı birinin piyonu göstereceğiz; bu, gide gide bize kadar gelecek. Bu devletin hiç mi vatan
daşı düşünen, düzgün, namuslu işler kamu hizmeti yapan kurumu yok?.. 

Ne olur; böyle bir şey olmaz mı; olabilir, böyle bir ihtimal de var. Merkez Bankası, siyasî 
iradenin etkisiyle bu rakamları belirleyebilir, bu baskıdan etkilenebilir; ama, bu millet, böyle bir 
kredi kartı faizi halkın sırtına çok büyük bir meblağla yüklenirse, onlardan sandıkta hesap sorar. 
İki gün sonra, Türkiye'de, bu tartışılmaya başlanır. Türkiye'de bu riski alabilecek, bunda ısrar 
edebilecek kaç tane siyasî irade vardır? Bunun mantığı belli; tüketici kredileri bir, hazine bonoları 
iki, reeskont faizleri üç. Merkez Bankası da bunu belirlerken, bankaların işlerliğini de koyacak, 
duyarlılık gösterip, yeniden kredi kartı mağdurlarını yaratmamak için tedbiri alacaktır. Biz de, 
burada, herhalde, elimiz boş durmayacağız; biz de, bu vatanın, milletin evladı olarak, bundan son
ra, her gelişmeyi, bu kürsüde yerine getireceğiz; belki, yeniden görüşeceğiz, yaratılır mı yaratıl
maz mı... 

Hangi arkadaşım, burada, Merkez Bankasının açıklamış olduğu faiz oranları halkın üstünde bir 
zulüm yaratacak ölçüdeyse, kim itiraz etmez; eminim hepimiz itiraz ederiz. Böyle bir şey yok, böy
le bir lüks yok. Ama, yapabildiğimiz şu: Verebildiğimiz... Parametre olarak mademki veremiyoruz 
bunu, Merkez Bankasına yetki verelim, yetki vermekle de kalmayalım, bunu bir sorumluluk olarak 
verebilmek için "üç ayda bir açıklar" diyelim. Yapabildiğimiz bu, geldiğimiz nokta bu. Ama, şim
di, komisyonlar açık; orada kimseyi görmüyorsunuz. Milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekillerimiz, 48 saattir, burada, belki 3 saat, 4 saat uyumadan, bunun peşinde koşuyorlar, bir 
mutabakata varmaya çalışıyorlar. 

Elbette, burada, Anavatan Partisinin, Doğru Yoldaki milletvekili arkadaşlarımın katkı koyma 
çabalarını, hiç bir kenara bırakmıyorum; ama, biraz da vicdanlı olalım. Sanki, biz, burada, faizlerin 
geriye çekilmesine karşı vatandaşlarız, biz bilmiyoruz "yüzde sıfır verin" deyip, polemikle, bir işi 
siyasî rant halinde sağlamayı; çıkacaksınız, niye 18 oldu da 5 olmadı, niye 5 olmadı da 3 olmadı... 
Yani, böyle bir lüksümüz var mı arkadaşlar?! "Niye bütün borçları affetmiyorsunuz"a kadar gider; 
bunun sonu yok ki! Ama, bu, mantığın gidebildiği yere kadardır. 

Bizim amacımız, toplumsal sorumluluğumuzu bir eşgüdümle yerine getirmek. Eşgüdüm, mil
letvekiline, daha sonra siyasî partilere, ondan sonra da onlardan çıkan mutabakata, sadece siyasî bir 
söylem birlikteliğini sağlamadık diye, farklı farklı anlamlar yüklemek değildir. Birbirimize anlam 
yüklemek kolaydır. Yerinizden, yapmadığınız için, ihmal ettiğiniz için, sorumluluğunuzu eksik 
yerine getirdiğiniz için, her anlayış biçimini bir itham haline dönüştürebilirsiniz; ama, pratikte sis
temin işlemesini istiyorsanız, sorumluluk duygusu içerisinde, genel çerçeveyi mantık çerçevesine 
sığdırıp, toplumsal faydaya dönüşüp dönüşmediğini ölçmek zorundasınız. Bizim amacımız, top
lumsal faydaya dönüştürmektir. 
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Ben, arkadaşlarımın hepsinin duyarlı olduğunu biliyorum. Duyarlılığa çağırmak için bu kür
süye çıkmadım. Sadece, bu duyarlılığı, şeffaf, saydam, sağduyulu bir birlikteliğe dönüştürmek için 
buraya çıktım. 

Görüşmelerimizin bu mantıkta devam edeceğine inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz istemi; Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili... İstemiyor. 
Sayın Hasan Anğı, Konya Milletvekili, buyurun. 
HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
5 inci maddede, faaliyet izninin kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler var. 
Biraz önceki değerli konuşmacı arkadaşlarımız da tasarının hazırlanma süreci... Yıllardan beri, 

1992'den beri çalışmalar var. Son dönemde, bunun üzerine, hükümetimiz gereken şekli vermiş ve 
Meclise gelmiştir. Komisyonlarda az tartışmadık. Komisyon çalışmalarından sonra gündeme gelen 
başlıkları oturduk, hep değerlendirdik ve bugün, Genel Kurulun gündeminde; yani, bir oldu bittiye 
gelen bir hal yok. 

Bu çalışmaların, neresinde, kim, ne katkıda bulunmuşsa, hepsine müteşekkiriz. Millet adına bu 
yapılmakta ve şu anda bunu devam ettiriyoruz. 

Ben, tekrar, yasanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - İbrahim Hakkı Birlik, Şırnak Milletvekili?.. Yok. 
Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 
O zaman, işlemler tamamlandı. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, benim söz talebim vardı. 
BAŞKAN - Doğru, doğru... Özür dileriz. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Estağfurullah. 
BAŞKAN - Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili; buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Tabiî ki, gruplar adına 10'ar dakika konuşmalar yapılıyor, şahıslar adına 5'er dakika konuşmalar 

yapılıyor. Arkadaşlarımız konuşuyorlar; kendilerine teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı, 
düşüncelerini burada ifade ettiklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz; ama, biz, konuşurken; 
yani... Biz de konuşalım; yani, bu noktada hiç kimse rahatsız olmasın; hepimiz konuşalım, hepimiz 
milletvekiliyiz iktidarıyla muhalefetiyle ve çok önemli bir kanun tasarısını burada görüşürken, mut
laka, herkes, hepimiz, konuyla ilgili, kanunla ilgili düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi, telkinlerimizi, 
her halükârda, ifade etme özgürlüğüne sahibiz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunun iki boyutu var; bir bankacılık boyutu var, bir de bir sosyal 
boyutu var. Bankacılık boyutunu da değerlendirmek gerekiyor; ama, yani, bankalar değil miydi pey
nir ekmek dağıtır gibi kredi kartlarını dağıtan?! Dolayısıyla, ben, bankacılık boyutunu düşünüyorum; 
ama, sosyal boyutunu, toplumsal boyutu ve bu toplumsal hayatta yaşanan ıstırapları, yaşanan sorun
ları ve bu sosyal hayattaki fevkalade üzücü neticeleri daha çok önemsiyorum; bankacılık boyutun
dan daha çok önemsiyorum. Bankalar 8-10 tane; ama, mağdurlar binlerce, belki de milyonlarca. 
Dolayısıyla, bu sosyal boyutunu düşünürken ve kredi kartı mağdurlarını da, bankacılık sistemine, 
bankacılık uygulamalarına, hiçbir şekilde değiştirmeyelim, kurban etmeyelim diye düşünüyorum. 
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186 tane milletvekilimizin, çok değerli milletvekilimizin kredi kartları da iptal edildi, basına da 
bu yansıdı. Bakın, bu sorun, milletvekillerinin de sorunu; yani, milletvekilleri de, aslında, bu nok
tada, mağdur durumdalar. 

Sayın Bakanımız, az önce, ben konuşma yaptıktan sonra, Çok Değerli Bakanımız çıktılar, 
dediler ki: "Benden önce konuşan arkadaşlanmız, enflasyon hedefi yıllık yüzde 5 iken, bu yüzde 
18'lik faiz fazla değil mi, bunun düşmesi lazım diye çok farklı açıklamalar getirildi" ve bunlara 
katılmadığını söyledi; çünkü, bankalar bu kredi borcunu, bu parayı öderken, onlar da başka bir yer
den aldılar, kullandılar. Dolayısıyla, alacaklı banka, verecekli de borçlu. Doğru; alacaklı banka, 
verecekli borçlu. Şimdi, Sayın Bakanım, bakın, yüzde 20'den aldıklarını siz söylüyorsunuz, o 
zaman mevduat yüzde 20 idi. Yüzde 20'yle aldı bankalar, yüzde 115'le yüzde 200'le yüzde 215'le 
sattılar bunu; yani, bu noktada, vatandaşı mağdur eden bankacılar oldu, banka sistemi oldu. Bu 
kapitalizm dünyasında, insanlarımızı, bu kadar ezmenin ve bu kadar böyle mağdur etmenin, ev
lerine haciz çıkarmanın, eşyası, parası, pulu, masası, sandalyesi, televizyonu ne varsa alıp götür
menin bir manası yok. Yani, şimdi, biz, nerede duracağız, kimin yanında olmalıyız? Haklının yanın
da mı, yoksa çok mağdur olanın yanında mı veya az mağdur olanın yanında mı?.. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - AK Partinin yanında ol. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Dolayısıyla, ben, eğer, bu rakam yüzde 22'den, yüzde 18'e 

düşürülebiliyorsa -birazdan önerge gelecek, faiz oranı uygulanacak. Temerrüde düşmüş olan borç
lar için söylüyorum, uygulanacak faiz oranı yüzde 22 idi, ilk başta- yüzde 18'e düşürülebiliyor ise, 
yani ben bunun daha da aşağıya düşürülebileceğini düşündüğüm için ve buna inandığım için, ben, 
özellikle sizlere hitap ettim. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sen sıfıra indirdin. 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Devlet borçlanma faiz oranları uygulansın diyoruz veya 

tüketici kredi oranlan uygulansın diyoruz veya mevcut enflasyon oranı neyse, o uygulansın diyoruz. 
Ee, bakın, bu kanun tasansının, toplumun geniş kitlelerine ve kredi kartı mağdurlarına, ciddî 
manada bir çözüm oluşturmadığını arkadaşlanmız söylüyor, sayın milletvekillerimiz söylüyor. 
Yani, ideal mi "ideal değil" diyorlar; ama, biz, bunun, bu kadarını yaptık... 

Peki, Sayın Bakanımız, Hükümet adına burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları, millet
vekilleri, hepimiz buradayız. Yani, daha iyisini yapalım. Bizi bağlayan mı var, bizi tutan mı var?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım; sürenizi aştınız. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Öyleyse, Meclis olarak, milletin iradesinin tecelli ettiği yüce çatı olarak bizler, daha iyisini yap

ma noktasında özgürüz, hürüz, kendi irademizi kullanabiliriz diyorum ve tekrar, yeniden bir değer
lendirilme yapılması noktasında ricamı yeniliyorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - 5 inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Madde 6'yı okutuyorum: 
Ana sözleşme, pay edinim ve devirleri 
MADDE 6- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, 

takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının ana sözleşme ve değişiklikleri, pay edinim ve devirleri ve 
dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesine ilişkin hususlar Kurulca belirlenir. 

BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
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Kişisel istemler: 
Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili?.. Vazgeçti. 
Hasan Anğı, Konya Milletvekili?.. Vazgeçti. 
Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili?.. Vazgeçti. 
Mehmet Eraslan?.. Vazgeçtiler. 
Haluk Koç, Samsun Milletvekili?.. Vazgeçti. 
Fatih Arıkan, Kahramanmaraş Milletvekili?.. Vazgeçti. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
İzin başvurularının değerlendirilmesi 
MADDE 7- Bu Kanun hükümleri uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları, denetimin etkin 

bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin var
lığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu es
nasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi halinde Kurulca red
dedilir. Red kararları ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz istemi?.. Yok. 
Şahısları adına: 
Sayın Kandoğan?.. Yok. 
Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edil

miştir. 
Madde 8'i okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri 

Kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler 
MADDE 8- Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler 

adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler. Bu kuruluşlarca genel müdürlük veya şube haricinde 
kredi kartı talebi toplanabilecek yerler Kurumun uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği ve 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından müştereken belirlenir. 

Asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çıkaran 
kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın öden
memesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, 
ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödenin
ceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemez. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve 
itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmak
la yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi anında kart hamilini yeteri derecede bilgilendirmek ve 
talep edilmesi halinde, gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları otuz günü geçmemek üzere işlemin 
mahiyetine uygun bir süre zarfında sağlamakla yükümlüdür. Yurt dışı işlemlerinde bu süre altmış 
gün olarak uygulanır. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici 
başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli ön-
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lemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart 
numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim edilmesini 
sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen banka ve kredi kart
larının asıl kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın 
Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Kısa bir açıklama yapmak için söz aldım; o da şu: Değerli arkadaşlarım -arkadaşlarım burada 
yoklar; ama, belki kuliste izliyorlardır; o da şu- hani, niye bu yüzde 18 de daha altı değil?.. Değer
li arkadaşlarım, herhalde -kendileri de ifade ettiler- Bursa'da, Balıkesir'de parti çalışmaları yapmış
lar; ama, 48 saattir, bu Meclis çatısı altında, nasıl bir orta yol bulma gayreti içerisinde olduğumuzu 
pek fark etmediklerini anlıyorum ve sonra, Sayın Seyhan da değindiler; komisyon çalışmaları tüm 
milletvekillerine açıktır. Ben, şimdi baktım; değerli arkadaşlarım hiçbir komisyon çalışmasına katıl
mamışlar, fikir beyan etmemişler. Televizyonlarda fikir beyan ettiklerini söylüyorlar; ama, yasama 
görevinin ilk aşaması, komisyon, atölyesidir, mutfağıdır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, komisyondan çıkan şekliyle, bu ilk taksiti de peşin 
ödemeleri şartıyla, icra takip tarihinden itibaren anapara borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yüz
de 22 faiz ve 12 eşit taksit öngörülmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin, değerli arkadaşlarımın 
komisyondaki tavırları, bu faizin, yıllık enflasyon oranının yüzde 50 üstüydü; yani, komisyonda 
çıkan metin yüzde 22 faiz, 12 eşit taksitti. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın önerisi: Yüzde 8 
hesap edersek yıllık enflasyonu, yüzde 50 fazlası yüzde 12, aya yayılmasıydı. Gelinen orta nokta 
nedir; tüketici derneklerinin tüm temsilcileriyle, ticaret odalarıyla... Bilhassa Ankara Ticaret Odası 
Başkanının katkılarını, ben de, bir kere daha ifade edeyim ve Sayın Aygün'e de teşekkür edeyim kür
süden. Bu neden önemli; çünkü, bir sivil toplum inisiyatifini demokrasimizde taşımamız gerekiyor. 
Sayın Aygün üzerine düşen görevi yapmıştır; yani, zaman zaman tartışmalara katılmıştır ve gelinen 
noktada -Cumhuriyet Halk Partisi önerisini söyledim, komisyonda çıkan metni söyledim ve uzlaşma 
dediğimiz ortak varılan noktada- yüzde 18 faiz aya yayılmadır. Yani, niye daha altı değil, niye altı 
değil?! Yani, komisyonda getirdiğimiz öneriyi söyledim. Varılan nokta budur ve bu da, tüketici bir
liklerinin bütün temsilcilerinin... Bugün ben telefonla hepsiyle konuştum; Ankara Ticaret Odasıyla 
da konuştum, ilgilenen sivil toplum örgütleriyle de konuştum ve değerli arkadaşlarımın söylediği 
gibi, bizim 3 saatlik uykumuz var değerli arkadaşlarım 48 saattir. Dün bu Meclis dağılırken saat 
21.00'de, biz, şurada, kuliste, yaklaşık 1-1,5 saat daha arkadaşlarımızla görüştük. Sonra, Partimizin 
üst yetkilileriyle, Sayın Genel Başkanımızla görüştük ve vardığımız noktada, toplumun, şu aşamada, 
deminki konuşmamda söylediğim gibi, kuralsız bir piyasa düzeni tablosu veren bu kredi kartı 
sorununun bu gece burada çözümlenmesi için -bu, mutabakat diyeyim, uzlaşma diyeyim, tüm siyasî 
partilerin katkısıyla olduğunu bir kere daha ifade edeyim- bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bir şey 
söylerken, bir şey söylerken... Sofraya oturmak güzel de, biraz da mutfakta çalışmak gerekiyor. 

Ben, saygılarımı sunuyorum; tekrar, hayırlı olsun diyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Başka söz istemi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Oylamaya geçtik. 
Madde kabul edilmiştir. 
Talebinizi tam alamadık; kusura bakmayın. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kredi kartı limiti 
MADDE 9- Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya engel 

durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluş
larca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini 
tanı ilkeleri ile 29 uncu madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları 
değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır. Kart çıkaran kuruluşlar kart 
limitlerini bu hüküm çerçevesinde güncelleyebilirler. Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep et
medikçe kart limitlerini artıramazlar. 

Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak 
toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama gelirinin iki katını aşamaz. Bu fıkra 
uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama 
gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden 
tespit edilir. 

Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini aşmamak 
kaydı ile ek kredi kartı düzenlenebilir. 

Kurul, ikinci fıkrada yer alan sınırlama da dahil olmak üzere, kart çıkaran kuruluşların genel 
ve bireysel risk sınır ve oranlarını belirlemeye yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, peki. 
Biraz daha yüksek sesle talebinizi bildirirseniz ve Divana gelip söylerseniz, atlamamız söz 

konusu olmaz. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Siz, şimdi, grup adına mı söz istiyorsunuz? 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Grup adına... 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın İbrahim Özdoğan, yetki belgesini Grubunuz bize gönderemediği için 

-şu anda da Grup Başkanvekiliniz yok- size şahsınız adına söz veriyorum; çünkü, başka şahıs adına 
söz istemi yok. 

Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa görüşülür

ken, tabiî ki, bir önceki konuşmamda da arz etmiştim, bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu mağdur 
insanlar, televizyonların başlarında heyecanla beklemektedirler. Bu insanlarımızdan da özür 
diliyorum. 

Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Haluk Koç Beyefendiye bir 
cevap vermek istiyorum; çünkü, bu konuşmasında -ben de hissemi aldım- dediler ki: "İşin mutfak 
kısmı komisyondur; görüşlerini beyan etmek isteyen gelir orada konuşurdu, sofra orasıdır." Değer
li arkadaşlar, bizim atasözlerimizde hikmetler vardır. Değerli arkadaşlar, yani, yanlış hesap Bağ
dat'tan döner. Herhalde, Genel Kurulda bu yasalar görüşülürken önerge verme işi boşuna getiril
memiştir. Biz, burada, herhalde bunları düzeltiriz. 

Sayın Haluk Koç şundan çekiniyor zannediyorum: Bu yüzde 18 faiz meselesinin, gerek İktidar 
Partisi gerekse Anamuhalefet Partisi olarak kendilerinin daha sonra başlarını ağrıtacağını hissetmiş 
olacak ki, böyle bir açıklamada bulundu. 
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Ben, tekrar, burada vurgulamak istiyorum. Anavatan Partisi olarak, gelin, bu faiz oranını, 
değerli arkadaşlar, biraz daha aşağıya indirelim; yoksa, vebali, AK Partinin ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin üzerinde kalır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz istemi?.. Yok. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Şahsı adına?.. 
BAŞKAN - Geçtik, bitti. 
Madde üzerinde 5 adet önerge var. 
Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk Koç Nuri Çilingir Nejat Gencan 

Samsun Manisa Edirne 
Tacidar Seyhan Ferit Mevlüt Aslanoğlu Hasan Ören 

Adana Malatya Manisa 
"Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde aşılan miktara işlem tarihi 

ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez." 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan 

Ordu Konya Gümüşhane 
Yekta Haydaroğlu Alim Tunç 

Van Uşak 
"Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan miktara işlem tarihi 

ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez." 
BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk Koç Ferit Mevlüt Aslanoğlu Tacidar Seyhan 

Samsun Malatya Adana 
Nuri Çilingir Nejat Gencan Hasan Ören 

Manisa Edirne Manisa 
"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlan için 

tanınacak toplam kredi kartlan limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, 
ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler 
hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve il
gili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir." 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyoruz: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan 
Ordu Konya Gümüşhane 

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç 
Van Uşak 

"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için 
tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, 
ikinci yıl için dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler 
hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve il
gili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir." 

BAŞKAN - Beşinci ve son önergeyi okutuyorum. Aynı zamanda en aykırı önerge olduğu için 
okutup, okuduktan sonra işleme alacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Yasa Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Muhsin Koçyiğit Süleyman Sarıbaş Muzaffer Kurtulmuşoğlu 

Diyarbakır Malatya Ankara 
Hüseyin Güler İbrahim Özdoğan 

Mersin Erzurum 
"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişiye tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl 

için, ilgilinin aylık ortalama gelirinin iki katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk 
Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafın
dan beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir." 

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, önerge sahipleri konuşmak mı isterler? 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tüketicilerin gelirlerinin aşırı üzerinde harcama yaparak zor duruma düşmelerinin engellen

mesidir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Üçüncü ve dördüncü önerge aynı mahiyette olduğu için okutup, birlikte işleme tabi olacak. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları 

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları 
"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için 

tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, 
ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler 
hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve il
gili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Konuşmak isteyen var mı önerge sahiplerinden? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Kredi kartı limitinde aylık gelirin net veya brüt ücret üzerinden olup olmadığı konusundaki 

belirsizlik giderilmiş, ikinci yıl için ise bu limitin dört katına kadar sınır getirilmiştir. 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri birleştirerek oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Son iki önergede de benzerlik olduğu için, aynı mahiyette olduğu için, birlikte okutup, oy

larınıza sunacağız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşlan 
Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları 

"Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan miktar işlem tarihi ile 
ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
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SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyalım. 
Gerekçe: 
Mevcut uygulamalarda kart limitini aşımında yüksek miktarlarda faiz alınmaktadır. Bunun ön

lenmesi hedeflenmiştir. 
BAŞKAN - Bu iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Şimdi, kabul edilen önergeler doğrultusunda, 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Hesap özeti 
MADDE 10- Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, kredi kartı hesap özeti düzen

lenmesi, yazılı veya kart hamilinin talebi üzerine elektronik ortam veya başka etkin yollarla bildiril
mesi zorunludur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz istemi?.. Yok. 
Kişisel söz istemleri: 
Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili... 
HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Vazgeçtim, konuşmuyorum. 
BAŞKAN - Vazgeçiyor, istemiyor. 
Hasan Anğı, Konya Milletvekili... 
HASAN ANĞI (Konya) - Konuşmuyorum. 
BAŞKAN - Vazgeçiyor, istemiyor. 
Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Tabiî, aslolan, komisyonlarda bu kanun tasarılarının şekillenmesi, olgunlaşması ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin Genel Kuruluna gelmeden önce üzerinde mutabakat sağlanması; önemli 
olan, aslolan, kanunların çıkarılmasında budur. Tabiî, şimdi, biraz önce konuşan sayın milletvekili, 
komisyon toplantılarına katılmayanlar, bu işin mutfağında olmayanlar, gelip Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden bu kanunlarla ilgili yorumlar yapıyorlar şeklinde ifadelerde bulunuldu. Tabiî, 
bizim, Doğru Yol Partisi olarak grubumuz yok. (AK Parti sıralarından "İnşallah olur" sesi) Elbette, 
komisyon toplantılarında parti olarak temsil edilmiyoruz. Ancak, bu açığımızı... 

İnşallah diyen milletvekilimiz var; ilk seçimde göreceksiniz, o sandık milletin önüne geldiğin
de, yeni Meclisin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz sayın milletvekilim; ama, ben, bir 
Doğru Yol Partisi milletvekili olarak, bu Mecliste en fazla devamı olan milletvekillerinin başında 
yer alıyorum. Bakınız... 

AHMET IŞIK (Konya) - Yapma ya, rekor bizde!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, başında yer alıyorum dedim; en başında demedik 

Sayın Işık. Ama, ben şunu söylüyorum; ben, elimden geldiğince, Meclise devam ediyorum, takip 
ediyorum, katkı yapmaya çalışıyorum, katkı sağlamaya çalışıyorum; ancak, benim, iki gün Meclis
te olmamam noktasında da bazı eleştiriler olmuş; ancak, şunu söylüyorum: Biz, o iki günlük çalış
mada, İzmir, Balıkesir ve Bursa'daydık. İzmir'de ne yaptık; İzmir'de, gazete ilanlarıyla, tekstilin bit
me noktasında olduğunu söyleyen ve her gün binlerce işçi çıkarıyoruz diye feryat eden tekstilcilerin 
ve sanayicilerin dertlerini dinledik orada. 
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TÜRKÂN MİÇOOGULLARI (İzmir) - Biz de cumartesi günü gittik. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, oradan geçtik Bursa'ya. Bursa millervekillerimiz de 

var. Bursa'da, kamyon garajına gittik. 1 000 tane kamyoncu esnafı, orada, hükümeti istifaya davet et
ti, 25 Şubatta yürürlüğe girecek bir yönetmelikten dolayı. Orada 1 000 kişi vardı, biz onları dinledik. 
Doğru Yol Partisi olarak, nerede, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısı varsa, biz oradayız. Daha son
ra, organize sanayi bölgesine gittik Bursa'da. Organize sanayi bölgesindeki sanayicimiz, tekstilcimiz 
feryat ediyor, feryatları göğe yükselmiş. Bakınız, Bursa'nın ve Türkiye'nin en büyük, tekstil sektörün
de isim yapmış olan Bursalı bir sanayicimiz şunu söyledi: "Ben, geçen sene, 2005 yılı içerisinde 1 000 
işçi çıkardım; ancak, utancımdan bunu söyleyemiyorum, ancak 500 işçi çıkardığımı söylüyorum." 
Yani, vatandaş kan ağlıyor. Biz, oralardaysak, vatandaşın dertlerini birebir dinleyip, bunlann çözüm 
yollarını bulmak için oralardayız ve Mecliste de, bakınız, bugün, geldim, konuşma yaptım, Bursa'daki 
o kamyoncu esnafımızın sorunlarını burada dile getirdim, tekstilcimizin, sanayicimizin sorunlarını 
dile getirdim ve kredi kartı mağdurlarının bu kadar fazla olmasının altında yatan sebeplerden birisi de 
işsizliğin bu boyutlarda olması. Bugüne kadar iş bulan ve çalışan insanların, 2005 yılı içerisinde iş
lerini kaybetmelerinden dolayı, gelirlerini kaybetmelerinden dolayı, kredi kartı mağdurlarının büyük 
bir bölümünün bunlardan oluştuğunu niye anlamak istemiyorsunuz değerli milletvekilleri?! 

Ve tekrar ediyorum, bu ekonomik sistem, bu ekonomik uygulamalarınız aynı şekilde devam 
edecek olursa, 2006 yılı içerisinde de... Bakınız rakamları da aldım, rakamları da sizlere takdim 
edebilirim, verebilirim. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ver, ver. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu sene, sadece ocak ayı içerisinde protesto edilen senet 

tutarı, geçen senenin ocak ayına göre yüzde 40 artmış, tutarı da yüzde 56 artmış. Yani, geçen seneki 
ocak ayı ile bu seneki ocak ayı içerisindeki, esnafımızın, işverenimizin, sanayicimizin içine düştüğü 
duruma bakın; eğer bu durumu düzeltemezseniz, yeni, onbinlerce kredi kartı mağduru ortaya 
çıkacak, bizim feryadımız bu. (AK Parti ve CHP sıralarından "Maddeye gel, maddeye" sesleri) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Maddeye gel, maddeye. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Koç da burada 

konuştu, hiç o itirazı yaptınız mı?! Neden bahsetti, hangi maddeden bahsetti Sayın Milletvekili? 
HASAN ÖREN (Manisa) - Söz; bir daha olmayacak! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi diyorlar ki, niye 

konuşuyorsunuz; bak, diğer şeyler... Biraz önce CHP Grubu adına konuşma yapıldı, biraz önce 
Anavatan Grubu adına konuşma yapıldı; onlar konuşunca hiçbir şey yok, Ümmet Kandoğan kür
süye geldi mi "siz bu kanunun çıkmasını istemiyor musunuz?!." Aynı soruyu niye onlara sormuyor
sunuz?! Niye aynı soruyu onlara sormuyorsunuz?! 

Ben gönülden istiyorum, destekliyorum; ancak, çekincelerim olduğunu bir kez daha ifade 
ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiy
le kabul edilmiştir. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 22.44 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.50 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

1082 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 2/415) 
(S. Sayısı: 1082) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Şikâyet ve itirazlar 
MADDE 11- Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili ola

rak yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin 
başvuru yöntemi kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. Kuruluşlar, kart 
ve ek kart hamillerinin şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, kart çıkaran 
kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi kartı hamili, yapacağı başvuruda, hesap 
özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini gerekçesiyle belirtmek zorundadır. Süresi içerisinde itiraz 
edilmeyen hesap özeti kesinleşir. Hesap özetinin kesinleşmesi genel hükümlere göre dava hakkını 
ortadan kaldırmaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun 
Tasarısı üzerinde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan Partisi Grupları adına anlaştıkları 
için, teşekkür ediyorum. Ayrıca, grubu olmayan Doğru Yol Partisinin Sayın Milletvekiline de teşek
kür ediyorum. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Kartın haksız kullanımı ve sigortalanması 
MADDE 12- Kartın ya da 16 nci maddede belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması 

halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı 
kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka 
aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hal
lerinde bu sınır uygulanmaz. 

Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu ile kart 
hamilinin birinci fıkrada belirtilen yüzelli Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun sigortalan-
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masını sağlamakla yükümlüdür. Kartların sigortalanması ve sorumluluğun paylaşılmasına ilişkin 
usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının 12 nci 

maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Eraslan 
Hatay 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, konuşacak mısınız? 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Satıcının, kredi kartı kullanıcısının kimliğini kontrol etme zorunluluğu bulunduğundan dolayı, 

meydana gelecek zarardan kart sahibinin sorumlu tutulması doğru bulunmamaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kurumsal yönetime ilişkin hükümler 
MADDE 13- Kart çıkarma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan 

kuruluşların yönetim ve teşkilat yapısına, muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal yönetime 
ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her tür
lü komisyon oranlan ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayınlanmak üzere aylık olarak Kuruma 
iletir. Yayınlanacak bilgi ve belgelerin içeriği ve yayınlama usûl ve esasları Kurulca belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Koruyucu hükümler 
MADDE 14- Kurul, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni verilen kuruluşların 

varlıkları, alacakları, özkaynakları, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki il
gi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, 
tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sermaye ve likidite yeterliliği de dahil 
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sınırlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hak
kında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni verilen kuruluşlar, yapılan düzenlemelere 
uymak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranları hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve 
bunlara ilişkin olarak Kurul tarafından istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uy
gulamakla yükümlüdür. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kart Hamillerinin Yükümlülükleri 
Kart kullanımına ilişkin yükümlülükler 
MADDE 15- Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kartın zilyet

liğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart 
hamiline aittir. 

Kartın imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış olması zorunludur. Üye işyerinin 
talep etmesi durumunda kart hamili, kartın kullanımı sırasında kimlik belgesi ibraz etmek zorun
dadır. 

Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarınca harcama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araç
ları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka aykırı kul
lanımlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bildirim zorunluluğu 
MADDE 16- Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, 

şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli 
bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın 
kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart 
çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır. 

Kart hamili adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde kart çıkaran kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 

BEŞÎNCİ BÖLÜM 
Üye İşyeri ve Üye îşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler 

Kartın kontrol ve kabulü 
MADDE 17- Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının 

bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk 
indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla 
komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı 
davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi fes
hedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz. 
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Üye işyerleri, mal ve hizmet bedeli karşılığını banka kartı veya kredi kartı ile ödemek isteyen 
kişilerin imza gerektiren işlemlerde imza kontrolünü yapmak, kartın tahrifata uğrayıp uğramadığını 
kontrol etmek ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesin
de kartın geçerliliğini tespit etmekle yükümlü olup, gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bil
gilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmak üzere geçerli bir kimlik belgesi ib
razını talep etmek ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle kredi kartı üzerindeki bilgileri karşılaş
tırarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapılmamasından doğan zararlardan üye işyer
leri sorumludur. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Bilgilendirme ve sistemin güvenliğinin sağlanması 
MADDE 18- Üye işyerleri, banka kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, 

işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri 
sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. 
Üye işyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde kart hamillerini 
uyarmakla yükümlüdür. 

Üye işyerleri, 20 nci madde uyarınca harcama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araç
ları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sis
temlerin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Harcama ve alacak belgesi 
MADDE 19- Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka kartı ya da kredi kartı ile öden

mesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektronik 
ya da mekanik cihazları kullanarak harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve aslını 
sözleşmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart hamiline vermek zorun
dadır. Bu hükme aykırılık halinde satılan hizmet veya mal bedeli üye işyeri anlaşması yapan 
kuruluştan talep edilemez. 

Üye işyerleri kart kullanılarak satın alınmış bir malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçil
mesi veya yapılan işlemin iptali halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasını kart hamiline 
verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
İmza gerektirmeyen işlemler 
MADDE 20- İşlemin niteliği nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan 

hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza 
yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapıl
mak suretiyle de kullanılabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum: 
Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar 
MADDE 21- Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, kartın kabulü hususunda kart çıkaran 

kuruluştan onay alınmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturmakla yükümlüdür. Üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları işyerleri için işlem limiti tespit edebilir. 

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, sözleşme yaptıkları üye işyerlerine kart hamillerinin 
gerçekleştirdikleri işlem bedellerini sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır. 

Anlaşma yapılacak üye işyerlerinin kapsamını ve işlem türlerini sınırlandırmaya Kurul yet
kilidir. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum: 
İşlem limiti 
MADDE 22- Üye işyerleri, tek bir kredi kartı ile yapılacak harcama tutarının belirlenen işlem 

limitini aşması halinde kart çıkaran kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuş 
ise, harcamanın tamamı için yetki almak zorundadır. Aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden faz
la harcama belgesi düzenlenemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerleri satılan hiz
met veya mal bedelini üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemez. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bilgilerin saklanması 
MADDE 23- Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri 

bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı 
rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye işyerleri, kart bil
gilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, 
satın alamaz ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu fıkranın uygulanmasını 
gözetmekle yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, edindikleri kişisel bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlan-
ması dışında başka amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar 
dışında kalanların bu bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yüküm
lüdür. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
ALTINCI BÖLÜM 

Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartlan 
Sözleşme şartları 
MADDE 24- Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili 

diğer mevzuat çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme 
ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve 
kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. 

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer al
ması gereken asgari hususlar Kurulca belirlenir. 
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Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Hesap 
özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili öden
meyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz. 

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya mas
raf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından 
kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek 
taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez. 

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı söz
leşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere 
ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara dair sorumluluğunun 
başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar 
Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için 
tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşme değişiklikleri 
MADDE 25- Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bil

dirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait ol
duğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, söz
leşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumun
da ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi 
zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde 
tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. 

Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Faiz hesaplaması 
MADDE 26- Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o 

döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz 
yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüzdür. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında işlem 
tarihi esas alınabilir. Nakit kullanımı kapsamında değerlendirilecek işlemler Kurulca belirlenir. 

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesap
lanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, as
gari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt hali de dahil 
olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz. 

Akdi faiz oranı, bankacılık sektörünün kredi kartları için iki önceki ayda uyguladığı ağırlıklı 
ortalama faiz oranının yüzde yirmibeş fazlasını geçemez. Gecikme faiz oranı bankacılık sektörünün 
iki önceki ayda kredi kartları için uyguladığı ortalama gecikme faiz oranının yüzde yirmibeş faz
lasını geçemez. İki önceki ayda kredi kartlarına uygulanan söz konusu faiz oranları her ay Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanır. 

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz. 
Katılım bankaları açısından bu Kanun uygulamasında yer alan faiz, kâr payı; gecikme faizi ise 

gecikme cezası olarak uygulanır. 
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4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) 
bendi kredi kartları için uygulanmaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
3 adet önerge vardır, önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra, aykırılıklarına 

göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan 

Ordu Konya Gümüşhane 
Yekta Haydaroğlu Alim Tunç 

Van Uşak 
"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye 

yetkilidir ve belirlediği bu oranları üç ayda bir açıklar" 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk Koç Ferit Mevlüt Aslanoğlu Nuri Çilingir 

Samsun Malatya Manisa 
Nejat Gencan Tacidar Seyhan Hasan Ören 

Edirne Adana Manisa 
"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye 

yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar" 
BAŞKAN - Üçüncü ve en aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Akdi faiz oranı, Devlet İç Borçlanma Senetlerine uygulanan faiz oranıdır. 
Gecikme faizi, Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranının 1,5 katıdır. 

İbrahim Özdoğan Muhsin Koçyiğit Muzaffer R.Kurtulmuşoğlu 
Erzurum Diyarbakır Ankara 

Hüseyin Güler Süleyman Sarıbaş 
Mersin Malatya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu ? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Özdoğan?.. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
"Gerekçe: Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi için makul bir faiz oranının uygulan

masıdır." 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, birinci ve ikinci önerge aynı mahiyette olduğu için birlikte okutup, 

işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları 
Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları 

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye 
yetkilidir ve belirlediği bu oranları üç ayda bir açıklar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bankacılık sektörünün kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarının çok farklı olması nedeniyle, 

bazı bankalar sektör ortalamalarının çok çok üzerinde faiz uygulamaktadır. Değişiklik ile bu uy
gulamanın önüne geçilmesi, makul düzeylerde faiz oluşumuna ortam hazırlanması amaçlanmıştır. 

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

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetim ve Alınacak Önlemler 
Denetim 
MADDE 27- Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluşların, bu 

Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin denetim ve gözetimi Kurum tarafın
dan sağlanır. Bu kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve 
fınansal raporlama birimi kurmak, fmansal tablolara ilişkin bilgi ve belgeler başta olmak üzere her 
türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadırlar. 

Kanun kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesin
de gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi talep üzerine 
Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür. 
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Denetim ve gözetime ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belir
lenir. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Alınacak önlemler 
MADDE 28- Yapılan denetimler sonucunda, 14 üncü madde çerçevesinde tespit edilen husus

lar ile ilgili tedbirleri almayan, bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen 
kuruluşların faaliyet iznini kaldırmaya en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla Kurul yetkilidir. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği 
Bilgi alışverişi, takas ve mahsup işlemleri 
MADDE 29- Kart hamillerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve 

müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi ve belge alışverişi veya kartların 
kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri kart çıkaran kuruluşların 
aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya en az beş kart 
çıkaran kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bilgi alışverişine ilişkin 
olarak kurulacak sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ücret karşılığında faydalanır. Bu hakkın 
kullanımına veya alman bilgi ve belgelere ilişkin uyuşmazlıklarda bu Kanunun 44 üncü maddesi 
hükümleri uygulanır. Bu hüküm gereğince yapılacak bilgi ve belge alışverişi 31 inci maddenin ikin
ci fıkrası hükmü dışındadır. 

Birinci fıkraya istinaden kurulacak şirketler, Kurumca istenilen tüm bilgi ve belgeleri belir
lenen usul ve esaslara uygun olarak vermekle yükümlüdür. Kurum, alınacak bilgi ve belgeleri 
gözetim ve denetim sisteminde ve yapılacak kanunî işlemlerde kullanmaya yetkilidir. 

Bu şirketlerin faaliyet usûl ve esasları, üyelik şartları ile gözetim ve denetimine ilişkin husus
lar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından yönetmelik
le düzenlenir. Kurulca gerek görülmesi halinde bu şirketlerin gözetim ve denetimine ilişkin yetki 
Kurum tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte kullanılabilir. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kurumlar arası işbirliği 
MADDE 30- Bu Kanunun uygulanması ve kredi kartları politikalarının yürütülmesiyle ilgili 

konularda; Kurum, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Rekabet 
Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kurulca belirlenecek diğer kurumlar karşılıklı 
mütalâa veya bilgi teatisinde bulunurlar. 

Kurum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getir
mek amacıyla veri tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri 
çerçevesinde paylaşırlar. 

Bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar ilgili taraf
ların görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kanunî Yükümlülükler 

Sırların saklanması 
MADDE 31- Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğrendikleri bu Kanun 

kapsamındaki kuruluşlara, kart hamillerine ve kefillere ait sırları kanunen açıkça yetkili olanlardan 
başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar. 

Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, 29 uncu maddede yer 
alan kuruluşlar ile üye işyerleri, bunların ortaklan, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına 
hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırlan kanunen açıkça 
yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Kart çıkaran kuruluşların destek hizmeti al
dığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum: 
İspat yükü 
MADDE 32- Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, 

sipariş formu veya diğer iletişim araçlan yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda is
pat yükü üye işyerine aittir. 

Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, iş
lemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba intikal ettirildiği ve herhangi bir teknik yetersizlik 
veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir. 

Bu Kanun kapsamında telefonla yapılan bildirimlerin, konuşmaların kaydedildiği çağrı mer
kezlerine veya ilgili yerlerde sağlanan kayıt cihazlan aracılığıyla yapılması zorunludur. Kart çıkaran 
kuruluşların ilân ettikleri ve duyurduklan çağrı merkezlerine iletilen telefonla yapılan bildirimlere 
ilişkin ses kayıtlan, bildirim tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklanır. Bunlardan ihtilaflı olanlann 
bu süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur. 

Mikrofilmlerden veya mikrofışlerden alınan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortam
lardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla 
asıllanna gerek kalmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fık
rasında belirtilen belgelerden sayılır. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özen yükümlülüğü 
MADDE 33- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye iş

yerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli 
basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mesleki faaliyetin korunması 
MADDE 34- Bu Kanuna göre kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma 

yapma yetkisi olanlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişi aslen veya fer'an meslek edinerek kart
lı sistem kuramaz, kart çıkaramaz veya üye işyerleri ile anlaşma yapamaz, ticaret unvanları ve her 
türlü belgeleri ile ilân ve reklâmlarında bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime 
veya tâbiri kullanamazlar. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum: 
ONUNCU BÖLÜM 
İdarî ve Adlî Cezalar 

İdarî para cezaları 
MADDE 35- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlara, bu Kanunun; 
a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk 

Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 
b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni 

Türk Lirasına kadar, ikinci fıkrasına aykırılık halinde beşbin Yeni Türk Lirasından az olmamak 
üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde biri tutarına kadar, 

c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk 
Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırılık halinde onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

e) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

f) 24 üncü ve 25 inci maddelerine aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

g) 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

h) İlgili maddelerine göre, Kurul tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, çıkarılan 
yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde ikibin Yeni Türk 
Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın yüzde biri oranına 
kadar, 

idarî para cezası uygulanır. 
Bu Kanunda belirtilen para cezaları her yıl başında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili 

hükümleri uyarınca artırılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Sahte belge düzenlenmesi 
MADDE 36- Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi 

düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya 
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başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki belgelerde sahtecilik 
MADDE 37- Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı 

beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunlan bilerek 
kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleş
me imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm 
edilirler. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum: 
İzinsiz kart çıkarma 
MADDE 38- Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izinleri almaksızın kartlı sistem kuran, 

kredi kartı çıkaran veya üye işyeri anlaşması yapan veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilân 
ve reklâmları veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak 
söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkraya aykırılık halinde, Kurumun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi 
üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyet
leri ve reklamları geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim karan ile kaldırılın
caya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranılması 
MADDE 39- Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 23 üncü maddesi hükümlerine 

kasten aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların iş
lerini fiilen yöneten görevlileri ve işlemi yapan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kartların kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod numarası, kart numarası, şif
re ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yeter
sizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan kart çıkaran kuruluş
lar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili 
mensupları bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 31 inci maddesine aykırı davrananlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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40 inci maddeyi okutuyorum: 
Üye işyerlerinin cezai sorumluluğu 
MADDE 40- Bu Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına, 18 inci maddesindeki banka 

kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri kaldırma yükümlülüğüne ve 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve il
gili mensupları bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri vermemek 
MADDE 41- Bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri 

vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak verenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Kovuşturma usûlü 
MADDE 42- Bu Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlara ilişkin 

soruşturma ve kovuşturma yapılması, Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı baş
vuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Bu fıkra uyarınca 
yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, başvuruda bulunması halinde Kurum, 
başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır. 

Birinci fıkra hükümlerine göre başlatılan soruşturmalar neticesinde Cumhuriyet savcıları 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, bu karar Kuruma tebliğ edilir. Kurum, kendisine teb
liğ edilecek bu kararlara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Kamu 
davası açılması halinde, iddianamenin bir örneği Kuruma tebliğ edilir. 

Bu Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen suçtan dolayı ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığına 
başvuru hakkı saklıdır. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
ONBİRÎNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 
Kurumsal kredi kartları 
MADDE 43- Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 

nci ve 44 üncü maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yetkili mahkeme ve merciler 
MADDE 44- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici ol

ması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi 
hükümleri uygulanır. 
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Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılacak davalarda 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum: 
Tebligat 
MADDE 45- Bu Kanun uyarınca kart hamiline ve kefillerine yapılacak ihtarlar 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru formundaki ad
resine, kart hamilinin bu adresini değiştirdiğini bildirmiş olması halinde ise bildirilen son adresine 
yapılır. 

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

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Katılma payı 
MADDE 46- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni 

verilen kuruluşlar bir önceki yıl sonu bilanço toplamının onbinde üçünü geçmemek üzere Kurulca 
belirlenecek oranda katılma payını Kuruma öderler. 

Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu kuruluşlarca Kuruma ödenen katılım payı tutarları kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak kabul edilir. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Parasal tutarlar 
MADDE 47- Para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar 

ve sınırlardan her biri, her yıl, Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyatları en
deksindeki artış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelikler 
MADDE 48- Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler bir yıl içerisinde hazırlanarak Kurum

ca yürürlüğe konulur. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar durumlarını bir yıl için

de bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4 ün

cü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, anılan maddede öngörülen yönetmeliğin 
yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar faiz hesaplamasına 

ilişkin uygulamalarını üç ay, diğer uygulamalarını ise bir yıl içerisinde bu Kanun hükümlerine uy
gun hale getirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; ancak, aynı mahiyette oldukları için, öner
geleri okutup birlikte işleme alıyorum. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3. maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa *" Hasan Anğı Sabri Varan 
Ordu Konya Gümüşhane 

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç 
Van Uşak 

"Ancak, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki asgarî tutar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay yüzde on olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, birlikte işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3. maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç Nuri Çilingir Nejat Gencan 
Samsun Manisa Edirne 

Tacidar Seyhan Hasan Ören Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Adana Manisa Malatya 

"Ancak, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki asgarî tutar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay yüzde on olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Mevcut uygulamayla yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki asgarî tutardaki fark 

kart hamillerini ödeme planlarını uygun hale getirinceye kadar bir süre verilmesini ve ayrıca geçiş 
sürecini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. 
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BAŞKAN - Aynı mahiyetteki olan önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4- 31/12/2005 tarihi itibarıyla, haklarında icra takibi başlatılmış olan kredi kar

tı borçluları, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren 
kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtilmek suretiyle müracaat ederek, 
borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme planını im
zalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartı ile icra takip tarihinden itibaren anapara borcu 
tamamen tahsil edilinceye kadar yüzde yirmiiki faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; takip, 
dava masraf ve harçları, vekalet ücreti ile birlikte oniki eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar. 

Anapara, icra takip talebinde belirtilen toplam alacak tutarıdır. 
Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi 

ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlem
ler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez. 

Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak plân doğrultusunda ödeme yapmak ve 
ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir. 

Bu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi 
dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme plânı uyarınca son taksitin de vadesinde öden
mesi üzerine icra takibi sona erer. 

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar or
tadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip 
işlemlerine devam edilir. 

Bu madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 4 adet önerge vardır; önergeleri sırasıyla okutup, aykırılıklarına 

göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan 

Ordu Konya Gümüşhane 
Yekta Haydaroğlu Ünal Kaçır Burhan Kılıç 

Van İstanbul Antalya 
"Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu bor

cunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31.01.2006 tarihine 
kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren 
kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat 
ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını 
imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu 
tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra 
takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücretiyle birlikte 18 eşit taksitte 
ödeme hakkına sahip olurlar. 
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Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gön
derilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutandır. 

Kredi kartı borçlusunu bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi 
ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlem
ler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez. 

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak, plan doğrultusunda ödeme yapmak ve 
ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir. 

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma ön
cesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde 
ödenmesi üzerine icra takibi sona erer. 

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar or
tadan kalkar ve bu kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip 
işlemlerine devam edilir. 

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme 
hakkı vermez. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nuri Çilingir Hasan Ören Haluk Koç 
Manisa Manisa Samsun 

Tacidar Seyhan Ferit Mevlüt Aslanoğlu Nejat Gencan 
Adana Malatya Edirne 

"Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu bor
cunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31.01.2006 tarihine 
kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren 
kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, 
borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını im
zalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen 
tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine 
konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücreti ile birlikte 18 eşit taksitte ödeme hak
kına sahip olurlar. 

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gön
derilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutandır. 

Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi 
ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlem
ler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez. 

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı, ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve 
ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir. 

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma ön
cesi dönemde borca vaki itirazlan ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde 
ödenmesi üzerine icra takibi sona erer, 

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar or
tadan kalkar ve bu kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip 
işlemlerine devam edilir. 
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İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme 
hakkı vermez." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geçici 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Eraslan 
Hatay 

"Anapara; borcun temerrüde düşme tarihindeki alacak tutarına belirlenecek 2005 yılında Tür
kiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizinin uygulan
ması ile ortaya çıkan miktardır." 

BAŞKAN - En aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geçici 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Sanbaş Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu Muhsin Koçyiğit 
Malatya Ankara Diyarbakır 

Hüseyin Güler İbrahim Özdoğan 
Mersin Erzurum 

"Anapara, kart çıkaran kuruluş tarafından temerrüt tarihinde kart hamiline gönderilen hesap 
bildirim özetinde yer alan son dönem borç tutandır. 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafın
dan açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizinin uygulanması ile kararlaştırılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Ödeme kolaylığı sağlanması bakımından. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geçici 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Mehmet Eraslan 

Hatay 
"Anapara; borcun temerrüde düşme tarihindeki alacak tutarına belirlenecek 2005 yılında Tür

kiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizinin uygulan
ması ile ortaya çıkan miktardır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Kısaca üç hususu görüşlerinize arz edeceğim. 
Değerli arkadaşlar, kanun tasarısında faiz oranlan yüzde 22 ve vade oniki ay idi; fakat, gelen 

önergeyle faiz oranları yüzde 18'e düşürüldü ve 18 eşit taksite yayıldı; fakat, benim önergemde, ben 
bu yüzde 18 faiz oranının yine yüksek olduğunu ve gerçekten, ciddî manada mağdur olan kesimi 
rahatlatacak nitelikte olmayacağını ifade ettim ve önergemde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizi uygulansın şeklinde bir önerim oldu. 

Onun dışında, değerli arkadaşlar, Merkez Bankasının, yani, bundan sonra temerrüde düşecek 
olan, bundan sonra borçlu konuma düşecek, takibe ve icraya düşecek olan kredi kartı mağdurlarının, 
oluşabilecek kredi kartı mağdurlarının yüzde kaç oranında faizle karşılaşacağına ilişkin bir bilgi 
yok. Merkez Bankası bunu belirleyecek; ama, bunu belirlerken hangi ölçütler, hangi kıstaslar 
alınacak, ona ilişkin elimizde bir veri ve ona ilişkin elimizde bir bilgi yok. Bunun kanun metninde 
olması gerekiyor idi; yani, vatandaşımız, ben bu krediye kullandığım zaman nasıl bir faiz oranıyla 
karşılaşacağım şeklindeki soruya cevap bulabilseydi bu kanun tasarısında, bu noktada daha temkin
li olabilirdi; bunu da ayrıca, kanun tasarısının başka bir eksik yönü şeklinde değerlendiriyorum. 

Onun dışında önemli bir husus daha var. Merkez Bankasının uygulayacağı faizlerin bilin
memesi dışında, temerrüde düşmemiş borçlar var. Bakın arkadaşlar, bu kanun tasarısıyla, biz, ihtar 
yemiş ve temerrüde düşmüş olan borçları yüzde 18 ve 18 ay taksitlendirmek suretiyle onlara yar
dımcı oluyoruz; fakat, temerrüde düşmemiş, ihtar yememiş, icra takibi olmayan borçlularımız, 
maalesef, bu kanun tasarısından istifade edemiyorlar ve bankaların -aldığımız bilgilere göre- onlar 
temerrüde düşmesinler ve bu haktan istifade etmesinler diye ihtar da vermedikleri şeklinde bilgiler 
geliyor, temerrüde düşürmedikleri şeklinde bilgiler geliyor. O yüzden, bu kanun tasarısı, maalesef, 
onlara, bu noktada hiçbir yarar, hiçbir fayda getirmemektedir ve onlara, şu an, bakın, bileşik faiz 
uygulanacak. Aylık yüzde 2,5 ile yüzde 7,5 arasında bir faiz oranı uygulanacaktır ki, bu mağduriyet 
gerçekten vahim bir durumdur. 

Konut kredisi 0,9; yüzde 1 bile değil konut kredisi. Araç kredisi 1,15-1,25 dolaylarında iken, 
temerrüde düşmüş olan borçlara yüzde 18 gibi çok yüksek bir faiz oranını uygulamanın doğru ol
mayacağını, tekrar, Meclis olarak, Parlamento olarak, tekrar bu işi yeniden ele alıp, tekrar üzerinde 
çalışmanın, toplumumuzun kanayan bu yarasını dindirme noktasında önemli bir gayret olacağını 
ifade ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Şimdi, iki önerge aynı mahiyette olduğu için, okutup, birlikte işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1082 sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları 

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları 
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"Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu bor
cunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31.01.2006 tarihine 
kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçlulan, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren 
kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, 
borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını im
zalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen 
tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine 
konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücretiyle birlikte 18 eşit taksitte ödeme hak
kına sahip olurlar. 

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gön
derilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır. 

Kredi kartı borçlusunu bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi 
ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlem
ler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez. 

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı, ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve 
ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir. 

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma ön
cesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde 
ödenmesi üzerine icra takibi sona erer. 

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar or
tadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip 
işlemlerine devam edilir. 

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme 
hakkı vermez." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kredi kartı borcu nedeniyle ödeme zorluğuna düşen kart hamillerinin, birikmiş borçlarının 

ödenebilir bir tutara dönüştürülmesi ve taksit imkânı verilerek, borçluların ödemelerine kolaylık 
sağlanmış, ayrıca ödenecek anaparanın faiz ve taksit tutarları netleştirilmişti. 

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Önergeler kabul edilmiştir. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 49- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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50 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 50- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Koç, konuşacak mısınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın 

Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben

ce, çok önemli olan bir tasarının son maddesine geldik. Ben, teşekkür etmek için söz aldım. 
Öncelikle, yani, Türkiye'nin, serbest piyasa düzeni adı altında, kuralsız bir ekonomi alanına 

çevrilmesine karşı çıkan bir Meclis iradesidir bu, bunu ifade edeyim ve yıllardır, fahiş oranlarla 
Türk Halkının üzerinden yapılan sömürüye bir set çekme önerisidir bu, tasarısıdır bu ve belli bir... 
Daha iyisinin olmasını isterdik, onu hemen ifade edeyim. Belki, tüm Genel Kurulun ortak duygusu 
olarak bunu ifade etmek istiyorum; ama, koşullar ve ekonomik tablo, şu anda, bu piyasaya bir zap
turapt getirmiştir, bir düzen getirmiştir ve bu düzen içerisinde, hem insanlarımız önlerini daha net 
görecekler, bu tip harcamalarında daha hesaplı olacaklar, sıkıntıya düştüklerinde ise, fahiş faiz oran
ları altında ezilmeme durumuyla karşılaşacaklar. 

Ben, Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyesi arkadaşlarıma, İktidar Partisinden komisyon 
üyesi arkadaşlarıma, Genel Kurulda bulunan ve bulunmayan tüm milletvekili arkadaşlarıma, Sayın 
Bakana, tüketici derneklerinin temsilcilerine, tüketici derneğinde görev yapan hukukçu arkadaşlara, 
ticaret odası temsilcilerine, bu konuda emeği geçen ve bir kamuoyu baskısı oluşturan, Parlamento 
üzerinde -ki, olması gereken bu, demokrasilerde, Türkiye'de belki de eksik olan kısım buydu- ve bu 
baskıya olumlu cevap veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyelerine, kanun teklifinde adı 
geçen Sayın Milletvekili Arkadaşımız Varan'a ve tüm Genel Kurula, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Komisyon Başkanı Sayın Soner Aksoy; buyurun, yerinizden... 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ben de, 
yasanın ehemmiyetine binaen, bu yasanın çıkmasında büyük gayreti olan değerli komisyon 
üyelerimize ve bize katkı veren diğer bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve nezaket dairesi içerisin
de bize destek veren sivil toplum örgütlerine ve değerli bürokratlara huzurunuzda teşekkürü bir borç 
biliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde, şahsı adına Ümmet Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun rengini açıklamak üzere, aleyhte söz isteyen Ümmet 

Kandoğan... 
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ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Lehte söz isteyen, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa; buyurun. (Alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; banka kartları ve kredi 

kartlarıyla alakalı kanun tasarısını, iktidar-muhalefet, elbirliğiyle çıkarmış olmanın yorgunluğunun 
keyfini yaşıyoruz hep beraber. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla ilgili, elbette ki lehte, aleyhte çok şeyler söylendi; ama, bilinen 
bir gerçek var ki, bu tasarıyla beraber çok önemli bir sosyal yarayı sarma imkânımız olmuştur. 
Burada emeği geçen bütün arkadaşlara; Komisyonda çalışan arkadaşlarımıza, dışarıdan katkı veren
lere, iktidar ve muhalefete mensup bütün milletvekili arkadaşlarımıza, özellikle Sayın Başbakan 
Yardımcımıza ve değerli bürokratlara, herkese çok teşekkür ediyorum. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkana... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Tabiî, onlara gelecek... Ali Bey, Meclis Başkanvekilimiz... Ancak, 

iki tane Başkanvekili değiştirmek suretiyle yasa tasarısını kanunlaştırabildik. Yani, elbette ki, 
Divandaki ve bürokrat olarak yine Divanda görev alan bütün arkadaşlarımızın, herkesin bunda çok 
önemli katkısı vardır. Bazıları olumlu yönde olmuştur, bazıları eleştiri getirmek suretiyle, daha 
iyisinin olması noktasında katkı sağlamıştır; ama, neticede, bütün bu gayretlerin sonunda, belki 
tarafların da talebinin önüne geçen önemli bir yasa tasarısı bugün kanunlaşmış olacaktır. Bunun ül
kemize hayırlı olmasını; ama, bundan istifade edecek insanlarımızın da, vatandaşlarımızın da, bu 
yasa çıktıktan sonra çok daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini de ifade ediyorum. 

Bu bir hükümet tasarısıdır. Kanun teklifiyle de buna destek veren Gümüşhane Milletvekilimiz 
Sabri Varan Beyin kanun teklifiyle beraber birleşmiştir. 

Ben, hayırlı olmasını temenni ediyor... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun da katkısı var. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Tabiî, burada katkı sağlayan arkadaşlarımızı tek tek saymak is

tesek, doğrusunu isterseniz, büyük bir liste çıkar. Ben genel olarak söylüyorum. İktidar, muhalefet, 
sivil toplum örgütü, dışarıdan, meslek kuruluşları; yani, kim bir katkı sağlamışsa hepsine teşekkür 
ediyorum. Ama, özellikle, gecenin geç vaktine kadar Genel Kurulda bu çalışmaları takip eden ve 
oylarıyla, görüş ve düşünceleriyle, olumlu veya olumsuz eleştirileriyle katkı veren ve gecenin bu 
saatinde bu kanunun çıkmasına katkı sağlayan Genel Kuruldaki bütün arkadaşlarıma hassaten 
teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, iyi geceler diliyorum. Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Aynı zamanda, kredi kartları mağdurları adına, grubu bulunan AK Parti, Cumhuriyet Halk Par

tisi ve Anavatan Partisi Grup Başkanlarına, tüm milletvekillerine; ayrıca, grubu olmayan Doğru Yol 
Partisinin sayın milletvekillerine, bağımsız milletvekillerine teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener teşekkür konuşması 
yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; her şeyden önce, bugünkü mesainizi üç saat uzatarak bu kanun 
tasarısının yasalaşmasını sağladınız. Bu uzayan mesaiyle doğru bir iş yaptığımıza, hayırlı bir iş yap-
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tığımıza gönül rahatlığı içerisinde inanabiliriz. Neden; çünkü, bu tasarı, hepimizi ilgilendiren, bu ül
kede yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren; ama, düzensiz olarak işleyen 
bir alanı, bir konuyu belli bir düzene ve sistematiğe kavuşturmuş bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, kredi kartları, ilkel biçimiyle taa 1968'de Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştır 
ve 1980'in sonlarından itibaren, bildiğimiz düzen içerisinde, kullanım miktarı hızla artmıştır ve 
bugün geldiğimiz nokta itibariyle, kredi kartları borç bakiyesi; yani, kredi kartları kullanımının hac
mi 16,7 milyar Yeni Türk Lirasına ulaşmıştır. Bu kartı kullananların büyük bir çoğunluğu, borçlarını 
taksitlendirmeden, kartlarını kullanmaktadırlar; yani, gelen ekstreleri hemen defaten ödemektedir
ler; 11,2 milyar Yeni Türk Lirası tutarındaki bir hacim hiç taksitlendirilmeden ödenmektedir. Daha 
küçük bir kısmı; yani, 5,5 milyar Yeni Türk Liralık kısmı taksitlendirilmektedir. Bunun da 700 000 
civarında kişiye ait 1,3 milyarlık kısmı sorun olarak oluşmuş bulunmaktadır; ama, müşteri sayısı 
itibariyle baktığımızda 25 000 000 civarında kredi kartı kullanan insan vardır bu ülkede; yani, 
25 000 000 insanımızın kullandığı kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır. 

Öteden beri; yani, 1992'den beri bu alanın bir düzene kavuşturulması, bir yasal çerçevenin 
oluşturulması sürekli söylenmiştir, tartışılmıştır, zaman zaman kanun teklifleri verilmiştir geçmişte, 
hükümetler "bu konuda bir kanun tasarısı hazırlıyoruz, çıkacaktır bu" demiştir; ama, maalesef, şu 
ana kadar, bu tasarı yasalaşıncaya kadar böyle bir düzenlemeyi yapmak ne bundan önceki iktidar
lara ne de bundan önceki parlamentolara, milletvekillerine nasip olmamıştır. Onun için, doğru bir iş 
yapılmıştır, faydalı bir iş yapılmıştır... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Saat?!. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

...ve de altı yedi dakikamız vardır. (Gülüşmeler; alkışlar) 
Ve bu düzenlemeyle... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanız teşekkür konuşmasıydı; buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Evet. 
...bankalar, kart sahipleri ve üye işyerleri arasında daha önce belirsiz olan ilişkiler düzene gir

miş olmaktadır; bu, her şeyden önemlidir. 
Ayrıca, 700 000 civarında müşterinin kredi kartı borçlarını ödeyememeleri nedeniyle ortaya 

çıkan sorunların giderilmesi maksadıyla da bir ek 4 üncü maddeyi kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu 
madde de önemli bir maddedir; çünkü, 18 ayda yüzde 18 faizle, yıllık, bunun ödeme kolaylığı sağ
lanmasına imkân tanınmıştır. Bu, gerçekten önemli bir kolaylıktır. Çünkü, bankalar bu paralan mev
duat olarak toplamak suretiyle borçluların borçlannı ödemişlerdir. 2003 yılında ortalama mevduat 
faizinin yüzde 44, 2004'te yüzde 25 olduğunu düşünecek olursanız, yüzde 25, yüzde 44'le topladık
tan parayı kredi kartı borçlularının borçlarını karşılamak için ödemişlerdir. Onun için, yüzde 18 faiz, 
aslında, yüksek bir faiz değil, bu işten bankalar zararlı durumdadırlar. Bunun bilinmesini istiyorum. 

Ayrıca, bu yasalaşma süreci içerisinde konuyu sükûnetle takip ettikleri, polemiklere girmedik
leri, basında değişik görüntüler vermedikleri için de, ben, bankacılık sektörüne, fınans sektörüne de 
teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve hayırlı olsun 
diyorum. Sağ olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 

için, 28 Şubat 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.56 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Devlet Denetleme Kurulunun Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığıyla ilgili raporuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11341) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 28.11.2005 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

Bilindiği gibi Devlet Denetleme Kurulu, Anayasamızın "Devlet Denetleme Kurulu" 
başlıklı 108. maddesine göre "İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 
kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 
türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve 
işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapan" anayasal bir kurumdur. 

Anayasamızın anılan maddesinin son fıkrasında ise "Devlet Denetleme Kurulunun 
işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği" hükme 
bağlanmaktadır. 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun'un 6. maddesinde. "Kurul 
adına hazırlanan raporların, Kurulda konuşulacağı ve Cumhurbaşkanına arz edilmek üzere 
karara bağlanacağı, Kurul raporlarının Cumhurbaşkanının onayı alındıktan sonra 
Başbakanlığa gönderileceği, Kurul raporlarında; incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava 
açılması istenilen konuların en geç kırk beş gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça 
yetkili mercilere intikal ettirileceği ve sonuçtan Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına 
bilgi verileceği" düzenlemeleri hükme bağlanmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı resmi Internet sitesinde bulunan DDK Raporlarından ve basına 
yansıyan haberlerden DDK'nın özelleştirme idaresi Başkanlığının 2001, 2002, 2003 Yılları 
Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesine İlişkin Rapor hazırladığı görülmektedir. 
Yine rapor incelendiğinde 2004 yılında yapılan bazı özelleştirmelerin veya daha önceki 
yıllarda yapılan özelleştirmelerin yansımalarının da rapora konu edildiği görülmektedir. 

Raporun "Genel Değerlendirme, Sonuç ve öneriler" başlıklı bölümünde Özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin olarak; 

"Özelleştirilen bazı kuruluş, işletme ve varlıklar; değerinin altında satılmıştır. 

Değerin altında satışın gerekçesini oluşturan; ekonomiye katkı sağlanması, iş 
olanağının artırılması, teknolojik yenilik ve yatırımların yapılması gibi gerekçeler, devir 
sözleşmelerinde güvence altına alınmamıştır. 

2003 yılı içinde, ihalede oluşan fiyatların değer tespit komisyonlarınca belirlenen satış 
değerlerinin altında kaldığı pek çok ihalede; ihale komisyonlarınca satış veya ihalenin iptali 
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kararı verilmeksizin konu ÖYK'nın değerlendirmesine bırakılmış; satış ve iptal kararları, 
yasaya göre yalnızca "onaylama" yetkisi bulunan ÖYK tarafından verilmiştir. 

Teklif sahiplerinin peşin veya vadeli ödeme tercihlerini ihale sırasında belirtmemeleri 
ihalede açıklık ilkesine aykırı sonuçlar vermektedir. 

Programdaki kuruluşlar tarafından yapılan varlık satışlarının bir bölümü değerinin 
altında gerçekleştirilmiş, ihale sonuçları İdare tarafından yeterince incelenmeksizin 
onaylanmıştır." hükümleri yer alırken, Türkiye Kağıt ve Selüloz Fabrikaları A.Ş. (SEKA) 
Özelleştirmesi ile ilgili olarak; 

Kastamonu işletmesinin değer tespitinde; ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti gerçek 
dışı biçimde yüksek belirlenerek işletmenin değeri düşük gösterilmiştir. 

Balıkesir işletmesinin satış işleminin iptal edilmesi üzerine idare, Mahkeme Kararının 
gereğini zamanında yerine getirmemiş; işletmenin geri alınmasına ilişkin işlemleri 
başlatmakta gecikmiştir" ifadeleri bulunmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- 2005/4 sayılı 22/09/2005 tarihli Devlet Denetleme Kurulu'nun özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının 2001, 2002, 2003 Yıllan Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp 
Denetlenmesine İlişkin Raporu Cumhurbaşkanlığı tarafından Başbakanlık Makamına 
gönderilmiş midir? Gönderilmişse raporun Başbakanlığa geliş tarihi nedir? Bu rapor 
Başbakanlığa gönderilmişse DDK Kuruluş Kanununda belirtildiği gibi "gereği.için" 
başka idari ve adli mercilere sevk edilmiş midir? Edilmemişse gerekçesi nedir? 

2- Rapora konu olan özelleştirme uygulamalannın hangileri sizin hükümetleriniz 
döneminde (58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri) yapılmıştır? Bu raporda geçen 
bilgilere ilişkin Başbakanlık tarafından yapılan işlemler nelerdir? Başkanlığını 
yaptığınız Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına ilişkin raporda geçen hususlarla 
ilgili olarak bir inceleme başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa, bunun gerekçesi, 
raporda geçen hususların sizin ÖYK Başkanlığını yürüttüğünüz dönemde yapılması 
mıdır? 

3- Raporda konu edilen iddialarla ilgili Başbakanlık tarafından herhangi bir dava açılmış 
mıdır? Açılmışsa bu dava yada davalarda gelinen nokta nedir? 

4- Rapor üzerinde yapılan inceleme, teftiş, tahkik ve dava açma gibi işlemlerle ilgili 
Cumhurbaşkanlığı Makamına bilgi verilmiş midir? 

5- Hükümetleriniz döneminde özelleştirilen kurum ve işletmelerin tespit edilen 
değerleriyle satış sonrasında gerçekleşen fiyatlar arasındaki fark ne kadardır? Bu fark 
milletimizin birikimlerinin sizin tasarruflarınızla işletmeleri alan ayrıcalıklı özel 
şahıslara devredildiğinin bir göstergesi midir? 

6- Yine raporda "Balıkesir işletmesinin satış işleminin iptal edilmesi üzerine İdare, 
Mahkeme Karannın gereğini zamanında yerine getirmemiş; işletmenin geri alınmasına 
ilişkin işlemleri başlatmakta gecikmiştir" ifadeleri yer almaktadır. Raporda ifade 
edilen bu gecikmenin nedeni nedir? Bu gecikmenin kamuya maliyeti nedir? Bu 
gecikmede, özelleştirme kapsamındaki o kuruluşumuzu alan Albayraklann partinize 
yakınlığı ile tanınmasının bir etkisi olmuş mudur? Bu gecikmenin sorumluları 
hakkında DDK raporu doğrultusunda ve DDK Kuruluş Kanunu Gereğince bir 
soruşturma açılacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ İYfö 
K o n u : q~ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a) T B M M Başlının, 26.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/11341-17367/44859 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 30.12.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-492-18/5880 

sayılı yazısı. 
c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının, 05.01.2006 tarih ve B.02.0.TKB.092/ 

0015 sayılı yazısı. 
d) Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının, 04.01.2006 tarih ve B.01.0.DDK-48-

XX-02sayılı yazısı. 
e) özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 22.02.2006 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.65.00.610/ 

1991 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımız» da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/11341 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: ligi (c), (d) ve (e) yazılar 

• • • s * - / 
Mehmet AB ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 0 2 . 0 . T K B . / / > £ 2 / p / ^ dSljJj 2006 
Konu : ' 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi : 30/12/2005 tarihli ve 8660 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Berhan ŞtMŞEK'in 7/11341 Esas Nolu yazılı soru önergesine 
verilecek cevapta değerlendirilmek üzere hazırlanan bilgi notu ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

E K L E R : 
EK: 1-Bilgi Notu 

MutaüpÜNAL 
Teftiş Kurulu Başkanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: < y S . O l . 2 , Q 0 & 
SAYI : O ^ ^ o 
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BİLGİ NOTU 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruhı'nun, "özelleştirme idaresi Başkanlığının 
2001, 2002 ve 2003 yıllan eylem ve işlemlerinin araştırılıp denetlenmesi sonucu düzenlenen 
Raporu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının 07.10.2005 tarihli ve 
B.01.0.DDK-54-XX-197 sayılı yazısı ekinde Başbakanlığa intikal etmiştir. 

Raporda "Başbakanlıkça incelenmesi ve sonucuna göre işlem yapılması" yönünde yer 
alan öneriler olan "Seka Balıkesir işletmesinin Satışı ve Satış işlemine Karşı Dava 
Açılmasından Sonraki Uygulamalar" ile "POAŞ Hisselerinin Satılması Nedeniyle Aracı 
Kuruma Komisyon ödenmesi" konularında Başbakanlık Makamının 11.11.2005 tarihli ve 
TEFTİŞ. M: 164 sayılı Olurları gereğince inceleme başlatılmış olup, Başbakanlık 
Müfettişlerince konular incelenmektedir. 

Raporda Maliye Bakanlığınca inceleme yapılması önerilen hususlarda ise gereğinin 
yapılması bakımından raporun bir örneği Maliye Bakanlığına sevkedilmiş ve ayrıca 
özelleştirme idaresi Başkanlığınca yerine getirilmesi gereken hususların ikmali için Rapor 
Maliye Bakanlığı kanalıyla anılan idareye gönderilmiştir. 

incelemeler halen devam ettiği için bu aşamada konularla ilgili açılmış bir dava 
bulunmamaktadır. 

Belirtilen işlemlerle ilgili olarak 25.10.2005 tarihli ve 094/1443 sayılı yazıyla 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına bilgi verilmiştir. 

T.C. 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
Devlet Denetleme Kurulu 

SAYI : B.01.0.DDK-48-XX-02 04/01/2006 
KONU: Soru önergesine ilişkin Bilgi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN) 

İLGİ : 30/12/2005 günlü, B.02.0.002/8660 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde gönderilen ve CHP istanbul Milletvekili Berhan ŞlMŞEK'in yazılı 
soru önergesinin 1. maddesinde belirttiği. Kurulumuzun 22/09/2005 günlü, 2005/4 sayıh 
"özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2001, 2002 ve 2003 Yılları Eylem ve İşlemlerinin 
Araştırılıp Denetlenmesine ilişkin Rapor'u, 07/10/2005 günlü, B.01.0.DDK-54-XX-197 sayılı 
yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Önergenin 4. maddesi ile ilgili olarak. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına da bir örneği yollanan 25/10/2005 günlü, B.02.0.TKB.091/1443 sayılı 
yazısında; 

"Raporun Öneriler Kısmının 24 nolu önerisine atfen; Raporun (VIII) Bölümü (A) 
Başlığının 3'ncü maddesine konu "Seka Balıkesir işletmesinin Satışı ve Satış İşlemine Karşı 
Dava Açılmasından Sonraki Uygulamalar" ile (E) Başlığının 4'ncü maddesine konu "%25,8 
Oranındaki POAŞ Hissesinin Satılması Nedeniyle Aracı Kuruma Komisyon Ödenmesi" 

Konularının incelenmesiyle ilgili hususlar Başbakanlıkça yerine getirilecektir. 
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DDK Raporları hakkında yapılacak işlemlerin izlenmesi görevi 2443 sayılı Kanun 
gereğince Başbakanlığa ait bulunduğundan; Raporun öneriler Kısmının 8*nci maddesine 
konu gerekli incelemenin Bakanlığınızca yapılması ve diğer önerilerin özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yerine getirilmesi ve Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere 
sonucundan üçer aylık sürelerle Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda," denilmektedir. 

Arz ederim. 

Dr. Alparsla>ı NkZLIOĞLU 
DEVLET BAKANLIĞI VE Cumhurbaşkanlığı 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Devlet Denetleme/Kurulu Başkanı 
TARİH : 0 1 * * 0 1 • 5 ö o < o 
SAYI Q O t v 3 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ötB.0.65.00.610/ 1 8 ^ 1 2 2 Şubat 2005 
KONU 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

JtLGİ: 30.12.2005 tarih ve B.02.0.002/8660 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan, İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen, 7/11341 sayılı yazılı soru önergesinde özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını ilgilendiren 2'inci ve S'inci sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 2- 2005/4 sayılı 22.09.2005 tarihli Devlet Denetleme Kurulu Raporu'na konu olan 
özelleştirme uygulamalarının hangileri 58. ve 59. Hükümetler döneminde yapılmıştır? Bu 
raporda adı geçen bilgilere ilişkin Başbakanlık tarafından yapılan işlemler nedir? 
Başkanlığınızı yaptığınız özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına ilişkin raporda adı geçen 
hususlarla ilgili olarak bir inceleme başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa, bunun 
gerekçesi, raporda geçen hususların sizin ÖYK Başkanlığım yürüttüğünüz dönemde 
yapılması mıdır? 

CEVAP 2- T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 
"özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2001, 2002, 2003 yılları Eylem ve İşlemleriyle ilgili 
Araştırma ve Denetleme Raporu"nun "VIII. Özelleştirme Uygulamalarının Denetimi" başlıklı 
bölümünde konu edilen özelleştirme uygulamaları SEKA (Kastamonu, Balıkesir, İzmit 
İşletmeleri) TDİ Limanları, TÜGSAŞ (Gemlik, Samsun, Kütahya Gübre Fabrikaları) TEKEL 
Alkollü içkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş., POAŞ ve TÜPRAŞ özelleştirmeleridir. 

Söz konusu rapor T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 25.10.2005 tarihinde 
Maliye Bakanlığı vasıtasıyla özelleştirme idaresi Başkanlığına iletilmiştir. Raporda yer alan ve 
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenmesi istenilen konulara ilişkin olarak, 
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca gereği yapılmaktadır. 

Devlet Denetleme Kurulunun raporunda yer alan diğer önerilere ilişkin, özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yapılan çalışmalar 3'er aylık dönemler itibari ile Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığına iletilmektedir. 
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SORU S- Hükümetleriniz döneminde özelleştirilen kurum ve işletmelerin tespit edilen 
değerleriyle satış sonrasında gerçekleşen fiyatlar arasındaki fark ne kadardır? Bu fark 
milletimizin birikimlerinin sizin tasarruflarınızla işletmeleri alan ayrıcalıklı özel şahıslara 
devredildiğinin bir göstergesi midir? 

CEVAP 5- Değer tespit rakamlarının kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir 
sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna 
duyurulmasını hükme bağlayan S398 sayılı Kanun, kamu tarafından gerçekleştirilen işlemlerin 
sürekliliği ve kamu yaran göz önünde bulundurularak özelleştirilen kuruluşlara ait Değer 
Tespit rakamlarının açıklanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

SAYI 4 İ L f ^ 

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Maden Kanununda yapılan değişiklikten sonraki 
uygulamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/11401) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 

GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arzederinfT ^ v )L*f~\A v 

""""" """" Nail KAMACI 

Antalya Milletvekili 

26.05.2004 tarih ve 5177 sayılı "Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda 
Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile ülkemizdeki madencilik sektörünün 
sorunlarının giderilmesi ve madencilik alanında yapılan yerli ve yavancı sermaye 
yatırımlarının artırılması amaçlanmıştır. Ancak bu kanun özünde; çevrenin 

geliştirilmesi, insan ve çevre sağlığı ile ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinin 

korunmasının madencilik faaliyeti önünde bir engel olduğu, hiçbir sınırlama olmadan, 

Ülkenin ormanlarında, sulak alanlarında, milli parklarında, koruma altına alınmış doğal 

kültürel sit alanlarında da madencilik yapılmasının gerekli olduğu ve yapılabileceği; bu 
amaçla madencilik faaliyeti önUndeki çevre ve insan sağlığı ile doğanın 
korunmasına ilişkin tüm mevzuat engelleri tamamen kaldırılması ya da işlevsiz 
kılınmasında zorunluluk bulunduğu anlamına gelmektedir. Yani, tüm doğal ve 
kültürel zenginliklerin korunmasını, insan ve çevre sağlığının korunmasını 
amaçlayan özel yasalardaki hükümler madencilik faaliyetlerinin sınırsızca 
yürütülebilmesi için 5177 sayılı yasa ile ayıklanmıştır. Diğer yandan, maden arama 

faaliyetleri ve bulunan rezervin % 10'unun işletilebilmesi hususlarında ÇED 

zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinde bir 

yıldan fazla bir zaman geçmiştir ve bu esnada ülkemizin bir çok yerinde verilen bir çok 

maden arama ve işletme ruhsatlarına halkımızdan doğal kaynaklarımızın talan edildiği 

gerekçesiyle ciddi tepkiler gelmiştir. Bu bağlamda, 

UNAKITAN 
''Maliye Bakanı 
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1. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra hangi firmalara nerelerde maden arama 
ve işletme ruhsatı verilmiştir? 

2. Maden arama ve işletme ruhsatı verilen alanlarından hangileri orman, muhafaza 
ormanı, ağaçlandırma alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat 
parkları, sit alanları, tarım alanları, su havzaları ve benzeri doğal ve kültürel 
zenginlikleri olan ve bu sebeple koruma altına alınmış alanlardandır? 

3. Verilen maden arama ruhsatlan sonucunda tespit edilen maden cevherlerinin cinsi, 
yeri ve miktarı nedir? 

4. Şimdiye kadarki süreç göz önüne alındığında, bu kanunun gerekçesindeki 
madencilik alanındaki yatırımların artması ve bu yolla ülke ekonomisine katkı 
sağlanması amacı ne derecede gerçekleşmiştir? Daha doğrusu doğal 
kaynaklarımız hükümetiniz tarafından "iyi pazarlanabilmîş" midir? 

5. Bu yasa ile yapılan değişiklik sonucunda, işletmelerden alınacak devlet hakkı 
hesaplanırken, ruhsat sahibinin beyanı esas alınmaktadır. Bu beyanların 
doğruluğuna ilişkin herhangi bir denetim var mıdır? Şimdiye kadar devlet payı 
olarak hazine ve il özel idareleri tarafından yapılan tahsilatın miktarı nedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.SGB.610'^^ 
Konu : Yazıl» Soru Önergesi g * ŞUBAT 2006 

2 2 7 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanhğı'nın 26.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.nün A.Ol.O.GNS.0.10.00 
02-17250 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/11401 esas 
no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Maden işleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandınlarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1 -Önerge Cevabı 
2-Ruhsat Dağılım Tablosu 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/11401) 

Soru 1 : 

26.05.2004 tarih ve 5177 sayılı " Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun" ile ülkemizdeki madencilik sektörünün sorunlarının giderilmesi 
ve madencilik alanında yapılan yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının artırılması 
amaçlanmıştır. Ancak bu kanun özünde; çevrenin geliştirilmesi, insan ve çevre sağlığı ile 
ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinin korunmasının madencilik faaliyeti önünde bir 
engel olduğu , hiçbir sınırlama olmadan , ülkenin ormanlarında , sulak alanlarında, milli 
parklarında, koruma altına alınmış doğal kültürel sit alanlarında da madencilik yapılmasının 
gerekli olduğu ve yapılabileceği; bu amaçla madencilik faaliyeti önündeki çevre ve insan 
sağlığı ile doğanın korunmasına ilişkin tüm mevzuat engelleri tamamen kaldırılması ya da 
işlevsiz kılınmasında zorunluluk bulunduğu anlamına gelmektedir. Yani, tüm doğal ve 
kültürel zenginliklerin korunmasını , insan ve çevre sağlığının korunmasını amaçlayan özel 
yasalardaki hükümler madencilik faaliyetlerinin sınırsızca yürütülebilmesi için 5177 sayılı 
yasa ile ayıklanmıştır. Diğer yandan, maden arama faaliyetleri ve bulunan rezervin %10'unun 
işletilebilmesi hususlarında ÇED zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır. Kanunun yürürlüğe 
girmesinin üzerinde bir yıldan fazla bir zaman geçmiştir ve bu esnada ülkemizin bir çok 
yerinde verilen bir çok maden arama ve işletme ruhsatlarına halkımızdan doğal 
kaynaklarımızın talan edildiği gerekçesiyle ciddi tepkiler gelmiştir.Bu bağlamda, 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra hangi firmalara nerelerde maden arama ve işletme 
ruhsatı verilmiştir? 

Cevap 1: 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 05.06.2004 
tarihinden 06.01.2006 tarihine kadar 11.078 adet arama ve 1.895 adet işletme olmak üzere 
toplam 12.973 adet ruhsat düzenlenmiş olup bu ruhsatların illere göre dağılımını gösteren 
tablo ekte verilmiştir. 
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Soru 2: 

Maden arama ve işletme ruhsatı verilen alanlarından hangileri orman, muhafaza 

ormanı , ağaçlandırma alanlan , özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parklan .sit 

alanları, tarım alanları, su havzaları ve benzeri doğal ve kültürel zenginlikleri olan ve bu 

sebeple koruma altına alınmış alanlardandır ? 

Cevap 2; 

Maden arama ruhsatlan, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına. 

madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlanna göre kurulmuş 

tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile 

müesseseleri , bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum , kuruluş ve idarelerinin 

koordinatları belirlenmiş bir alan üzerine yaptığı müracaat üzerine 3213 sayılı Kanuna uygun 

olarak verilmektedir. Ruhsat verilen alanın orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları. 

özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parklan ,sit alanları, tarım alanlan, su havzaları ve 

benzeri doğal ve kültürel zenginlikleri olan ve bu sebeple koruma altına alınmış alanlar olup 

olmadığı konusu Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanına girmemektedir. 

Ancak İzne tabi alanlardaki madencilik faaliyetlerini yürütebilmesi için, Maden 

Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen izinlerin alınmasına müteakip , söz konusu alanlarda 

madencilik faaliyetlerine izin verilmektedir. 

Soru 3: 

Verilen maden arama ruhsatlan sonucunda tespit edilen maden cevherlerinin cinsi. 

yeri ve miktarı nedir? 

Cevap 3: 

Maden arama ruhsatlı sahalarda rezerv, arama ruhsatı süresince yapılacak arama 

faaliyetleri sonucunda tespit edilmektedir. Ruhsat sahipleri tespit ettikleri maden cinsine göre 

işletme projesi ile işletme ruhsatı talep etmektedir. 
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Soru 4: 

Şimdiye kadarki süreç göz önüne alındığında, bu kanunun gerekçesindeki madencilik 
alanındaki yatırımların artması ve bu yolla ülke ekonomisine katkı sağlanması amacı ne 
derecede gerçekleşmiştir? Daha doğrusu doğal kaynaklarımız hükümetiniz tarafından " iyi 
pazarlanabilmiş" midir? 

Cevap 4 : 

5177 Sayılı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra sektörde bir hareketlenme olmuş 
ve önceki yıllara göre hem ruhsat müracaatlarında, hem de ihracat ve GSMH içindeki 
sektörün payında önemli bir artış olmuştur. 

1994-2004 Yılları arasında ortalama 5528 adet maden müracaatı yapılırken, 2005 yılı 
içinde % 274'lük bir artış gerçekleşerek 15149 adet ruhsat müracaatı yapılmıştır. 

2005 yılı içinde toplam 10814 adet ruhsat düzenlenmiştir. Bu dönemdeki 
müracaatların ruhsata bağlanma oranı da %408 olarak gerçekleşmiştir. 2005 sonu itibariyle 
21008 adet arama ruhsatı. 1828 adet ön işletme ruhsatı ve 5599 adet işletme ruhsatı olmak 
üzere toplam 28435 adet ruhsat bulunmaktadır. 

Maden ihracatımız 2003 yılında 841 milyon $ iken 2004 yılında 1,208 milyar $ ; 2005 
yılında ise bir önceki yıla göre % 27'lik artış ile 1,514 milyar $ olmuştur. 

Madencilik sektörünün GSMH içindeki payı 2003 Yılında 2,6 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, 2004 yılında 3,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 

Bu yasa ile yapılan değişiklik sonucunda, işletmelerden alınacak devlet hakkı 
hesaplanırken , ruhsat sahibinin beyanı esas alınmaktadır. Bu beyanların doğruluğuna ilişkin 
herhangi bir denetim var mıdır ? Şimdiye kadar devlet payı olarak hazine ve il özel idareleri 
tarafından yapılan tahsilatın miktarı nedir ? 

Cevap S ; 

Maden Kanununun 14 ncü ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 74. .75. ve 
76. maddelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde devlet hakkı tahakkuk ettirilmekte olup, 
buna aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, Maden Kanunun 11. ve 29. maddeleri 
kapsamında denetime tabi tutularak incelenmektedir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 05.06.2004 ile 31.12.2004 tarihleri arasında toplam 
tahakkuk eden devlet hakkı payı 32.458.914,15 YTL olup, bunun % 50'si hazine % 50'si 
özel idare payı olarak tahakkuk etmiştir. 
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3.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Dış Ticaret Müsteşarlığının yurtdışı teşkilatına iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/11704) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül'ün 
yazılı olarak cevaplandırmasını bilgilerine sunarım. A /i 

1/ jr«ff/»ı&*r/rş 
'İğdır Milletvekili / 

Bilindiği üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 s. 
KHK. bu KHK'ya dayanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararları ve Dışişleri Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 4009 s. Kanun, ülkemizin yurtdışında örgütlenmesine ve 
yurtdışı atamalarına ilişkin esasları belirlemiştir. Bu mevzuat, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının nasıl ve hangi merkezlerde kurulacağı, ihtisas birimlerinin 
[simleri ve görevleri, gerek Dışişleri Bakanlığı memurları gerek diğer kamu kurum ve 
kuruluşları görevlilerinin atamaları, unvanları ve çalışma yöntemleri gibi hususları detaylı bir 
şekilde düzenlemektedir. Ayrıca, söz konusu 189 s. KHK'nın 5. maddesine göre, "Geçici 
özel diplomatik temsilcilikler Bakanlar Kurulu Kararı; geçici ihtisas birimleri ve dış temsilcilik 
niteliği taşımayan geçici yurtdışı teşkilatı ortak kararname ile kurulur." 

Aynı KHK'nın 12. maddesine göre de, "Misyon ve konsolosluk şefleri kendilerine bağlı 
olarak kurulan yurtdışı teşkilatındaki memur ve diğer göreviilerin amiridir; bu sıfatla söz 
konusu memur ve diğer görevliler üzerinde amirin sahip bulunduğu bütün yetkileri 
kullanırlar." Keza, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 4009 s. Kanunun 24. 
maddesi de, "Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ülke veya ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti 
Devlerini ve Cumhurbaşkanını temsil eder ve o ülkede Büyükelçiliğe bağlı bütün birimlerin 
amiridir." hükmünü içermektedir. 

Bunların yanı sıra, Genel Kadro ve Usulü Hk. 190 s. KHK, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri ayrıntılı bir 
şekilde düzenlemektedir. 

Tüm bu yasal düzenlemelerin varlığına karşın, mevzuatımızda yeri olmayan "T.C. ... 
Büyükelçiliği DTM Ofisi","T.C. ... Büyükelçiliği Geçici Ticaret Temsilciliği" gibi ihtisas 
birimlerinin bazı büyükelçiliklerimizde kurulmuş olduğu ye büyükelçiye bağlı olan bu 
birimlerin yöneticilerinin hiçbir kanunda bulunmayan "DTM Temsilcisi", "Ticaret Temsilcisi" 
gibi unvan ve kadroları kullandıkları görülmektedir. Yanı sıra, bunlardan bir bölümünün söz 
konusu ofisler için büyükelçilik binaları dışında ofisler kiraladıkları veya satın aldıkları 
bilinmektedir. Ayrıca, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının www.dtm.qov.tr adresindeki 
web sitesinin yurt dışı teşkilatı bölümünde "Ülkeler Nezdinde Ofislerimiz" başlığı altında söz 
konusu geçici ihtisas birimleri, adresleri ve yöneticilerinin isimleri sayılmaktadır. 

Bu açıklamalarla bağlantılı olarak: 

1- Hangi kanuna dayanılarak hangi büyükelçiliklerimizde bu tür birimler kurulmuştur? 

2- Bunlardan hangileri büyükelçilik binaları dışındaki binalarda/ofislerde hizmet 
vermiştir/vermektedir? Bu ofislerin hangileri kiralanmıştır? Hangileri satın alınmıştır? 

3- Büyükelçiliklerdeki söz konusu ihtisas birimlerinin başına atanan kişilere "DTM 
Temsilcisi", "Dış Ticaret Temsilcisi" ve "Geçici Ticaret Temsilcisi" unvanları hangi Kanuna 
göre nasıl verilmiştir? Eğer yasal dayanağı yoksa bu kişiler bu unvanları nasıl 
kullanabilmektedir? 
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4- Söz konusu geçici ihtisas birimlerinin kurulmasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 s. KHK hükümlerine, uyulmuş mudur? Uyulmuş ise söz 
konusu ihtisas birimlerinin kurulmasına ilişkin ortak kararnamelerin tarih ve sayıları nedir? 
Uyutmamış ise söz konusu geçici ihtisas birimlerinin kurulması hangi mevzuat hükümlerine 
göre yapılmıştır? 

5- Bu birimlere atamalar 189 s. KHK hükümlerine göre mi yapılmıştır? Bu atamalarda 
diğer yurt dışı atamalarında olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığının bilgisi ve onayı bulunmakta 
mıdır? Bulunmamakta ise Dışişleri Bakanlığının bu yasal görevini yapmamasının sebebi 
nedir? 

6- Bu birimlere atanan kişilerin, yabancı dil, mesleki bilgi, temsil yeteneği ve yurt dışı 
görevin gerektirdiği diğer şartlar bakımından yetersizlikleri konusunda ilgili 
büyükelçilerimizden herhangi bir şikâyet alınmış mıdır? Alınmış ise ne işlem yapılmıştır? 

7- Kanunlara aykırı bir şekilde büyükelçiliklerde bu birimlerin kurulmasına ve yine 
maiyetlerindeki söz konusu personelin kanunlarda bulunmayan unvanları kullanmalarına göz 
yummaları nedeniyle, bunların amirleri olan büyükelçiler hakkında herhangi bir soruşturma 
ya da işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? Yapılmamışsa yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.06.0.PERD.0.0-201.00-2006/17197/1173 Şb. 
Konu ; Yazılı Soru Önergesi/Yücel 

ARTANTAŞ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.01.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/11704-17689/45582 sayılı yazıları. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın 7/11704 Esas Notu yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL \J * 
Dışişleri Bakanı ve 

Batta*»" Yerriımcı»! 

Ek: Soru önergesi yanıtı 
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İĞDIR MÎLLETVEKÎLÎ SAYIN YÜCEL ARTANTAŞ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
İLİŞKİN CEVAP 

SORU 

Bilindiği üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 s.KHK, bu KHK'ya 
dayanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararlan ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
4009 s.Kanun, ülkemizin yurtdışında örgütlenmesine ve yurtdışı atamalarına ilişkin esasları belirlemiştir. Bu 
mevzuat, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının nasıl ve hangi merkezlerde kurulacağı, 
ihtisas birimlerinin isimleri ve görevleri, gerek Dışişleri Bakanlığı memurları gerek diğer kamu kurum ve 
kuruluşları görevlilerinin atamaları, unvanları ve çalışma yöntemleri gibi husustan detaylı bir şekilde 
düzenlemektedir. Aynca, sözkonusu 189 s.KHK'nm S. maddesine göre, "Geçici özel diplomatik temsilcilikler 
Bakanlar Kurulu Kararı; geçici ihtisas birimleri ve dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurtdışı teşkilatı 
ortak kararname ile kurulur." 

Aynı KHK'nın 12. maddesine göre de, "Misyon ve konsolosluk şefleri kendilerine bağlı olarak 
kurulan yurtdışı teşkilatındaki memur ve diğer görevlilerin amiridir; bu sıfatla sözkonusu memur ve diğer 
görevliler üzerinde amirin sahip bulunduğu bütün yetkileri kullanırlar." Keza, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında 4009 s.Kanunun 24. maddesi de, "Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ülke veya 
ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder ve o ülkede Büyükelçiliğe bağlı 
bütün birimlerin amiridir." hükmünü içermektedir. 

Bunların yanı sıra, Genel Kadro ve Usulü Hk. 190 S.KHK, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. 

Tüm bu yasal düzenlemelerin varlığına karşın, mevzuatımızda yeri olmayan "T.C. ... Büyükelçiliği 
DTM Ofisi", "T.C. ... Büyükelçiliği Geçici Ticaret Temsilciliği" gibi ihtisas birimlerinin bazı 
Büyükelçiliklerimizde kurulmuş olduğu ve Büyükelçiye bağlı olan bu birimlerin yöneticilerinin hiçbir kanunda 
bulunmayan "DTM Temsilcisi", "Ticaret Temsilcisi" gibi unvan ve kadroları kullandıktan görülmektedir. Yanı 
sıra, bunlardan bir bölümünün sözkonusu ofisler için Büyükelçilik binalan dışında ofisler kiraladıkları veya 
satın aldıkları bilinmektedir. Ayrıca, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının www.dtmioov.tr. Adresindeki 
web sitesinin yurtdışı teşkilatı bölümünde "Ülkeler Nezdinde Ofislerimiz" başlığı altında sözkonusu geçici 
ihtisas birimleri, adresleri ve yöneticilerinin isimleri sayılmaktadır. 

Bu açıklamalarla bağlantılı olarak; 

1 - Hangi kanuna dayanılarak hangi büyükelçiliklerimizde bu tür birimler kurulmuştur? 

2- Bunlardan hangileri büyükelçilik binaları dışındaki binalarda/ofislerde hizmet 
vermiştir/vermektedir? Bu ofislerin hangileri kiralanmıştır? Hangileri satın alınmıştır? 

3- Büyükelçiliklerdeki sözkonusu ihtisas birimlerinin başına atanan kişilere "DTM Temsilcisi", "Dış 
Ticaret Temsilcisi" ve "Geçici Ticaret Temsilcisi* unvanları hangi Kanuna göre nasıl verilmiştir? 
Eğer yasal dayanağı yoksa bu kişiler bu unvanları nasıl kullanabilmektedir? 

4- Sözkonusu geçici ihtisas birimlerinin kurulmasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı 
Teşkilatı Hakkında 189 s. KHK hükümlerine uyulmuş mudur? Uyulmuş ise sözkonusu ihtisas 
birimlerinin kurulmasına ilişkin ortak kararnamelerin tarih ve sayıları nedir? Uyulmamış ise 
sözkonusu geçici ihtisas birimlerinin kurulması hangi mevzuat hükümlerine göre yapılmıştır? 

5- Bu birimlere atamalar 189 s. KHK hükümlerine göre mi yapılmıştır? Bu atamalarda diğer 
yurtdışı atamalarında olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığının bilgisi ve onayı bulunmakta mıdır? 
Bulunmamakta ise Dışişleri Bakanlığının bu yasal görevini yapmamasının sebebi nedir? 

6- Bu birimlere atanan kişilerin, yabancı dil, mesleki bilgi, temsil yeteneği ve yurtdışı görevin 
gerektirdiği diğer şartlar bakımından yetersizlikleri konusunda ilgili Büyükelçilerimizden herhangi 
bir şikayet alınmış mıdır? Alınmış ise ne işlem yapılmıştır? 

7- Kanunlara aykırı bir şekilde Büyükelçiliklerde bu birimlerin kurulmasına ve yine maiyetlerindeki 
sözkonusu personelin kanunlarda bulunmayan unvanları kullanmalarına göz yummaları 
nedeniyle, bunların amirleri olan Büyükelçiler hakkında herhangi bir soruşturma ya da işlem 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? Yapılmamışsa yapmayı düşünüyor musunuz? 
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CEVAP 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname çerçevesinde, Bakanlığımız dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatı, 
Büyükelçiliklerimiz nezdinde Müşavirlik, Başkonsolosluklarımız nezdinde ise Ataşelik şeklinde 
kurulmakta ve dış temsilciliklerimiz nezdinde ihtisas birimi olarak diplomatik statüyle hizmet 
vermektedirler. 

Soru önergesinde belirtildiği şekilde, yurtdışı teşkilatımızda "Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Temsilciliği" veya "Ticaret Ofisi" adı altında bir ihtisas birimi bulunmamaktadır. 

Öte yandan, anılan Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatında bazı merkezlerde Ticaret 
Müşavirlikleri ihdas edilmesi yönünde değerlendirme yapılmakta olup, buna ilişkin çalışmalar Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından sürdürülmektedir. 

Sözkonusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, hizmet açığını gidermek amacıyla anılan 
Müsteşarlık tarafından bazı Temsilciliklerimiz emrinde geçici olarak 6'şar aylık sürelerle Dış 
Ticaret Uzmanları görevlendirilmektedir. 

Geçici Görevlendirme, ofis kiralanması ve buna bağlı diğer işler Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca gerçekleştirilmektedir. 

4.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSÎN'in, bütçe görüşmelerindeki bir beyanına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11765) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl 'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

ERSİN 
izmir Milletvekili 

Sayın Başbakan, 27.12.2005 günü yapılan Bütçe 
görüşmelerinde, kürsüden yaptığı ve Meclis TV aracılığı ile bütün 
Türkiye'ye canlı yayınlanan konuşmasında ( Konya* da ki Şeb-i Aruz 
törenlerinde, Sayın BaykaTın konuşma isteğinin, Vali tarafından 
kendisine iletildiği ve kendisinin olumlu karşılamasından sonra 
Sayın BaykaPın konuşabildiğini) söylemiştir. 

Bu durumda Sayın Başbakandın sözlerinden, Konya Valisinin 
Şeb-i Aruz törenlerinde konuşmak isteyen ana Muhalefet Partisi 
Liderinin, konuşturulup konuşturulmayacağım Sayın Başbakanca 
danışt ığı } Sayın Başbakan izin verdikten sonra, Ana Muhalefet 
Partisi Liderinin konuşturulduğu sonucu çıkmaktadır. 

Dolayısıyla Sayın Başbakandın iktidar anlayışının ve AKP 
kadrolaşmasının hangi aşamalara geldiği anlaşılmaktadır. 

1 - Demokrasilerde, Ana Muhalefet Partisi Liderinin konuşması 
Başbakandın iznine tâbi olabilir mi? 

2- Ana Muhalefet Partisi Liderinin, konuşturulup 
konuşturulmayacağım B a ş b a k a n a soran Konya Valisi, Devletin 
tarafsız Valisi mî, AKP*nin Valisi mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ {iyi 
Konu : 

&2r./.Zt/2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: a) TBMM Başk.nın, 18.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/11765-18068/46457 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.01.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-499-19/313 
sayılı yazısı. 

c) İçişleri Bakanlığının, 21.02.2006 tarih ve B.05.0.PGM.0.71.000.1-Ş/2205 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/11765 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞJ 
Devlet Bal 

Ek: İlgi (c) yazı Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/<2_^2-0 S ^ /02/2OO6 

Konu : Soru önergesi 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

îlgi : 25/01/2006 tarih ve B.02.0.002/389 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSÎN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/11765) ilişkin 
cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Hz.Mevlana'nın vuslat yıldönümünün her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlandığı, 
17 Aralık 2005 günü akşam yapılan etkinliklere de çok sayıda yerli ve yabancı davetli iştirak 
etmiştir. 

önceki yıllarda protokol konuşmalarında çok sayıda kişinin konuşma yapması, 
konuşmaların uzaması ve konuşmaların bir buçuk saatlik uzun zaman alması nedeni ile zaman 
zaman töreni izleyenler tarafından protesto edilmiştir. 

17 Aralık 2005 tarihinde icra edilecek törenlerde de böyle bir olumsuzluğun 
yaşanmaması ve törenlerin çok geç saatlere taşmaması için protokol konuşması yapacak 
kişilerin sayısının azatalması ve konuşmaların 5-10 dakika ile sınırlandınlmasımn uygun 
olacağı, bu bağlamda önceki yıllarda konuşma yapan İl Kültür Müdürü, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü, Konya Büyükşehir Belediye Başkam ve Konya Valisi olarak kendisinin konuşma 
yapmaması konusunda mutabakata varıldığı, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ'ta 
yukarıdaki gerekçelerle konuşma yapmayacağını ifâde ettiği, ancak törene katıldıkları 
takdirde Sayın Başbakan, Sayın T.B.M.M. Başkam ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşma 
yapıp yapmayacaklarının emirlerine maruz olduğu ifâde edilmiştir. 

Bu arada törenlere Ana Muhalefet Partisi Genel Başkam Sayın Deniz BAYKAL'ın da 
katılacağı bilgisi alınmıştır. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11786-17938) 

Soru 1 : 

Maden Kanunu çıkarılırken, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne ihdas edilen 70 adet yeni 
kadronun tahsisi yapılmış mıdır? 

Cevap 1 ; 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ihdas edilen 70 adet yeni kadronun tahsisi henüz 
yapılmamıştır. 

Soru 2 : 

Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki arama ruhsat sayılan ile işletme ruhsat sayılan ne 
kadardır? 

Cevap 2 : 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtlarında 25.01.2006 tarihi itibariyle 21.218 adet 

arama ruhsatı, 1.779 adet ön işletme ruhsatı ve 5.627 adet işletme ruhsatı olmak üzere toplam 

28.624 adet ruhsat bulunmaktadır. Ruhsat dağılımını gösteren çizelge aşağıda verilmiştir. 

Ruhsat Aşaması 
Arama 

ön işletme 

İşletme 

Toplam 

Maden+l(a), l(b), 
III, IV, V. Grup 

9141 

773 
2736 

12650 

Mermer+II. Grup 
(Dofcal Taşlar) 

12077 

1006 

2891 

15974 

Toplam 
21218 

1779 

5627 

28624 
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6.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, Beydağ Barajı Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11788) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın M.Hilmi Güler 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 20.12.2005 

Prof. Dr. Oğıfc Oyan 
îzmir Milletvekili 

Beydağ Barajı Projesi kapsamındaki göl alanı içinde kalan köy ve mahallelerde 
yaşayan üreticilerin tarla ve binalarının kamulaştırılmasında düşük bedeller ödendiğine ilişkin 
yoğun şikayetler alınmaktadır. DSÎ Genel Müdürlüğü 2005 yılında kamulaştırma karan 
vermiştir. Türkiye'nin en verimli arazilerinden olan ve yılda üç ürün alınabilen Küçük 
Menderes'in suladığı Beydağ/ Kiraz İlçelerinin sulu tarım yapılan yerlerinde önerilen fiyat 
7100 YTL/Dekar olmuş, üreticinin bunu düşük bularak itirazı Üzerine DSİ mahkeme yoluna 
gitmiş, mahkemenin tayin ettiği bilirkişi ise 5700 YTL/dekar fiyat tespit etmiştir. Hatta, itirazı 
üzerine tarlasının değeri 2400 YTL/dekara düşürülmüş olan bazı mağdurlar da vardır. Oysa, 
tamamında sulu tarım yapılan Beydağ Barajı aynasındaki ovada bir dekarın sadece bir yıllık 
getirişi bile 5700 YTL'nİn üzerindedir. 

Kamulaştırmalarda gerçekçi fiyatların önerilmemesi yüzünden vatandaşlar 
haklarını mahkemelerde aramak zorunda kalmaktadır. Mahkemelerin tayin ettiği bilirkişilerin 
yeterli inceleme yapmadan yazdığı raporlar yüzünden vatandaşların mağduriyetleri daha da 
artmaktadır. 

Beydağ Barajı Projesi kapsamındaki kamulaştırma bedelleri ile gerçekleştirilen ve 
yapılması planlanan işler konusunda aşağıdaki soruların sorulmasına gerek duyulmuştur. 

1. Çok verimli arazilerini yitirmek zorunda kalan üretici çiftçileri daha fazla 
mağdur etmemek ve tarımsal faaliyet içinde kalabilmelerini sağlamak açısından, aynı bölgede 
eşdeğerde tarım arazileri satın alabilmelerini sağlayabilecek fiyat/dekar değerlerini DSİ'nin 
önermesini temin edemez misiniz? 

2. En kötü olasılıkla, ilk önerilen fiyat üzerinden kamulaştırma bedeli ödemeyi 
ve kamulaştırılan yerlerde yaşayan köylülerin evleri için önerilen kamulaştırma bedellerinin 
sosyal devletin gereği olarak yükseltilmesini düşünür müsünüz? 

3. Beydağ Barajı için gerekli toplam proje yatırım bedeli ne kadardır? 
4. 2003 öncesinde barajın yüzde kaçı tamamlanmıştır? 
5. 2003, 2004, 2005 yıllarına ilişkin yatırım ödenekleri ve kullanımları ne 

kadardır? 
6. 2006-2007 yılları için ödenek tahminleri ne kadardır ve 2006 ve 2007 

sonlarında projenin ne kadarı tamamlanmış olacaktır.? 
7. 2007 sonrasına projenin yüzde kaçlık bölümü kalacaktır? Barajın tam olarak 

tamamlanacağı ve nihai açılsşın yapılacağı tahmini tarih teknik olarak tam olarak nedir? 
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T C . 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.SGB.610 - 2 2 ^ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -18048 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Oğuz OYAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/11788-17944/46152 esas 
no'lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nUn 99. maddesi gereği Bakanlığıma bağlı DSİ 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1. Önerge cevabı Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN OĞUZ OYAN'IN 
7/11788-17944 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Soru 1 

Beydağ Barajı Projesi kapsamındaki göl alanı içinde kalan köy ve mahallelerde yaşayan 
üreticilerin tarla ve binalarının kamulaştırılmasında düşük bedeller ödendiğine ilişkin yoğun 
şikayetler alınmaktadır. DSt Genel Müdürlüğü 2005 yılında kamulaştırma kararı vermiştir. 
Türkiye'nin en verimli arazilerinden olan ve yılda üç ürün alınabilen Küçük Menderes'in suladığı 
Beydağ/ Kiraz ilçelerinin sulu tarım yapılan yerlerinde önerilen fiyat 7100 YTL/Dekar olmuş, 
üreticinin bunu düşük bularak itirazı üzerine DSİ mahkeme yoluna gitmiş, mahkemenin tayin 
ettiği bilirkişi ise 5700 YTL/dekar fiyat tespit etmiştir. Hatta, itirazı üzerine tarlasının değeri 2400 
YTL/dekara düşürülmüş olan bazı mağdurlar da vardır. Oysa, tamamında sulu tarım yapılan 
Beydağ Barajı aynasındaki ovada bir dekarın sadece bir yıllık getirişi bile 5700 YTL'nin 
üzerindedir. 

Kamulaştırmalarda gerçekçi fiyatların önerilmemesi yüzünden vatandaşlar haklarını 
mahkemelerde aramak zorunda kalmaktadır. Mahkemelerin tayin ettiği bilirkişilerin yeterli 
inceleme yapmadan yazdığı raporlar yüzünden vatandaşların mağduriyetleri daha da artmaktadır. 

Beydağ Barajı Projesi kapsamındaki kamulaştırma bedelleri ile gerçekleştirilen ve 
yapılması planlanan işler konusunda aşağıdaki soruların sorulmasına gerek duyulmuştur. 

- Çok verimli arazîlerini yitirmek zorunda kalan üretici çiftçileri daha fazla mağdur 
etmemek ve tarımsal faaliyet içinde kalabilmelerini sağlamak açısından, aynı bölgede 
eşdeğerde tarım arazileri satın alabilmelerini sağlayabilecek fiyat/dekar değerlerinin DSİ' 
nin önermesini temin edemez misiniz? 

2 1 ŞUBAT 2006 
2 2 8 3 
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Cevap 1 

0S.0S.2O01 tarih ve 46S0 sayılı Kanunla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda yapılan 
değişiklik sonucu taşınmazların kıymetleri, kamulaştırmayı yapan kuruluşlann kendi bünyelerinde 
kurulan en az üç kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonlarınca 11 .nci maddede belirtilen 
esaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Değerlendirme yapılırken ürünlerin 
verim, maliyet, münavebe sistemleri ve birim fiyatları Kanunda belirtildiği gibi resmi 
kuruluşlardan yazı ile istenmekte ve kuruluşların göndermiş oldukları verilere göre kamulaştırma 
değerleri tespit edilmektedir. 

DSİ Kıymet Takdir Komisyonu bir bedel tespit ederek çiftçiye sunmuş, ancak çiftçiler bu 
bedelleri kabul etmemişlerdir. Bedel kabul edilmeyince İdare olarak taşınmazın bedelini 
belirlemek üzere Kanun gereği, değer tespiti ve İdare adına tescil davası açılmıştır. Mahkeme 
bilirkişileri ise İdarenin tespit ettiği bedelin altında bir bedel belirlemişlerdir. Mahkemenin 
belirlemiş olduğu bu bedeli, DSİ*nin uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. 

Sor» 2 

En kötQ olasılıkla, ilk önerilen fiyat Üzerinden kamulaştırma bedeli ödemeyi ve 
kamulaştırılan yerlerde yaşayan köylülerin evleri için önerilen kamulaştırma bedellerinin 
sosyal devletin gereği olarak yükseltilmesinin düşünür müsünüz? 

Cevap 2 

Evlerin Kamulaştırma bedelleri tespit edilirken, her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveli'nden yapıların vasfına en 
yakın olan birim fiyatların, yapının m2 si ile çarpılması sonucu bulunan değerden, yıpranma 
miktarları ve enkaz olabilecek miktarların düşülmesiyle bulunan değer kamulaştırma bedelidir. 
Dolayısıyla DSİ Kıymet Takdir Komisyonunca bu değerin değiştirilmesi yasal olarak mümkün 
değildir. 

Soru 3 

Beydağ Barajı için gerekli toplam proje yatırım bedeli ne kadardır? 

Cevap 3 

Beydağ Barajı inşaatı için belirlenen ihale bedeli Sözleşme yılı (1993) fiyatları ile 
361.496.000.000 TLMir. DSİ inşaat genel İndeksi ile 2006 yılı fiyatlarına katsayısı 261,33'tür. 

22EU4 
2003 öncesinde barajın yüzde kaçı tamamlanmıştır? 

Cevap 4 

2003 yılında öncesinde baraj da sadece derivasyon tüneli ve ulaşım yolları 
tamamlanmıştır. 2003 yılı itibari ile parasal gerçekleşme %18,3 mertebesindedir. 

Soru 5 

2003,2004,2005 yıllarına ilişkin yatırım ödenekleri ve kullanımları ne kadardır? 

Küçükmenderes Beydağ Projesi için 2003 ve 2004 yıllarında iz ödenek ayrılmıştır. 2005 
yılında proje yeniden ele alınarak inşaata hız verilmesi karan alınarak, sene başında 5.000.000.00 
YTL ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde projeler arası ödenek aktarılması yoluyla temin 
edilen 17.000.000,00 YTL ödenek ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanan 2.000.000,00 YTL 
ödenek ile toplam 19.000.000,00 YTL ek ödenekle 2005 yılı ödeneği 24.000.000,00 YTL'ye 
ulaşmış olup, bununda 23.817.214,00 YTL' si harcanmıştır. 

2003,2004,2005 yıllarına ait 4.610.000 YTL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. 
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Soru 6 

2006-2007 yılları için ödenek tahminleri ne kadardır ve 2006 ve 2007 sonlarına 
projenin ne kadarı tamamlanmış olacaktır? 

Cevap 6 

2006-2008 bütçe döneminde Küçükmenderes Beydağ (Baraj±Sulama) projesine 2006 
yılında 20.000.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. 2007 yılında da 20.000.000,00 YTL ödenek 
öngöralmOştür.. Yeterli ödenek temini halinde 2007 yılı sonunda projenin fiziki olarak yaklaşık 
%80'Ier mertebesinde tamamlanacağı planlanmaktadır. 

Soru 7 

2007 sonrasına projenin yüzde kaçlık bölümü kalacaktır? Barajın tam olarak 
tamamlanacağı ve nihai açılışın yapılacağı tarihi teknik olarak tam olarak nedir? 

Cevap 7 

Beydağ Barajı ve HES İnşaatı işinde en son belirlenen ödenek dağılımına göre 2007 
sonrasına projenin parasal olarak %22'lik bölümünün kalacağı öngörülmektedir. Yine en son 
belirlenen süre uzatımına göre, tesisler 08.07.2008 tarihinde su tutmaya hazır hale gelecektir. 

7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROöLU'nun, bazı müteahhit firmalarla ilgili id
dialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11853) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
Aşağıdaki sorularımı Adalet Bakanı sayın Cemil Çiçek'in yazılı olarak yanıtlamasını 
bilgilerine sunarım. 

%ıw>4/ 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Antalya — Alanya — Çorum — Balıkesir L tipi cezaevleri götürü bedelle ve kesin 
uygulama projesi ile ihale edilip projeye başlanmasına rağmen bazı kalem işler imalat 
aşamasında iptal edilerek ödemeler götürü bedel üzerinden müteahhitlere ödeme 
yapılmakta mıdır? İhaleye giren diğer firmalar bu uygulamadan haberdar edilmekte 
midir? 

2. Ankara 1 ve 2 no.lu L tipi cezaevleri kesin uygulama projesi ile ihale edilip götürü 
bedelle verilmesine rağmen uygulama aşamasında yine bazı değişikliklere ve 
eksiltmelere gidilerek, götürü bedel üzerinden müteahhitlere ödeme yapılmış mıdır? 
Bu proje için ihaleye giren diğer firmaların, bu değişikliklerden ve eksiltmelerden 
haberdar olmaması haksız rekabete yol açmakta mıdır? 

3. Sincan L tipi cezaevinde pursantaj hesapları yapılıyor mu? Yapılmıyorsa ödemeler 
hangi kıstaslara göre yapılıyor. 

4. Bazı Müteahhit firmaların, projelerin başında bulunan bazı kontrol memurlarına 
dizüstü bilgisayar hediye ettiği ve bu dizüstü bilgisayarların zimmetsiz olarak 
personele dağıtıldığı doğru mudur?. 

5. Kartal Maltepe Cezaevi müteahhit firmasının, Bakanlığınızda çalışan bir daire 
başkanına Mercedes VITO marka siyah bir araç tahsis ettiği, bu aracın Kurumun 
garajında tutulduğu ve söz konusu daire başkanının seyahatlerini bu araçla yaptı doğru 
mudur? 

6. Adana Adliye binasına, UPS cihazı satın alınan firma kimdir, bu firmaya cihaz teslim 
edilmeden parası ödenmiş midir? Bu firma ürünü teslim etmeden ortadan kaybolunca 
soruşturma açılmaması için hangi paralarla UPS cihazı satın alınıp yerine konmuştur? 
Bu firma neden korunmaktadır ve bu para nereye gitmiştir? 
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T.C. 
ADALI-T BAKANLIĞI U . / c ^ O O ö 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/01/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/11853-18017/46348 sayılı yazınız, 

b) 23/01/2006 tarihli ve 75 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11853 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Saym Kemal KII.rÇDAROÖI.l.1 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1 1853 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Antaha. Alanya. Çorum ve Balıkesir L tipi kapalı ceza infaz kurumlarının, ihaleleri 
Ba\ındırhk ve İskân Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve adı geçen Bakanlığın kontrolleri 
altında yürütülen projeler olduğu; 4734 sayılı Kanun uyarınca anahtar teslimi götürü bedelle 
ihale edildiği: ihale dokümanında sonradan herhangi bir değişiklik yapılmadığı, mevcut 
sürecin konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde işletildiği ve ödemelerin sözleşme hükümleri 
gereğince anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapıldığı; 

2- Ankara 1 ve 2 No.lu L tipi ceza infaz kurumlarının ihalelerinin anahtar teslimi 
götürü bedelle yapıldığı: ihale dokümanında sonradan herhangi bir değişiklik yapılmadığı; 
ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği; işin yürütülmesi sırasında, projelerde teknik ve 
uygulamada karşılaşılabilecek sorunların izalesi amacıyla 4735 sayılı Kanunun 24. maddesi 
ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 13. maddesi uyarınca projelerde değişikliklerin 
yapıldığı: yapı Um uygulamaların konuyla ilgili mevzuata uygun ve idareyi külfetten 
kurtarmaya yönelik olduğu: yapılan proje değişikliklerinin yüklenicilere parasal veya imalât 
açısından herhangi hir avantaj sağlamadığı; 

3- Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumu dahil olmak üzere yapımı sürdürülen tüm 
inşaatlarda hak ediş ödemelerinin kanun ve sözleşme hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirildiği; yüklenici ile imzalanan Sözleşmenin 12. maddesinde de bu hususun açıkça 
düzenlendiği: ödemelerin ilerleme yüzdelerine göre (pursantaj) ihale dokümanlarında yer alan 
ve Kamu İhale Kurumunca hazırlanan örnek sözleşme tasarısı ve eklerinde belirtildiği gibi 
yapıldığı: 

4- Bakanlığımız Teknik İşler Dairesi Başkanlığında 2002 yılı sonuna kadar çok az 
sayıda personel bulunduğundan yapılan işlerin genellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
tarafından yürütüldüğü, 2003 yılı başından itibaren ise yoğun bir çalışma temposu başlatıldığı, 
bu bağlamda: 
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2003 yılında: 7 adet yapım. 24 adet proje. 4 adet /.emin etüdü olmak üzere, toplam 35 
adet ihale gerçekleştirildiği, bunların toplam sözleşme bedelinin 30.733.570.000.000.-Tl. 
okluğu: 

2004 yılında: 58 adet yapım. 46 adet proje. 9 adet zemin etüdü olmak üzere, toplam 
113 adet ihale gerçekleştirildiği, bunların toplam sözleşme bedelinin 322.149.627.850.000.-
TL olduğu: 

2005 yılında: 47 adet yapım. 51 adet proje. 8 adet zemin etüdü olmak üzere, toplam 
106 adet ihale gerçekleştirilmiş olup. toplam sözleşme bedelinin 330.201.053.890.000.-TI. 
olduğu: 

Bu iıiharla. 2003. 2004 ve 2005 yıllarında: 112 adet yapım. 121 adet proje ve 21 adet 
/emin etüdü olmak üzere, toplam 254 adet ihale gerekleşlirilmiş olup. bu işlerin sözleşme 
bedelleri toplamının 683.084.251.740.000.-TL olduğu: 

Ihı çok yoğun çalışma programına paralel olarak 2002 yılı sonunda 48 olan personel 
sayısının I 16 ya çıkartıldığı, söz konusu Başkanlıkça yapılan bütün işlerin Merkezden 
yürütüldüğü, luşra teşkilâtının bulunmadığı: ihale dokümanlarında özel teknik şartnameler 
içerisinde yüklenicilerin temin edecekleri malzemelerin belirlendiği, bu malzemeler 
içerisinde, kamuya herhangi bir yük getirmeksizin inşaatların kontrol hizmetlerinin etkin ve 
verinde \apılabilmesi amacıyla temin edilecek araçlar içerisinde dizüstü bilgisayarlara yer 
verildiği, mevcut ihale dokümanının ihaleden önce hazırlandığı ve ihaleye teklif verecek 
herkesin bilgisine sunulduğu, bu düzenlemenin yasal hükümler çerçevesinde ihale 
dokümanına konulduğu, tüm isteklilere önceden duyurulduğundan hiçbir kimse lehine özel bir 
avantajın sağlanmasının söz konusu olmadığı, bu uygulamanın diğer kamu idarelerinin yaptığı 
ihalelerde de gerçekleştirildiği:.şartname gereği söz konusu inşaata yönelik yapılan kontrollük 
hizmetlerinde kullanılması amacıyla verilip, hediye niteliğinde olmayan anılan dizüstü 
bilgisayarların Kurum demirbaşına kaydedildiği, objektif bir düzenlemeyle öngörülen bu 
yükümlülüğün ihaleyi alan her lirma için geçerli olduğu: 

5- Bakanlığımız Teknik İşler Daire Başkanlığının 2003. 2004 ve 2005 yıllarında 
yürüttüğü çalışma programı sonucu 683.084.251740.000-TL tutarında toplam 254 ihale 
gerçckleşıirdiği. şantiyelerdeki kontrol hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla sadece 
o şantiyede kullanılmak üzere araca ihtiyaç duyulduğundan. Kartal Maltepe Ceza İnfaz 
Kurumu ihalesine çıkılırken İhale Fsas Şartnamesinin "Temin edilecek malzemeler" başlıklı 
maddesine "'Yüklenici idarenin kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere, özellikleri daha 
sonra idare tarafından belirlenecek 2005 model 1 adet diesel minibüs ile 25 adet dizüstü 
bilgisa\aı \ e tüm donanımlarını sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içinde 
temin edecektir." ifadesinin dahil edildiği, belirtildiği gibi adı geçen aracın sadece kontrollük 
hizmetlerinde kullanılmak üzere ve şartname gereği istenilmiş olup, halen aynı şantiyede ve 
müteahhit İl miada bulunduğu; 

6- Adana Adliye Binası inşaatının 15/06/2004 tarihli Sözleşme ile ihale edildiği, ancak 
yükleniciden kaynaklanan nedenlerle sözleşmenin 03/03/2005 tarihinde feshedilerek 
tasfiyenin gerçekleştirildiği: tasfiye sırasında yüklenicinin o ana kadar yapmış olduğu işlerin 
tespitinin yapıldığı, yüklenici tarafından UPS cihazının inşaat mahalline getirilmiş bulunması 
nedeniv le hesaplara katıldığı. UPS cihazı ilk ihale kapsamında yer aldığından, ikinci ihalede 
yapılacak işler arasına alınmadığından, iki kez ödemenin yapılmadığı, söz konusu binanın da 
tamamlanarak hizmete sokulduğu; 

Bakanlığımızca yapılan tüm işlemlerin Sayıştay incelemesine tâbi olduğu; 

Bakanlığımı/ kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Dünya Ticaret Örgütüne bulunulan taahhütlere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/11869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularınım Başbakan Sayın Recep TayyipJERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. f \ J « 

Nail KAMACI 

Antalya Milletvekili 

Geçtiğimiz haftalarda Hong Kong'daki DTÖ toplantılarında dünya ticaretinde 

tarım ürünleri ihracatına devletler tarafından sağlanan sübvansiyonların 2013 yılına 

kadar aşamalı olarak kaldırılması kararı alındı. 1995 yılında DTÖ'nün kuruluş 

anlaşmasına taraf olan Türkiye, bu müzakerelere de katılmış ve alınan kararların altına 

imzasını koymuştur. D T Ö anlaşmaları kamu tarafından sağlanan temel hizmetlerin 

özelleştirilmesini ve piyasaya açılmasını ön görmektedir ve bu anlaşmalar gereği 

ülkemizde bir çok özelleştirme yapılmış durumdadır. Ülkemiz tarımının içinde 

bulunduğu durum dikkate alındığında sağlanan sınırlı desteklerin bile çiftçiler için çok 

hayati öneme sahip olduğu gerçeği karşısında, ülkemizin böyle bir taahhütte bulunması 

düşündürücüdür. Türkiye 'de tarım sektörü kendi başına ayakta kalma imkanlarından 

yoksun iken, uluslararası rekabetle karşı karşıya kaldığında yok olmaktan öte bir şey 

gelmeyecektir elinden. Bu bağlamda, 

1. Türkiye'nin şimdiye kadar DTÖ anlaşmaları vesilesiyle bulunduğu taahhütler 

nelerdir? 

2. Türkiye daha hangi sektörlere ilişkin ne gibi taahhütlerde bulunacaktır? 

3. Bu taahhütlerin hangileri ne düzeyde hayata geçirilmiştir? 

4 . Bu uygulamaların ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkisi şimdiye kadar nasıl 

olmuştur ve daha ne gibi sonuçların ortaya çıkması beklenmektedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Sayı : B.02.1.DTM.0.09.00.00 — 6 5 

Konu : Yazılı Soru önergesi 2 1 . 0 2 . 0 6 5 9 7 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02/02//2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18099-46564 sayılı yazılan. 

llgi'de kayıtlı yazınız eki Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından verilen 7/11869 
sayılı soru Önergesine verilen cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine ara ederim. 

EKLER* Kürşad TÜZM EN 
1- 6 sayfa D e v , e t Bakanı 
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Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından verilen 7/11869 sayılı soru Önergesi: 

Türkiye'nin DTÖ Üyeliğinden Kaynaklanan Hak ve Yükümlülükleri: 

1986-1993 yıllan arasında gerçekleştirilen ve "Uruguay Raund" olarak bilinen çok taraflı 
ticaret müzakereleri sonucunda, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesini ve düzenli işleyişini 
amaçlayan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), kurumsal bir yapıya 
kavuşturularak 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüştürülmüştür. 

DTÖ'nün kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, iç onay prosedürünün tamamlanmasının 
ardından 26 Mart 1995 tarihinde DTÖ üyesi olmuştur. Yükümlülüklerimiz ise 01/01/1995'ten 
itibaren geçerlidir. Uruguay Raund sonrasında tek taahhüt prensibi çerçevesinde Ülkemizin 
üstlendiği yükümlülükler 25 Şubat 1995 tarihli ve 22213 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. 

Önceki müzakere turlarının aksine, Uruguay Raund'da gümrük vergilerinin azaltılmasının 
yanısıra dünya ticaretindeki kural ve disiplinlerin güçlendirilmesine yönelik, tüm ülkelerin taraf 
olduğu 29 anlaşma ve uzlaşma bir paket halinde kabul edilmiştir. Buna göre. müzakereler 
sonucunda kabul edilen Nihai Senet, müzakereleri başlatan Punta Del Este Deklarasyonunda 
belirtilen bütün konulara ilişkin Anlaşmalar, Uzlaşmalar, Bakanlar Kararlan ve 
Deklarasyonlarından oluşmaktadır. Nihai Senet'te ayrıca müzakerelere katılan ülkelerin tarife ve 
tarife dışı engellerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik olarak yaptıkları pazara giriş 
müzakerelerine ilişkin bağlayıcı taahhüt listeleri yer almaktadır. 

Müzakerelere katılan ülkeler sanayi ürünlerinde belirli bir takvim çerçevesinde gümrük 
vergilerinde (tarife) indirim taahhüdünde bulunmuşlardır. Söz konusu indirim taahhütlerinin, 
gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler açısından farklı oranlarda ve takvimde gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Gelişme yolundaki ülkeler arasında yer alan Türkiye, XXXVII sayılı Taviz 
Listesindeki sanayi ürünlerinde ortalama %29 oranında tarife indirimi taahhüdünde bulunmuş olup 
bahse konu indirimler 01/01/1995-01/01/1999 tarihleri arasında 5 eşit dilim halinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, Uruguay Raund çok taraflı ticaret müzakereleri sonucunda, tanm sektörünün 
kademeli olarak mevcut kural ve disiplinlere uygun faaliyet göstermesini sağlayacak Tanm 
Anlaşması DTÖ Kuruluş Anlaşmasının eklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Tarım ürünleri 
ticaretinde uzun dönemde adil ve serbest piyasa düzenine dayalı bir sistem oluşturmayı hedefleyen 
Anlaşma, pazara giriş, iç destekler ve ihracat sübvansiyonlarına yönelik kural ve disiplinleri 
belirlemektedir. 

Anlaşma, pazara giriş bağlamında tarım ürünlerinde uygulanan tarife dışı tedbirlerin tarifeye 
dönüştürülmesi ve bu işlem sonucunda ortaya çıkacak tarifeler de dikkate alınmak suretiyle 1 Eylül 
1986 tarihinde geçerli tarife oranları Üzerinden indirim taahhüdünde bulunulmasını öngörmektedir. 
Buna göre, gelişmiş ülkeler 6 yıllık bir takvim çerçevesinde her ürün için en az %15 ve basit 
ortalama olarak %36 oranında indirim taahhüdünde bulunurken, gelişme yolundaki ülkelere bu 
oranların 2/3'sini uygulama ve indirim takvimini 10 yıla kadar uzatabİlme imkanı tanınmıştır. 

DTÖ Tarım Anlaşması kapsamında Ülkemiz, gelişme yolundaki ülke statüsü ile her bir 
tanm ürününde en az %10, tarım ürünlerinin tümünde ise ortalama %24 oranında indirim 
taahhüdünde bulunmuştur. Ülkemiz ithalatında hassasiyeti bulunan ve bu nedenle tavan 
konsolidasyon imkanından yararlanılan mallar dışında bütün tarife pozisyonlarında Eylül 1986'da 
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geçerli yasal tarife oranlan indirime esas alınmıştır. İndirimler eşit yıllık dilimler halinde 10 yıl 
içerisinde yapılmış olup son dilim indirim 01/01/2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Öte yandan, Tarım Anlaşması; gelişmiş ülkelerin indirim taahhüdüne konu olan iç 
desteklerini 6 yıllık bir zaman zarfında %20 oranında, gelişme yolundaki ülkelerin ise 10 yıl içinde 
%13.33 oranında azaltmalarını öngörmektedir. Ancak, asgari destek (de minimis) durumunda iç 
desteğin azaltılması gerekmemektedir. "De minimis" kuralına göre yapılan destek, söz konusu 
ürünün üretim değerinin gelişmiş ülkelerde %5'ini, gelişme yolundaki ülkelerde ise %10'unu 
geçmemelidir.Ayrıca ticaret veya üretim üzerinde bozucu etkileri olmayan ya da çok az bozucu 
etkiye sahip iç destekleme programları da indirim taahhüdü kapsamı dışındadır. 

Ülkemizde destekleme alımları yoluyla yapılan yardım miktarı üretim değerinin %10'unu 
geçmemesi nedeniyle "de minimis" kapsamına girmekte, dolayısıyla Ülkemizde uygulanan iç 
desteklerle ilgili olarak indirim taahhüdümüz bulunmamaktadır. Diğer iç desteklerimiz ise, Tarım 
Anlaşmasının taahhüt kapsamı dışında bıraktığı yatırım sübvansiyonu, girdi sübvansiyonu gibi 
destekleme türleridir. Anlaşma kapsamında tanımlanmış bulunan üretimin kısıtlanmasına yönelik 
mavi kutu ile genel olarak çevre, ar-ge, altyapı vb. mülahazalarla verilen yeşil kutu Önlemlerinin 
uygulanmasında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ülkemiz de bütçe imkanları dahilinde bu 
tür destekleri verebilmektedir. 

Tarım Anlaşması uyarınca ihracat sübvansiyonları, .bütçeden ayrılan sübvansiyon 
harcamalarının ve sübvansiyonlu ihracat miktarlannın azaltılması şeklinde indirim taahhüdüne 
tabidir. İndirim için 1986-1990 dönemi esas alınmış ve indirimler 2004 yılında tamamlanmıştır. 

Anlaşma, gelişmiş ülkelerin bütçe harcamalarının ve sübvansiyonlu ihracat hacminin 
1995-2000 yıllan arasında sırasıyla %36 ve %21 oranında azaltılmasını öngörmektedir. Gelişme 
yolundaki ülkeler için bu oranlar %24 ve %14, indirim için öngörülen süre ise 10 yıldır. Bu 
çerçevede Türkiye, tanm ürünlerinde 1986-1990 yıllarında DFİF ve vergi iadesi veya 1991-1992 
tarihlerinde bütçe kaynaklı olarak verdiği sübvansiyonlarında, yıllık ortalama değer üzerinden 10 yıl 
içinde yıllık eşit dilimler halinde kaynak tahsisinde %24, sübvansiyonlu mal miktarlarında ise %14 
oranında indirim yapacağını taahhüt etmiştir. 

Türkiye Tanm Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte ve DTÖ'ye 
bildirimde bulunmaktadır. 

Son dönemdeki DTÖ müzakereleri: 

2001 yılı Kasım ayında Doha'da gerçekleştirilen DTÖ IV. Bakanlar Konferansı'nda Doha 
Kalkınma Raundu olarak adlandırılan yeni bir çok taraflı ticaret müzakere turu başlatılmıştır. 

Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma ile bağlantılı sorunlarını temel alan bir anlayışla [ 
başlatılan söz konusu müzakere süreci, Uruguay Raund'da da müzakere edilen tanm, hizmetler 
ticareti, sanayi ürünlerinde pazara giriş gibi ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan konuların 
yanısıra ticaretin kolaylaştırılması ile ticaret ve çevre gibi daha önce müzakere edilmemiş yeni 
alanları da kapsamaktadır. 

İlk oluşturulan plana göre 1 Ocak 2005 itibariyle tamamlanması hedeflenen müzakereler, 
özellikle kilit konular arasında yer alan tarım alanında uzlaşma sağlanamamasına bağlı olarak yavaş 
bir seyir izlemektedir. 

Halen Cenevre'de devam eden müzakerelerde hedef 2006 yılı sonu itibarıyla Doha 
Kalkınma Raundu müzakerelerinin tamamlanmasıdır. Başta tarım alanında olmak üzere kilit 
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konularda görüş ayrılıkları devam etmekle birlikte, ülkelerin Hong Kong Bakanlar Konferansı 
süresince bir mutabakata varılması yönünde yoğun çaba içine girdiği görülmektedir. 

13-18 Aralık 2005 tarihleri arasında cereyan eden Hong Kong Bakanlar Konferansı 
sonucunda bir Deklarasyon Metni üzerinde uzlaşı sağlanmıştır. Hong Kong'da alman kararlar 2006 
sonunda tüm müzakerelerin sona erdirilmesi yönünde üyeler nezdinde bir kararlılık olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle Hong Kong Kararları Doha Kalkınma Gündeminin başarıya ulaşması 
açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemiz Müzakere Pozisyonu: 

Bilindiği üzere, Ülkemizin ticaret politikalarının şekillenmesinde, AB ile ilişkilerimiz ve çok 
taraflı ticaret sisteminden kaynaklanan yükümlülüklerimiz belirleyici iki faktördür. Bu kapsamda 
müzakere sonuçları. Önümüzdeki 10 yıllık bir süreçte ticaret politikalarımızı yönlendirecektir. 

Müzakerelerin pek çok konuyu kapsadığı dikkate alındığında Doha Kalkınma 
Gündemi'nden Ülkemizin çok farklı beklentileri olduğunu ifade etmek gerekecektir. Bunlar içinde 
özellikle tarım en hassas sektördür. 

Tarım sektörü Ülkemizdeki toplam istihdamın %30'unu sağlamakta, buna karşın Gayrı Safı 
Milli Hasılanın ancak %11.4'ünü üretebilmektedir. Diğer taraftan, tarımın toplam ihracatımız 
içindeki payı yaklaşık %4 seviyesinde gerçekleşmektedir. 

Genel olarak Ülkemiz çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olmakla birlikte taze meyve, 
sebze dışında dış pazarlarda rekabetçi değildir. 

Bu hususlar ışığında müzakere sürecinin başından itibaren Ülkemiz stratejisini yeni pazar 
açılımları elde etmekten ziyade yerli üretimin korunması, liberalleşmenin mümkün olduğunca yavaş 
sağlanması ve gelişme yolundaki ülkelere sağlanacak özel ve lehte muamelenin işlevsel olması 
şeklinde belirlemiştir. 

Nitekim, halihazırda Ülkemizin uyguladığı tarım ürünleri tarifeleri Uruguay Raund 
sonucunda ortaya çıkan nihai bağlı oranlara pek çok ürün için yakın ya da eşit düzeydedir. Bir 
başka ifade ile tarımsal ürünlerin çoğunda Ülkemizin gümrük vergileri ile ilgili olarak ithalat 
baskısı nedeniyle herhangi bir politika marjı bulunmamaktadır. Bu hususlar çerçevesinde, 
müzakereler sonucunda tarife indirimlerinin kaçınılmaz olduğu da dikkate alınarak tarım sektöründe 
geniş bir ürün yelpazesinde üretimin devamlılığının tehlikeye girebileceğinden endişe edilmektedir. 

Müzakerelerde temel stratejimiz paralelinde tarife indirimleri konusu özellikle iç destek ve 
sübvansiyon uygulamalarında gelişmiş ülkelerin yapacakları esaslı indirimlerle ilişkilendirilmiştir. 
Tarımın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında sahip olduğu önem vurgulanarak, dünya 
tarım ticaretinde gelişme yolundaki ülkelerin haksız rekabete maruz kalmalarını engellemek üzere 
özellikle gelişmiş ülkelerin uyguladığı tarım politikalarının ticaret bozucu etkilerinin ortadan 
kaldırılması yönünde düzenlemelere gidilmesi gerektiği savunulmuştur. Halihazırda gelişmiş 
ülkelerin ihracat sübvansiyonları ve ticareti bozucu iç destekler şeklinde sağladıkları destek 
politikaları karşısında Türkiye tarımsal faaliyetlerin devamlılığını elindeki tek araç olan tarifeler 
yoluyla garantilemeye çalışmaktadır. Bütçe kısıtları nedeniyle destek politikaları gelişmiş ülkelerle 
rekabet etmeye yetmemektedir. 

Yeni Tarım Anlaşması İle ortaya çıkacak liberalleşme sürecinin etkilerinin en aza indirilmesi 
içinse olabilecek tüm esnekliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Müzakerelerde, pazara girişte tedrici 
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liberalleşme hedeflenirken, günümüzde pazarı bozduğu kabul edilen ihracat sübvansiyonlarının 
gelişmiş ülkeler tarafından olabilecek en erken tarihte kaldırılmasından yana tavır sergilenmiştir. 

iç desteklerde ise pazarı bozucu desteklerin kaldırılması gerektiği her fırsatta ifade 
edilmiştir. Öte yandan iç destekler alanında pozisyonumuz oluşturulurken AB'nin uygulamaları ve 
politika değişiklikleri değerlendirilerek üyelik sonrasında bazı iç destek politikalarının 
kullanılabileceği dikkate alınmıştır. Süreç içinde Türkiye tarım sektörünün önceliklerini ön plana 
çıkarmış ve AB'nin yaklaşımlarını da olabildiğince değerlendirmelerine dahil etmiştir. 

Hong Kong Bakanlar Konferansı ve Deklarasyon Metni' nin tarım politikamız 
açısından değerlendirilmesi: 

Hong Kong Bakanlar Konferansına Türk çiftçisine uyum açısından gerekli geçiş süresini 
sağlayacak tedrici bir liberalleşme ile bu süreç içinde yaşanabilecek temel sıkıntıları bertaraf 
edebilecek ya da en azından hafifletebilecek araçların elde edilmesi hedefiyle gidilmiştir. 

Bu amaçlar paralelinde benzer kaygıları taşıyan G-33 Grubu1 ile birlikte hareket edilmiştir. 

DTÖ'nün VI. Bakanlar Konferansı'nda yeni bir yol haritası oluşturularak müzakerelerin son 
aşamasına geçilmiştir. 

Hong Kong'dan çıkan en önemli sonuç; farklı öncelik ve beklentileri bulunan 149 ülkenin 
müzakerelerin tamamlanması ve çok taraflı ticaret sistemi içinde ilerlenmesi yönünde gerekli 
kararlılığı göstermesi olmuştur. 

Deklarasyon Metninde öncelikli olarak, üyeler tarafından Doha Bakanlar Deklarasyonu ve 
Kararları ile 1 Ağustos 2004 tarihli Genel Konsey Kararının uygulanması yönündeki kararlılık teyit 
edilmiş, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ve müzakerelerin 2006 yılı sonuna kadar 
başarıyla sonuçlanmasının önemi vurgulanmıştır. 

Tarım konusunda, Deklarasyon Metninde, l Ağustos 2004 tarihli Genel Konsey 
Karan'ndan bu yana gerçekleşen gelişmelerin olumlu bulunduğu, fakat müzakerelerin 
tamamlanması için çözümlenmesi gereken daha çok konu olduğu, bu nedenle müzakere 
çalışmalarının hızlandırılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda, DTÖ'ye üye ülkeler tarımda müzakere usullerinin 30 Nisan 2006, yeni taahhüt 
listelerinin ise 31 Temmuz 2006'ya kadar oluşturulması konusunda mutabakata varmışlardır. Diğer 
bir ifadeyle yeni Tarım Anlaşmasının hükümleri ve üstlenilecek yükümlülüklerin detayları henüz 
netlik kazanmamıştır. 

Tarımda iç destekler konusunda, ticareti bozucu uygulamaların indiriminde uygulanacak 
temel esaslar karara bağlanmıştır. İndirimlerin eşikleri önümüzdeki müzakere sürecinde belirlenecek 
bantlar çerçevesinde, daha fazla ticareti bozucu destek veren üye ülkelerin daha fazla indirim 
yapması prensibi ile gerçekleştirileceğine dair mutabakata varılmıştır. Bahsekonu prensibe göre, en 
üst bantta en fazla destek veren ülke olarak AB'nin, orta bantta ikinci ve üçüncü en yüksek desteğe 
sahip ülkeler, ABD ve Japonya'nın, son bantta ise gelişme yolundaki ülkelerin yer alması söz 
konusudur. İndirim oranları ise müzakerelerde belirlenecektir. 

1 G-33 Grubuna üye ülkeler: Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botsvvana, Fildişi Sahilleri, Kongo, Küba, 
Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hindistan, Endonezya, Jamaika, 
Kenya, Kore, Madagaskar, Mauritus Adaları, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Panama, Filipinler, 
Peru, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Senegal, Sri Lanka, Surinam, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Türkiye, 
Uganda, Venezüella, Zambiya ve Zimbabwe. 
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Ticareti bozucu iç desteklerde, gelişmiş ülkeler açısından bir disiplin getirilirken aralarında 
Ülkemizin de bulunduğu, ticareti bozucu nitelikte önemli iç destek uygulaması ve dolayısıyla da iç 
destek indirim yükümlülüğü bulunmayan ülkelerin, tarımsal üretim değerlerinin de minimis olarak 
bilinen % 10'u oranında iç destek uygulamasına herhangi bir indirim getirilmemiştir. Bu husus 
Ülkemizin en önemli kazanımlarından birini teşkil etmektedir. 

En çok tartışılan konulardan olan ihracat sübvansiyonları ve benzer etkiye sahip 
uygulamaların, tedrici bir yaklaşımla 2013 yılına kadar sonlandırılmasına karar verilmiş, indirimlerin 
büyük kısmının, uygulama döneminin ilk yarısında tamamlanması karara bağlanmıştır. Bu 
kapsamda, gelişme yolundaki ülkelerin ihracat sübvansiyonlarından yararlanmadıkları ya da ihmal 
edilebilir rakamlardan bahsedildiği dikkate alındığında, bu ülkeler açısından pazara giriş 
olanaklarının artacağı değerlendirilmektedir. 

Ülkemizin müzakerelerin ilk döneminden beri talep ettiği şekilde, ihracat 
sübvansiyonlarının kaldırılacağı nihai bir tarih belirlenmesi tarım ürünleri açısından adil bir piyasa 
düzeni yaratılması anlamında önemli bir adım teşkil etmektedir. 

Tarımda, pazara giriş konusunda tarife indirimlerinin uygulanma yönteminin esasları karara 
bağlanmıştır, önümüzdeki dönemde indirimin hangi usulle yapılacağı kararlaştırılacaktır. Pazara 
giriş kapsamında üretim üzerindeki ithalat baskısını azaltacak yöntemler olarak Ülkemiz stratejisinde 
önemli yere sahip, belirli sayıdaki hassas üründe herhangi bir gümrük vergisi indirimine gidilmemesi 
ya da genel indirime oranla daha az bir indirimin yapılması imkanını sağlayacak "özel ürünler 
(Special Products) ve "özel korunma önlemleri mekanizması" da Deklarasyon Metninde Ülkemizle 
birlikte gelişme yolundaki ülkelerin talepleri çerçevesinde yer almıştır. Kırsal kalkınma, gelir 
idamesi ve gıda güvenliği kriterlerine dayalı olarak hazırlanacak göstergeler çerçevesinde her bir 
gelişme yolundaki ülkenin, belirli sayıda özel ürününü bu kapsamda belirleyebileceği kaydedilmiştir. 
Ürün sayısı halihazırda belirli değildir. Bu kapsamda Ülkemizce de müzakerelerde kapsamın geniş 
tutulması için çalışmalara devam edilecektir. Ülkemizin ithalattan en fazla olumsuz etkilenen 
ürünleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birlikte belirlenecektir. Bu ürünler arasında et, süt ve süt 
ürünleri, şeker, yağlı tohumlar, hububat gibi ithalat baskısına dayanamayacak ürünlerin yer alması 
muhtemeldir. 

Ülkemiz tarım sektörüne belirli koşullarda artan ithalat baskısına ve fiyat düşüşlerine karşı 
ilave koruma imkanı sağlayacak "özel korunma önlemleri mekanizması" ise hem fiyat hem de 
miktardaki artışlara göre işleyeceğinin metne dere edilmesi ülkemiz açısından olumlu bir 
gelişmedir. Müzakerelerde bahse konu mekanizmaya şekil verilirken olabildiğince kolay 
uygulanabilmesine öncelik verilecektir. Buradaki hedefimiz ise mekanizmanın tüm tarım 
ürünlerine uygulanabilmesidir. Önümüzdeki süreçte tarımda hızlı liberalizasyonu savunan ülkelere 
bu hususun kabul ettirilmesi anlamında yoğun tartışmalarımız olacaktır. Özel ürünler ve özel 
korunma önlemleri mekanizması tarım müzakereleri sonucunda yapılacak tarife indirimlerinin 
etkilerinin hafifletilmesi anlamında iki önemli araçtır. 

Türkiye'nin gelecekteki hak ve taahhütleri ne yönde olacaktır? 

Tarım ve sanayi ürünlerinde pazar giriş Türkiye açısından müzakerelerin iki önemli 
konusunu teşkil etmektedir. Esasen müzakere turu bu konuların dışında hizmetler2, ticaretin 
kolaylaştırılması, kurallar, ticaret ve çevre, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları (TRIPs) 
alanlarını da kapsamaktadır. Bu alanlarda yeni kuralların elde edilmesi ya da mevcut hükümleri 
tamamlayıcı düzenlemelere gidilmesi sözkonusudur. Dünya Ticaretinde geçerli olacak, ülkelerin 

2 DTÖ hizmetler ticareti müzakereleri Hazine Müsteşarlığı tarafından koordine edilmektedir. 
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uymakla mükellef olacakları kuralların belirlendiği Doha Kalkınma Gündemi son yıllarda önemli 
bir artış eğilimine girmiş bulunan ihracatımızın kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından büyük 
önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede, Türkiye Doha Kalkınma Raundu müzakerelerinin daha açık. adil, dengeli, 
şeffaf ve kalkınma odakh bir ticaret sistemine ulaşılması için önemli bir fırsat sunduğuna inanmakta 
ve tüm alanlarda Ülkemiz hedef ve öncelikleri temelinde müzakerelere iştirak etmektedir. 

9.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kamu hastanelerinin gelir kaybının önlenmesine 
ilişkin Başbakandan, 

Kamu hastanelerinin gelir kaybının telafisine ilişkin Maliye Bakanından, 
Soruları ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11871, 11962) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLİ-f MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

1- T.C tarihinde ilk defa gerçekleşen Kamu Hastanelerinin 3.5 katrilyon Türk 

lirası olan alacaklarını silme operasyonu sonucu bu hastanelerimizi pamuk 

ve enjektöre bile muhtaç duruma düşürüleceği tüm sivil kuruluş ve hastane 

yetkilileri tarafından belirtilmektedir. Bu hastanelerimizin ^gelir kaybının 

önlenmesi hakkında çalışmalarınız var mıdır? Var ise bu çalışmalar 

nelerdir? 

2- Gelirleri kısıtlanan Kamu hastanelerinin pamuksuz ve enjektörsüz hizmet 

edemez durumda bırakılarak özel hastaneleri cazip hale getirildiği devleti 

sağlık hizmetlerinden çekmeyi hedefleyen çalışmalar düşünüldüğü yazılı ve 

görsel basınımızda yer almaktadır. Bu konuların doğruluk payı var mıdır? 

Kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye bakanımız sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Dr. MurYsfrern TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

1- Kamu hastanelerimizin 2005 yılı sonuna kadar olan yaklaşık 3.5 katrilyon 
liralık alacaklarının silinmesi sonucu önemli olan gelirden yoksun 
kalacağından bu hastanelerimiz malzeme sıkıntısı çekecektir. Bu gelir 
eksikliğinden kaynaklanan malzeme sıkıntısını nasıl gidereceksiniz? 

2- Kamu hastanelerimize bu gelir kaybının karşılığında ek yardımlarınızın 
olduğu bir çalışmanız var mıdır? Var ise, bu çalışmalarınız nelerdir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12.3/11 2102.06* 2 4 6 5 

KODU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) 02/02/2006 tarihli ve AO 1.0.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 09/02/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-500-14/553 sayılı yazısı. 
ligi yazılar ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın 

tarafımca cevaplanmasını istediği 7/11962 esas numaralı yazılı soru önergesi ile Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/11871 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 18/6/1992 
tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar için Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık 
kurum ve kuruluş lan ndan 31/12/2005 tarihine kadar alınan tedavi hizmetlerinden bedeli 
ödenmemiş olanların tamamı, 5437 sayılı 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 
31 inci maddesiyle terkin edilmiştir. 

Bilindiği üzere, kamu hizmetleri bütçelere konulan ödenekler ile yürütülmektedir. 
2006 yılında ilgili bütçelerde Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından 
alınacak hizmetler karşılığı gerekli ödenekler tertip edilmiş olup, önceki yıllar borçlarının 
terkin edilmesi bu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmayacağı ya da bu kuruluşlara 
nakit aktaramayacağı anlamına gelmemektedir. 

Nitekim, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının 
karşılanması ve sunulan hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için Ocak ayı içinde 700 
milyon YTL ve Şubat ayı içindede 750 milyon YTL'lik kaynak Sağlık Bakanlığına ödenmek 
üzere serbest bırakılmış olup, müteakip aylarda da gerekli kaynak aktarımı sağlanacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kpfeffl UNAKITAN 
[aliye Bakanı 
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10.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Danıştayın TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışıyla il
gili kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11888) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi; Tûpraş'a ait % 14.76 hissenin, hukuk dışı ve illegal ilişkiler içinde Global 
Menkul Değerler Şirketi aracılığıyla Ofer Grubuna satıldığı yolunda kamuoyuna yansıyan ciddi ve 
somut bulgular söz konusudur. 

Hukuka aykırı olan bu işlemleri tesis eden özelleştirme idaresi Başkanı Metin Kilci il? 
Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı M. Şükrü Doğan 
haklarında, idari ve adli soruşturma yapılması yolunda Müşteki Petrol İş Sendikası Vekili Av. 
Gökhan Candoğac tarafından yapılan şikayet başvurusuyla İlgili olarak; Sn. Maliye Bakanı, 
hiçbir açıklama ve gerekçe getirmeden, soruşturma izni verilmemesi yolunda 15.09.2005 
tarihinde işlem tesis etmiştir. 

Esasen; Sn Maliye Bakanının şahsına, Sn. Başbakan'm şahsına ve Hükümete yönelik 
olan iddiaların içeriği karşısında; Sn Maliye Bakanı'nın da bu hukuk dışı ve illegal ilişkilerin 
içinde bulunduğu yolunda ciddi ve somut bulguların bulunmasına göre; kendi emir ve talimatı 
altında görev yapan bu kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini vermesi beklenemezdi. 

Ancak, hukukun üstünlüğü ve gerçeğin tespiti adına kıvançla ifade etmek gerekir 
ki; Danıştay l.Dairesi'nin 06.12.2005 tarih-2005/1072, 2005/1441 sayılı kararında ayrıntılı ve 
gerekçeli bir şekilde ifade edildiği Üzere; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanunun 2.maddesinin (ı) bendinde belirtilen aleniyet ilkesine ve 
rekabetin sağlanması esasına uygun davranılmadığı ve böylece herkesin eşit koşullarda 
yarışabileceği ortamı gerçekleştirmediğinden; ilgililere isnad edilen eylemin; hazırhk 
soruşturması yapılmasını gerektirecek boyutlarda bulunması sebebiyle; Müşteki Sendikanın 
yapmış olduğu itirazın kabulüne ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

Üzülerek ifade ediyorum; Sn Bakan ve Hükümet, Ofer-Tüpraş ilişkileri konusunda bir 
defa daha ve adeta "suçüstü" yakalanmıştır. 

Gerçeğin araştırılması ve ortaya çıkması, kamu yararının korunması ve yolsuzlukla 
mücadele adına mutluluk verici olan bu gelişme karşısında; aşağıdaki konuların hemen sorulması 
gereği doğmuştur. 
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Konu, Sn. Maliye Bakanı'nın kişisel ve siyasi sorumluluğu boyutlarını 
aşıp, doğrudan Başbakan ve Hükümetin sorumluluğu boyutlarına ulaştığından 
iş bu önerge, doğrudan Sn. Başbakan'a yöneltilmiştir; 

1-Gelinen aşama ve Danıştay l.Dairesi'nin yukarıda sözü edilen kararı ve 

içeriğine göre; olayın adli boyutu dışında, Maliye Bakanlığı bürokrasisini bir tarafa 

bırakarak, doğrudan Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından müstacel bir şekilde, idari 

inceleme ve soruşturmayı başlatmanız gerekmez mi? 

2-BÖylesine ciddi bir süreçten sonra, kamuoyunu tatmin etmek adma nasıl 

bir açıklama yapacaksınız? 

Bu yargı kararının içeriği karşısında; siyasi etik, inandırıcılık ve 

tutarlılık, yolsuzlukla mücadele adına; bir taraftan Öz eleştiri yapıp, diğer taraftan 

da olayda sorumluluğu ve iştiraki olan tüm bürokratlar ve siyasilere yönelik olarak, 

görevden geçici uzaklaştırma dahil, diğer idari ve siyasi yaptırımları hemen 

uygulayacak mısınız? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1 9 9 7 2 2 Şubat 2S9? 
SAYI .B.02.I.ÖİB.0.65.00.00/-
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 
7/11888 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Bilindiği gibi, TÜPRAŞ'a ait "A14.76 hissenin, hukuk dışı ve illegal ilişkiler içinde Global Menkul 
Değerler Şirketi aracılığıyla Ofer Grubuna satıldığı yolunda kamuoyuna yansıyan ciddi ve somut 
bulgular söz konusudur. 

Hukuka aykırı olan bu işlemleri tesis eden Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin KİLCİ ile Başkan 
Yardımcısı Osman DEMİRCİ ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı M. Şükrü DOĞAN haklarında, 
idari ve adli soruşturma yapılması yolunda Müşteki Petrol İş Sendikası Vekili Av. Gökhan 
CANDOĞAN tarafından yapılan şikayet başvurusuyla ilgili olarak, Sn. Maliye Bakanı, hiçbir 
açıklama ve gerekçe getirmeden, soruşturma izni verilmemesi yolunda 15.09.2005 tarihinde işlem 
tesis etmiştir. 

Esasen, Sn. Maliye Bakanının şahsına, Sn. Başbakanın şahsına ve Hükümete yönelik olan 
iddiaların içeriği karşısında, Sn. Maliye Bakanının da bu hukuk dışı illegal ilişkilerin içinde 
bulunduğu yolunda ciddi ve somut bulguların bulunmasına göre, kendi emir ve talimatı altında 
görev yapan bu kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini vermesi beklenemezdi. 
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Ancak, hukukun üstünlüğü ve gerçeğin tespiti adına kıvançla ifade etmek gerekir ki Danıştay 1 'inci 
Dairesinin 06.12.2005 tarih 2005/1072, 2005/1441 sayılı kararında ayrıntılı ve gerekçeli bir şekilde 
ifade edildiği üzere, özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanunun 2'inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen aleniyet ilkesine ve rekabetin 
sağlanması esasına uygun davramlmadtğı ve böylece herkesin eşit koşullarda yarışabileceği ortamı 
gerçekleştirmediğinden, ilgililere isnad edilen eylemin, hazırlık soruşturması yapılmasını 
gerektirecek boyutlarda bulunması sebebiyle Müşteki Sendikanın yapmış olduğu itirazın kabulüne 
ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. 

Üzülerek ifade ediyorum Sn. Bakan ve Hükümet, Ofer-TÜPRAŞ ilişkileri konusunda bir defa daha 
ve adeta usuçüstünyakalanmıştır. 

Gerçeğin araştırılması ve ortaya çıkması, kamu yararının korunması ve yolsuzlukla mücadele adına 
mutluluk verici olan bu gelişme karşısında, aşağıdaki konuların hemen sorulması gereği 
doğmuştur. 

Konu, Sn. Maliye Bakanının kişisel ve siyasi sorumluluğu boyutlarını aşıp, doğrudan Başbakan ve 
Hükümetin Sorumluluğu boyutlarına ulaştığından iş bu önerge, doğrudan Sn. Başbakana 
yöneltilmiştir. 

SORU 1- Gelinen aşama ve Danıştay 1. Dairesinin yukarıda sözü edilen kararı ve içeriğine göre, 
olayın adli boyutu dışında, dışında, Maliye Bakanlığı bürokrasisini bir tarafa bırakarak, doğrudan 
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından müstacel bir şekilde, idari inceleme ve soruşturmayı 
başlatmanız gerekmez mi? 

SORU 2- Böylesine ciddi bir süreçten sonra, kamuoyunu tatmin etmek adına nasıl bir açıklama 
yapacaksınız? 

SORU 3- Bu yargı kararının içeriği karşısında, siyasi etik, inandırıcılık ve tutarlılık, yolsuzlukla 
mücadele adına, bir taraftan Öz eleştiri yapıp, diğer taraftan da olayda sorumluluğu ve iştiraki olan 
tüm bürokratlar ve siyasilere yönelik olarak, görevden geçici uzaklaştırma dahil, diğer idari ve 
siyasi yaptırımları hemen uygulayacak mısınız? 

CEVAPLAR 1,2,3- TÜPRAŞ'ın %14,76'sma tekabül eden hisse senetleri tMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esasları çerçevesinde satılmıştır. Bu işlem, tamamen ilgili 
yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu işlem dolayısıyla herhangi bir 
usulsüzlük söz konusu olmadığı için, işlemi gerçekleştirenler hakkında herhangi bir idari ve hukuki 
işlem yapılması söz konusu değildir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

K^Tal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 
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//.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, orkinos ihracatı ve ithalatına, 
- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır'da şeker ürünlerini işleyen ve ihraç eden fir

malara, 
- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, bazı ilaçların yurt dışındaki satış fiyat

larına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/11902, 11904, 11905) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye'de ki orkinos üretimi hakkındaki «sağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Kürşat 
Tûzmen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

itila Emek 
Antalya Milletvekili 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 
Sorular: 

1) TUrkiye'de mevcut kaç adet orkinos çiftliği bulunmaktadır? Bunlardan kaç tanesi Antalya 
Hindedir yer almaktadır? 

2) Antalya ilinde ki orkinos çiftliklerinin ihraç ettikleri orkinos balıklarının ülke ekonomisine 
getirişi ne miktarda olmakta, hangi ülkelere ne miktarda ve bedelde ihraç edilmektedir? 
Toplam üretimin ve ihracın, dünya üretimindeki payı ve kalitesi ne durumdadır? 

3) Ülkemize yurt dışından orkinos ithalatı yapılmakta mıdır? İthalatı mevcut ise bunun 
miktarı ve ekonomik bedeli nedir? Yerli üreticilerimizi korumak için ne gibi kısıtlamalar ve 
önlemler alınmıştır? 

4) Avrupa Orkinos Üreticileri Birliği 'nin Türkiye üzerindeki kota miktarı kaç tondur ve 2006 
yılında yeni kota*aı ne kadar olacaktır? Bunun toplam üretime olan payı ne kadardır? 

5) AKP Hükümeti tarafından mevcut kota'run arttırılması için herhangi bir uluslararası 
çalışma veya girişim olmuş mudur? Olmuş ise ne çeşit ve miktarda olmuştur? Üreticinin ve 
ihracatçının kotadan kaynaklanan ne gibi sıkınaları bulunmaktadır? 

T . B . M . 1 V I . B A Ş K A N L I Ğ I N A 
Aşağıdaki Sorularımın Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

l/\/to*â 
ftticel A R T A N t A Ş 
İğdır Milletvekil i 

Bilindiği üzere Mamul veya yarı mamul maddeleri Yurtiçinde işleyerek ihracat yapan 
Kuruluşlarımız mevcuttur. 

İğdır îli de sınır ili olması sebebiyle bu tür İhracat faaliyetlerinin yoğun yaşandığı 
Merkezler arasındadır.Şeker tozu ve diğer şeker ürünlerinin " dahilde işlenmek " amacıyla 
fabrikalardan yoğun şekilde alındığı da düşünülürse Igdır ili Özelinde; 

1- Dahilde işlenmek ve ihraç edilmek üzere Şeker tozu ve diğer şeker ürünlerini işleyen 
firma sayısı kaçtır? Bu firmalar hangileridir. ? 

2 - Dilucu Gümrüğünden Yapılan thcaat kayıtlarına göre , Şeker ve şeker ürünlerin 
miktarı ne kadardır? Kars^Erzurum ve Agn Şeker Fabrikalarından dahilde işlenmek 
ve ihraç edilmek üzere satılan mamul veya yarı mamul maddelerin toplam miktarı ve 
İğdır ilinde işlenmek üzere satılan mamul veya yarı mamulün toplam miktarı ne kadar 
dır.Bu firmaların Şeker Fabrikalarından aldıkları şeker ürünleri miktarı, ihracat 
miktarları ile örtüşüyor mu? 

3 - İhraç kaydıyla aldıkları mallan iç piyasa da değerlendirdikleri bilgileri doğru mudur? 

4- Bu tur firmaların denetimi yapıldı mı? Faaliyetlerinden Ötürü Ceza-i Müeyyide 
uyguladığınız firmalar var mıdır? Varsa bu firmalar hangileri dir ? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun D ı ş Ticaret Müsteşarlığının bağlı o lduğu Devlet 
Bakanı sayın K ü r ş a t T ü z m e n ' i n yazı l ı olarak yanıtlamasını 
bi lgi lerine sunarım. 

^mJı 
K e m a l K I L I Ç D A R O G L U 
İstanbul Mil letveki l i 

R o c h e Firmasınca üretilen; 

N e o r e c o r m o n 1 0 0 0 IU 
N e o r e c o r m o n 2 0 0 0 IU 
N e o r e c o r m o n 5 0 0 0 IU 

Adl ı ilaçların Yunanistan, Portekiz ve İtalya'da eczanelerdeki 
perakende satış fiyatı nedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 — 6& 21 02 06 5 9 7 4 

Konu : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MFXLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02/O2//20O6 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazıları. 

tlgi'de kayıtlı yazınız eki listede yer alan Antalya Milletvekili Sn. Atila EMEK tarafından 
verilen 7/11902 sayılı, İğdır Milletvekili Sn. Yücel ARTANI AŞ tarafından verilen 7/11904 sayılı 
ve İstanbul Milletvekili Sn. Kemal KILIÇDAROGLU tarafından verilen 7/11905 sayılı soru 
önergelerine ilişkin cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ekler: Kürşad TÜZMEN 
1-3 sayfa yazı ile 3 sayfa liste Devlet Bakanı 

240 
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Antalya Milletvekili Sn. Adla EMEK tarafından verilen 7/11902 sayılı soru önergesi: 

2002-2005 tarihleri arasında orkinos balığı ihracatı yapan ve bir örneği yazımız ekinde yer 
alan (Ek-1) listeden de anlaşılacağı üzere Antalya ilinde yerleşik olarak halihazırda bir orkinos 
ihracatçısı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan. 2005 yılı sonu itibariyle ülkeler bazında orkinos balığı ihracatımız 64.5 
milyon $'a ulaşmış olup 57 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Söz konusu ürünün en büyük alıcısı 
konumundaki Japonya ise ihracatımızda ilk sırada yer almaktadır.(Ek-2) 

Doğan stokların verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 
1969'da kurulan Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu'na (ICCAT) Türkiye, 
2003 yılında üye olmuştur. Bu çerçevede, Ülkemizde ICCAT tarafından belirlenen uluslararası 
kalite ve standartlara göre orkinos besiciliği ve ihracatı yapılmaktadır. Ayrıca, 1996/31 sayılı İhracı 
Yasak ve Ön İzne bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e. 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan İhracat 2005/6 sayılı Tebliğ ile eklenen 20'inci maddesi ile mavi yüzgeçli 
orkinos balığı ihracatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığfndan izin alınması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, Ön izin yoluyla uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen gerekli 
denetimler anılan Bakanlık tarafından yerine getirilmektedir. 

Dünya orkinos ihracatı 2004 yılı tahmini verilerine göre 12 milyar $ ve yaklaşık olarak 
5.500.000 ton'dur. (Kaynak: İTC Trade Map) 

Öte yandan, Ülkemiz İthalat istatistiklerinin incelenmesinde orkinos ithalatı: 2004 yılında 
11.202 ton (13.470.312 $) iken, 2005 yılında 9.216 ton (10.510.347 $) seviyesine gerilemiş olup söz 
konusu ithalatın tamamının hazırlanmış veya konserve edilmiş balıkların imalinde hammadde 
olarak kullanılan orkinos olduğu tespit edilmiştir. 

Ekler: 
1-İhracat yapan firmalar listesi 
2-2003-2005 tarihleri arası ihracatımız 
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EK:2 
2 0 0 2 - 2 0 0 S Y I L L A R I A R A S I N D A O R K İ N O S B A L I Ğ I İ H R A C A T I Y A P A N F İ R M A L A R 

i 
1 
2 
3 
4 

& 8 
7 
6 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 © 

2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 -4 
2 S 

2e 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 S 
3 6 
3 7 
3 6 
3 » 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 8 
4 7 
4 8 
4 9 
S O 
6 1 
5 2 
5 3 
9 4 
» S 

se 
3 7 
S 8 
5 9 
B O 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 7 ' 
6 6 
6 » 
7 0 

7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 

O N V A N 
K U L A K İ N Ş A A T T I C A R E T V E S A N A Ş . 
M . E R D A L K A M I Ş L I İ N Ş E L E K M A K T A R I Ş L T I C İ T O Ş T İ 
P I R I L İ N Ş A A T T İ C A R E T V E B İ L G İ S A Y A R E L E K B Ü R . D O N A N L T D 
N U R O L D I Ş T İ C A R E T P A Z A R L A M A T E M A S . 
M İ N G I D A İ N Ş A A T T A A H H Ü T I T H . I H R . S A N . V E T İ C . A Ş 
O R D U Y A R D I M L A Ş M A K U R U M U G E N E L M O D O R L Ü Ğ O 
A Y D I N E N E R J İ V E İ N Ş A A T O T M . Û D T K S . I T H . I H R . S N . V E T C A 
A Y S E L İ N Ş A A T T A A H H Ü T V E T İ C . A Ş . 
M M G R U P G I D A S İ L İ Ş İ M T E K N O L O J İ L E R I İ N Ş . V E D I Ş T İ C - A Ş 
Y Ü K S E L İ N Ş A A T . A . Ş 
K O C A M A N B A L I K Ç I L I K I U R V E İ T H . L T O . Ş T I . 
A K U A K O C A M A N S U Ü R Ü N L E R İ Ü R . V E R A Z L L T O . Ş T I . 
D A R D A N E L O N E N T A Ş G I D A S A N A Y İ A S 
D A R D A N E L E N E Z K O N S E R V E S A N A Y İ A $ 
B A K L A N G I D A S A N D I Ş T I C . L T D ŞTt 
Ç A T A L A H M E T O S M A N 
F L A Ş T U R İ Z M İ N Ş T A A H H Ü T T I C . L T D . Ş T I 
B A T A L L I T A R I M Ü R Ü N L E R İ S A N V E T İ C A Ş 
K A S I R G A İ Ç V E O I Ş T İ C A Ş . 
S A L İ H İ T H A L A T İ H R A C A T V E D I Ş T I C A R E T L T D Ş T İ . 
Y U S U F D I Ş T İ C A R E T L T D . Ş T I . 
K U L H A Z I M M U S T A F A 
F A T A H M E T M E H M E T 
E V S E R H A Y V A N C I L I K İ N T U R Z . T I C . L T D . Ş T I 
K A H İ L D I Ş T İ C L T D 
K O Z A V E L İ A B D U L K A D I R 
A Y K U T G I D A T İ C L T O ŞT1 
M E S T U R U L U S L A R A R A S I N A K L İ Y A T S A N A Y İ V E T I C . L T D . Ş T I . 
Y A Y C I L I K A R D E Ş L E R P A 2 T İ C L T D Ş T I 
T S M D E N İ Z Ü R Ü N L E R İ S A N A Y İ V E T İ C A Ş 
A K U A - D E M D E N İ Z M A H S U L . T U R . E Ğ İ T . Ü R E T V E H A Z L T D Ş T İ 
D A R D A N E L S U U R U N L E R I U R E T I M A Ş . 
K E M A L B A L I K Ç I L I K İ H R L T D . Ş T I . 
D A R D A N E L D I Ş T I C A R E T A Ş 
E K Z İ M E R D I Ş T İ C A R E T G I D A S A N A Y İ A . Ş . 
T U N A S U M A H S Û L L E R ! İ T H A L A T İ H R A C A T İ M V E T I C . L T D . Ş T I 
D E N I Z E R G I D A M A D D E L E R İ T İ C L T D . Ş T I . 
E R E N G I D A P A Z A R L A M A S A N . V E D I Ş T İ C . L T D . Ş T I . 
T U N A S U Ü R Ü N L E R İ İ M A L A T S A N V E T I C . L T D . Ş T I . 
M A M U L İ B A L I K Ç I L I K V E D E N İ Z C İ L I K T İ C A R E T L T D Ş T İ 
A F R İ K A D E R İ İ T H A L A T V E İ H R A C A T T İ C A R E T L T D . Ş T İ . 
« A R A K A Y A G Ü L A Y S E F E R 
İ L H A N A B B A S G Ö K H A N Y U S U F 
k L Y A S O G L U T U R İ S T İ K H E D İ Y E L İ K E Ş Y A S A N . V E T I C . L T D . Ş T I 
G İ M A Ş U L U S L A R A R A S I K U M A N Y A C I L I K T İ C A Ş . 
A C T I V E G I D A S A N . V E D I Ş T I C . L T D . Ş T I . 
A K - T U N A G E M İ C İ L İ K B A L I K Ç I L I K T U R V E D I Ş T İ C L T D . Ş T İ . 
A Y G E G I D A İ N Ş A A T S A N V E T İ C A R E T L T D Ş T İ 
B A Ş A K K L İ M A S A N . V E S E R V İ S İ L T D Ş T I 
B A Ş A R A N E R G İ » H A L İ T 
B A Ş A R A N L A R S U Ü R Ü N L E R İ Y E T İ Ş S A N V E T I C . L T D . Ş T I . 
B E S T F O O D G I D A H E D İ Y E L İ K E Ş . D A Y . T Ü . M A L . İ T . İ H . S . T . L . Ş 
B O D R U M D I Ş T İ C A R E T S U Ü R Ü N L E R İ L T D . Ş T I . 
B Ü Y Ü K A L İ Z E T E K S T İ L G I D A İ N Ş . S A N . V E T İ C . L T D Ş T İ . 
C O B R A P A Z A R L A M A S A N A A Y İ V E T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ 
E M İ N T A B L D O T Y E M E K Ü R E T İ M S A N . T İ C . L T D . Ş T I . 
E N K A İ N Ş A A T V E S A N A Y İ İ A . Ş 
E V T E K S S A N D ı ş T İ C A R E T A . Ş . 
G Ü N E Y Z M D A Ğ I T I M P A Z A R L A M A V E T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ 
K O R H A N P A Z A R L A M A V E D I Ş T İ C A R E T A . Ş . 
M A K R O A L İ Z E T E K S T İ L G I D A İ N Ş . S A N . V E T İ C L T D . Ş T İ . 
M İ G R O S T Ü R K T . A . Ş . 
Ö Z T İ R Y A K İ L E R M A D E N İ E Ş Y A S A N A Y İ V E T İ C . A . Ş . 
Ş A H İ N L E R U L U S V E D A H İ L İ N A K . T U R Z . I T H . İ H R . L T O . Ş T İ . 
T İ R Y A K İ D I Ş T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ 
Y İ Ğ İ T S U Ü R Ü N L E R İ S A N . V E T İ C . A . Ş . 
E G E M E N B A L I K Ç I L I K V E G İ D A S A N . T I C L T D Ş T İ . 
Ö Z E R İ L K E R V U R A L Ü N A L 
A L B A T R O S U L U S L A R . K U M A N Y A C I L I K T A Ş I M . V E P A Z . L T O . Ş T I . 
A S İ S T G I D A M E R K E Z İ T U R . S A N . V E T I C . L T D . Ş T I . 
M E L İ S A M A K İ N A T U R İ Z M G I D A T A . H A Y . Ü R O N S A N . V E T İ C - L T . Ş T 
O B U Z L A R G I D A T E M İ Z L İ K M A D . Z O C . V E T E . S N . T I C . L T D . Ş T I . 
S E R G I D A V E İ H T İ Y A Ç M A D D E L E R İ S A N A Y I V E T İ C A R E T A . Ş . 
Y A M A K O C L U İ N Ş A A T T A A H H Ü T V E D I Ş T I C . L T D . Ş T İ . 
N U R G I D A P E T R O L Ü R Ü N U L U S N A K M A D . T E K S A N V E D I Ş T İ C . L 
Ş I R N A K T A V U K Ç U L U K H A Y G I D A V E T A R . U R S A N T İ C L T O $ T 

İ L A D I 
A D A N A 
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B A L I K E S İ R 
B A L I K E S İ R 
Ç A N A K K A L E 
Ç A N A K K A L E 
Ç O R U M 
D E N İ Z L İ 
D İ Y A R B A K I R 
G A Z İ A N T E P 
G A Z İ A N T E P 
G A Z İ A N T E P 
G A Z İ A N T E P 
G İ R E S U N 
G İ R E S U N 
H A K K A R İ 
İ Ç E L ( M E R S İ N ) 
| Ç E L ( M E R S İ N > 
İ Ç E L ( M E R S İ N ) 
I Ç E L ( M E R S İ N ) 
İ Ğ D I R 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
I S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ S T A N B U L 
İ Z M İ R 
İ Z M İ R 
İ Z M İ R 
İ Z M İ R 
İ Z M İ R 
İ Z M İ R 
İ Z M İ R 
K O N Y A 
R İ Z E 
Ş I R N A K 
Ş I R N A K 
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2003-2005 YILLARI ARASINDA 
ÜLKELER İTİBARİYLE ORKİNOS BALIĞI İHRACATIMIZ 

ı — 

1 
2 
î 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17ı 
18 
19 
20 

J.LKEADI 

(jAPONYA 
{PANAMA 
(iJGİLTERE 
(fOLLANDA 

[KUZEY KIBRIS TC. 

ALMANYA 

CEZAYİR 

LİBYA 

BELÇİKA 

IRAK 

BOSNA HERSEK 

SIRBİSTAN KARADAĞ 

MAKEDONYA 

A.B.D. 

İSPANYA 

İTALYA i 

İRLANDA 

ROMANYA | 

ÜRDÜN I 
MERSİN SERBEST BÖ | 

DİĞERLERİ 

TOPLAM I 

I 2003 

KG 
I 1,765.976 

1 18.181 

111.065 

858.971 

79.536 

211.128 

293.652 

44.448 

46.648 

15,930 

2.907 

43.109 

1,271.086 

86.1161 

58.275 

1.140.9331 

6.055.961 

I $ 
I 13.919 557 

I 34.831 

306.332 
1.673,834 

183.475 

439,574 

558.901 

121.031 

135.792 

41.864 

8,575 

413.683 

11.988.521 

263,655ı 

130.350] 

2 002.774] 

32.222,7481 

1 2004 , 

KG 
1 3.336.112 
] 329.33C 

1 165.804 
I 102,589 

161.866 

807,194 

68.387 

63.792 

75.837 

44.902 

10491 

6,176 

85.604 

455.169 

13.282 

32048 

5.094] 

160.244 

5,923.922 

1 : $ 
1 45.075.299 
] 5.142,427 

I 346356 
I 233.001 
I 562.514 

1.498.175 

163,729 

139,138 

232.064 

154.994 

40,544 

24.750 

851,205 

7405.436 

29.873 

84.130 

15.697) 

49-3150) 

62.497.482l 

. _ 
KG 

| 3.960.80C 

390,367 

I 254.21D 
1 197.801 
| 181.523 

176.444 

| 160.030 

143.616 

130,512 

81,867 

57,697 

38,562 

36.225 

34298 

19.782 

19.054 

18.048 

17.149 

16.656 

11100 

29,209 

__5.?72_.950| 

1 $ 
1 54.610609 
I 4,891.773 
1 643826 
1 539902] 
1 S09096İ 

551629| 

397.559 

! 365,141 ( 

356.099) 

287.537] 

213605 

İ24.268) 

144.398J 

277.408İ 

42 729J 

149.562) 

42560| 

48.873İ 

50760| 

29.375) 

168.722] 

64.545.431İ 
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İğdır Milletvekili Sn. Yücel ART ANT AŞ tarafından verilen 7/11904 sayılı soru 
önergesi: 

İğdır ilinde faaliyet gösteren firmalar adına 01/01/2000-31/12/2005 tarihleri arasında 
düzenlenen ve kristal şeker tahsisatı karşılığında küp şeker ve şekerli mamuller ihracatını öngören 
Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenen firmalara ait listenin bir örneği ilişikte sunulmaktadır. 

Diğer taraftan, Dilucu Gümrük Müdürlüğünden 2004 yılında 10.026,326 kg toplam 
ağırlığında ve 4.758.313 ABD Doları toplam kıymetinde, 2005 yılında ise 2.528.975 kg toplam 
ağırlığında ve 1.160.310 ABD Doları toplam kıymetinde şeker ve şeker ürünleri ihraç edilmiştir. 

Bununla birlikte; 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin Ek 10'da belirtilen 
eşyaya, anılan Tebliğin 14'üncü maddesi uyarınca gümrük idarelerince izin verilmektedir. "Şeker 
tozu ve diğer şeker ürünleri" ithalat ve ihracat taahhüdünü içeren Dahilde İzleme İzin Belgeleri Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenmekte olup taahhüt hesabı ise aynı Tebliğin 38"inci maddesi 
uyarınca İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından kapatılmaktadır. 

öte yandan, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 7'nci maddesinde 
"Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine 
istinaden eşya alımı ve T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker, fabrikaları ile Toprak Mahsulleri 
Ofisinden alım yapılabilir" hükmü yer aldığından. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Kars, 
Erzurum, ve Ağrı Şeker Fabrikalarından yapılan şeker tahsisatı miktarının adı geçen Kurumdan 
sorulması gerekmektedir. 

Söz konusu madde uyarınca Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında şeker fabrikalarından 
alınan ve belge süresi içerisinde işlenmiş ürün olarak yurtdışı edilmeyen şekerle ilgili müeyyide 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri iklerince ilgili şeker fabrikasına bildirilmekte ve uygulanan 
müeyyide şeker fabrikalarınca tahsil edilmektedir. 

Dahilde işleme izin belgelerinin düzenlenmesi esnasında, firmaların ihracını taahhüt ettikleri 
küp şeker ve şekerli mamullerin bünyesinde kullanacakları kristal şeker miktarı tespit edilirken, 
firmalara ait kapasite raporlarında yer alan kullanım oranları esas alınmaktadır. Bu itibarla, 
firmaların ihracını taahhüt ettikleri mamulde kullanmaları gereken miktardan daha fazla şeker 
tahsisatı söz konusu olmamaktadır. 

Malumları olduğu üzere, söz konusu Tebliğin 38'inci maddesinin 2'nci paragrafında 
"Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da 
dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal 
eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla 
kapatılır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu tebliğin 45'inci maddesi hükmüne göre işlem 
yapılır." hükmü yer almaktadır. Bir başka ifade ile, ihraç kayıtlı şeker satışı esnasında alman yurt içi 
ve yurt dışı fiyat farkı arasındaki teminatın iade edilmesi, ancak dahilde işleme izin belgeleri 
kapsamında taahhüt edilen ihracatın tamamlandığının tevsiki halinde mümkün olabilmektedir. 

Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde tahsis edilen kristal şekeri Dahilde İşleme mevzuatına 
aykırı kullanmaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan İğdır ilinde yerleşik firma 
bulunmamaktadır. 

Ekler: 
1- Liste 
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İĞDIR /E KRİSTAL ŞEKER TAHSİSATI KARŞILIĞINDA KÜP ŞEKER VE 
ŞEKERİ İÛT EDEN DİİB SAHİBİ FİRMALAR LİSTESİ (C1.01.2005-31.12.2005) 

TÜR 
D1 
D1 
D1 

D1 
D1 
D1 
D1 

Di 

FİRMA ADI 
' BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİCAŞ. 
" BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİCAŞ. 
" BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİCAŞ. 
* BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİCAŞ. 

P BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİCAŞ. 
""' BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİC.A.Ş. 

BAĞRİGIDATEKS.İNŞ. VE PETR.ÜR.İM.İTH 
BAĞRI GIDA TEKS.İNŞ. VE PETR.ÜR.İM.İTH 

D1 ' BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN.TİCAŞ 

KAP-TAR 

29/07/2005 
21/01/2003 
19/09/2003 

13/01/2003 
17/12/2002 
09/10/2001 
30/10/2001 

İHRJAAH. 
2493500 
2542851 
1575676 

40000 

578000 
1934600 

82000 
30000 

138500 

DÖV.TAH. 
836423 
755610 
452925 

28000 
143082 
919200 

60000 
18000 
95000 

GER.İ 

114 
3 

60 
182 

2 
18 
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İstanbul Milletvekili Sn. Kemal KJLIÇDAROĞLU tarafından verilen 7/11905 sayılı 
soru Önergesi: 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından verilen soru önergesinde 
talep edilen Roche firması tarafından ""Neorecormon 1000 IU, Neorecormon 2000 IU, Neorccormon 
5000 IU" isimli ilaçların Yunanistan, İtalya ve Portekiz'deki perakende satış fiyatları. Portekiz hariç 
anılan Ülkelerin Ticaret Müşavirliklerinden temin edilerek aşağıda gösterilmiştir. Ancak Portekiz'de 
Ticaret Müşavirliği bulunmaması nedeniyle bu Ülkedeki ilaç satış fiyatı Dışişleri Bakanlığı 
vasıtasıyla temin yoluna gidilmiş olup bilahare bildirilecektir. 
(Avro) İtalya Yunanistan 
Neorecormon 1000 IU: 15,06 133,20' 
Neorecormon 2000 IU: 30,17 266,19 
Neorecormon 5000 IU: 75,34 330,91 

12.- istanbul Milletvekili Bihlun TAMALIGİL'in, Türk Telekomun imtiyaz sözleşmesine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11960) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim 

Bihlun TAMAYLIGİL 
istanbul Milletvekili 

1) Türk Telekom'un %55'Jik hisse devri sırasında ve sonrasında imzalanan 
sözleşmelerin hukuken tanımları nelerdir? 

2) Bu sözleşmeler ve içerikleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmiş midir? 

3) 2001 yılında Telekominikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanan 
imtiyaz sözleşmesinin içeriği aynen devam etmekte midir? 

4) Telekom özelleştirmesi sırasında Danıştay l.Dairesi tarafından imtiyaz 
sözleşmesi ile ilgili ortaya konan değerlendirmenin detayları nedir? 

5) Türk Telekom'un özelleştirilmesi sırasında ihale şartnamesinde imtiyaz 
sözleşmesinin içeriği hakkında bilgi bulunmakta mıdır? 

6) Türk Telekom'un özelleştirmesi sırasında imzalanan imtiyaz sözleşmesine alıcı 
tarafından şerh konulmuş mudur? Konuldu ise içeriği nedir? 

7) Şerhli bir imtiyaz sözleşmesinin hukuki geçerliliği nedir? 

8) Şerh konulan bir sözleşmenin tahkime gitmesi söz konusu mudur? 

9) Tahkime gidildiği takdirde, ahcı lehine karar çıkarsa sözleşme süresi sonunda 
Türk Telekom'un ahcı tarafından devredilmek zorunda olan mal varlıkları 
sonsuza kadar alıcının üzerinde mi kalacaktır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

2 2 M 200? 
:B.O2.1.ÖİB.0.65.00.610/ 

2 0 4 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/11960 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin, özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren l'inci, 2'inci ve 5'inci sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Türk Telekom*un %55'lik hisse devri sırasında ve sonrasında imzalanan 
sözleşmelerin hukuken tanımları nelerdir? 

CEVAP l- Türk Telekom'un %55 oranındaki hissesinin devredildiği 14.11.2005 tarihinde; 

Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom ve Ojer Telekomünikasyon A.Ş. arasında blok satış 
sonrası hissedarlararası hak ve yükümlülükleri düzenleyen Hissedarlar Sözleşmesi, 

Hazine Müsteşarlığı ve Ojer Telekomünikasyon A.Ş. arasında hisse devri esnasında ödenen 
%20 oranındaki peşinattan geriye kalan satış bedelinin teminatı olarak akdedilen Hisse Rehni 
Sözleşmesi, 

Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında telekomünikasyon 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin İmtiyaz Sözleşmesi, 

Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom, Ojer Telekomünikasyon A. Ş ve Saudi Oger Ltd. arasında 
Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. 

SORU 2- Bu sözleşmeler ve içerikleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmiş midir? 

CEVAP 2- Bu sözleşmeler özel hukuk sözleşmesi niteliğine haiz olduklarından, içerikleri 
hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Aynca, Hissedarlar Sözleşmesinin 
"Gizlilik Maddesi" tmtiyaz Sözleşmesi haricindeki sözleşmelerle ilgili olarak üçüncü taraflara 
açıklama yapılmasını kısıtlamaktadır. 

SORU 3- 2001 yılında Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanan 
imtiyaz sözleşmesinin içeriği aynen devam etmekte midir? 

SORU 4- Telekom özelleştirmesi sırasında Danıştay L Dairesi tarafından imtiyaz sözleşmesi 
ile ilgili ortaya konan değerlendirmenin detayları nedir? 

CEVAPLAR 3,4- özelleştirme İdaresi Başkanlığı imtiyaz sözleşmesine taraf olmadığından 
sorular cevaplandırılamamıştır. 

SAYI 
KONU 
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SORU 5- Türk Telekom'un özelleştirilmesi strastnda ihale şartnamesinde imtiyaz 
sözleşmesinin içeriği hakkında bilgi bulunmakta mıdır? 

CEVAP S- İşlem dokümanları arasında yer alan İmtiyaz Sözleşmesinin içeriği hakkında İhale 
Şartnamesinde bilgi yer almamaktadır. 

SORU 6- Türk Telekom'un özelleştirilmesi sırasında imzalanan imtiyaz sözleşmesine alıct 
tarafından şerh konulmuş mudur? Konuldu ise içeriği nedir? 

SORU 7- Şerhli bir imtiyaz sözleşmesinin hukuki geçerliliği nedir? 

SORU 8- Şerh konulan bir sözleşmenin tahkime gitmesi söz konusu mudur? 

Soru 9- Tahkime gidildiği takdirde, alıcı lehine karar çıkarsa sözleşme süresi sonunda Türk 
Telekom 'un alıcı tarafından devredilmek zorunda olan mal varlıkları sonsuza kadar alıcının 
üzerinde mi kalacaktır? 

CEVAPLAR 6,7,8,9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İmtiyaz Sözleşmesine taraf 
olmadığından sorular cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. <^"^^^^^^~ 

KCmal UNAKJTAN 
.S Maliye Bakanı 

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Futbol Federasyonu seçimleriyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12100) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 16.01.2006 ^^-— ->> 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin ve Hasan Doğan ' ın , telefonla bazı spor kulübü başkanlarını 
arayarak, "Futbol Federasyonu Başkanlığına aday Ayhan Bar ınek 'e oy 
vermezseniz hesaplarınızı inceletiriz" şeklinde, tehditvari konuşmalar 
yaptıkları iddia edilmektedir. 

a- Bu iddia doğru mudur? 
b - Doğru ise, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının, federasyon 

başkanları seçimine müdahil olmaları makûl müdür, hukuka uygun 
mudur? 

c- İddia doğru değil ise, bu tür söylentileri çıkaranların kim oldukları 
araştırılarak haklarında işlem yaptırılacak mıdır? 

2- Hasan Doğan ' ın , "Futbol Federasyonu Başkanlığı için Ayhan Ba rmek ' e oy 
vereceksiniz" söylemini "Başbakan böyle istiyor" gerekçesine dayandırdığı 
iddia edilmektedir. 

a- Bu iddia doğru mudur? 
b - Hasan Doğan böyle konuşmalar yapma yetkisini kimden almıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002////tf 
Konu: w ' 

W~/.W2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk.nın, 15.02.2006 tarih ve A.0L0.GNS.0.10.00.02-18268 saydı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/12100 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali<ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN, BAKANLIĞIMA TEVCİH 
ETTİĞİ, 7/12100 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

"Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Hasan Doğan'm 
telefonU bazı spor kulübü başkanlarını arayarak, 'Futbol Federasyonu Başkanlığına aday Ayhan 
Bermek'e oy vermezseniz hesaplarınızı inceletiriz' şeklinde, tehditvari konuşmalar yaptıkları 
iddia edilmektedir." İfadesi sizin de belirttiğiniz gibi ancak bir iddiadır ve kesinlikle doğru 
değildir. 

Doğruluğu araştırılmadan ve belgelenmeden yapılan pek çok haber ve değerlendirme ne yazık ki 
yalnızca bir iddia, bir söylenti olarak kalmaya mahkumdur. 

öte yandan, Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun Genel 
Kurul seçimlerine müdahale etmesi söz konusu değildir. 
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14.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında iletişim merkezi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/12101) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. ^ > ? 

Günümüzde yaşanan ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler bilginin hızla yayılması, 
demokratikleşme ve yeni kamu yönetimi anlayışı "halkla ilişkiler- kavramına da yeni bir bakış açısı 
getirmiştir. Bu bakış açısı ile halkın yönetime katılımı da halkla ilişkiler aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Kamu yönetimine reform getirmekte kararlılık gösteren hükümetin bu anlayıştan hareketle, halkımızın 
yönetime katılımını sağlayacak olan Halkla ilişkiler birimlerini daha etkin hale getireceğine inanmaktayım. 
Bu doğrultuda, Bakanlıklarımızın Halkla İlişkiler Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak İletişim 
Merkezleri ile vatandaşlarımızın ve memurlarımızın bakanlıklara ilettiği her türlü istek, öneri ve 
değerlendirmeleri titizlikle incelenebilecek ve en kısa sürede cevapiandınlabilecektir. Halkla İlişkiler 
Başkanlığı İletişim Merkezleri sayesinde vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşları arasında sağlıklı 
bir İletişim sürecinin oluşturulması sağlanabilecektir. 

Bu sistem, kamu kurum ve kuruluşlarına telefon, e-mail, posta veya bizzat gelerek dilekçe ile başvuran 
tüm vatandaşlarımızın müracaatlarının bilgisayar aracığı ile kayıt altına alınması ve Halkla ilişkiler 
Uzmanları tarafından müracaatla ilgili işlemlerin takibinin ilk ve tek elden takip edilmesi ve ilgilinin 
talebinin sonucunun en kısa sürede müracaat sahibine iletilmesi esasına dayanmaktadır. Halkla İlişkiler 
Başkanlığı İletişim Birimleri ile hem memurlar tayin ve terfi gibi isteklerini tek elden takip edebilecekler, 
hem de vatandaşlar taleplerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip edebileceklerdir. 

Kurulacak olan Halkla İlişkiler Başkanlığı iletişim Merkezleri sayesinde vatandaşlarımız ve memurlarımız, 
kurumlardaki taleplerinin ne aşamada olduğunu öğrenebilmek için araya bazı siyasi ve hatırlı kişileri 
koyamayacağı gibi devlet dairelerindeki iş takipçiliğini, para karşılığı İşe adam alınmasını, "milletvekili 
benim yakınımdır* diyerek tehditler savuranları ve nüfuzlu yakınlarını kullanarak menfaat elde etmeye 
çalışanları da yok edecektir. 

Bu sebeple; 

SORU 1- Kamu Yönetimi Reformu doğrultusunda; Kamu kurum ve kuruluşlarının Halkla ilişkiler 
Başkanlıkları bünyesinde iletişim Merkezi birimlerinin kurulması hususunda bir çalışma yapmayı 
düşünmekte misiniz? 

SORU 2- Vatandaşların ve memurların talepleriyle ilgili dilekçelerini günü gününe takibini yapabilecekleri 
ve sonuçtan bilgi alabilecekleri Halkla İlişkiler Başkanlığı iletişim Merkezleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Bunun ülkemize bir fayda getireceğine inanıyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ Y / ^ / f 

£3./&/2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başlcnın, 15.02.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN'ttn, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/12101 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. x - \ 

Mehmet A l i ^ H İ N 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru önergesi cevabı ve eki < Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-367 19 Ocak 2006 

Konu : Başbakanlık iletişim Merkezi (BİMER>- Doğrudan 
Başbakanlık. 

GENELGE 
2006/3 

Günümüzde kamu yönetimi literatüründe "Yönetişim" ve "Yönetime katılma" kav
ramları ön plana çıkmıştır. Yönetim tekniği olduğu kadar bir değeri de ifade eden bu kavram
ların hayata geçirilebilmesi için yurttaşların yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş ve önerile
rini kolayca iletebilmelerine yönelik iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin kurulması, yöne
timin başarısı için olduğu kadar, demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi açısından da 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu şikayet, talep, görüş ve önerilerin derhal işleme alınıp de
ğerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine sUratle cevap verilmesi de aynı derecede Ö-
nem taşımaktadır. Bu düşünceler ışığında, kamu kurum ve kuruluşlarının hakla ilişkiler uy
gulamalarına ilişkin yeni bazı düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. 

Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm yurt sathında kabulünü ve Bakanlıklar ile 
valiliklere yapılan müracaatların Başbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlık 
İletişim Merkezi (BİMER)— Doğrudan Başbakanlık olarak isimlendirilen düzenleme, Türkiye 
genelinden aranabilir bir telefon numarası tahsisi ile bir bilgi işlem programı kullanılmasını 
öngörmektedir. Böylece, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı veya sözlü başvuruların 
gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştırılması, 
mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması, 
bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarının 
alınması ve merkezden denetlenebilmesi sağlanmış olacaktır. 

Sistemin kuruluş ve işleyişine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlıklarda, fiziki olarak erişimi kolay bir noktada halkla ilişkiler müracaat bü
rosu kurulacak, bu bürolarda halkla ilişkiler konusunda hizmet verebilecek nitelikte ve yeterli 
sayıda personel görevlendirilecektir. Valilik ve kaymakamlıklar da kendi düzenlemelerini bu 
mantık içinde gerçekleştireceklerdir. 

2. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık için Türkiye gene
linde kullanılmak Özere "150" numaralı kısa telefon hattı tahsis edilmiştir. Bu numara iller
den arandığında valilik halkla İlişkiler müracaat bürosunda bulunan telefon hattı devreye gi
recek ve buradaki halkla ilişkiler görevlileri tarafından alınacak müracaat. Başbakanlık İleti
şim Merkezi (BİMER)— Doğrudan Başbakanlık web arayüz programı kullanılarak sisteme 
girilecektir. 
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3. Bakanlıklar ve valilikler Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile; kayma
kamlıklar ise valiliklerle koordinasyon içerisinde bu sistem ile uyumlu çalışacak iletişim ve 
bilişim sistemlerini oluşturacaklardır. 

4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, S176 
sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile insan haklan ihlallerine ilişkin mUracaatlar da bu bürolara bizzat ya da 
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık numarası veya Başbakanlık 
web sayfası aracılığı ile yapılabilecektir. 

5. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının benzer amaçla kullandıkları telefon numarala
rı da uygun bir zamanda bu sisteme dahil edilecektir. Bu sayede vatandaşların müracaatlarını 
her zaman hatırlanabilir tek bir numaradan yapması ve müracaat sürecinin basitleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır. Sistemin tam olarak hayata geçirilmesi ile önemli ölçüde tasarruf sağ
lanması da beklenmektedir. 

6. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık uygulamasına 
24/02/2006 tarihinde geçilmiş olacaktır. Bakanlık, valilik ve kaymakamlıklar gerekli olan 
fiziki mekan, personel, iletişim ve bilişim altyapısını bu tarihe kadar oluşturacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 

Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

(20 Ocak 2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT AKGÜN'ÜN, BAKANLIĞIMA 
TEVCİH ETTİĞİ, 7/12101 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

SORU : 1 - Kamu Yönetimi Reformu doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşlarının Halkla 
İlişkiler Başkanlıkları bünyesinde İletişim Merkezi birimlerinin kurulması hususunda bir 
çalıya» yapmayı düşünmekte misiniz? 

CEVAP '. 1 — 20 Şubat 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 200673 sayılı 
genelgesinde belirtildiği üzere; 

Günümüzde kamu yönetimi literatüründe "Yönetişim" ve "Yönetime katılma" 
kavramları ön plana çıkmıştır. Yönetim tekniği olduğu kadar bir değeri de ifade eden bu 
kavramların hayata geçirilebilmesi için yurttaşların yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş ve 
önerilerin kolayca iletebilmelerine yönelik iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin kurulması, 
yönetimin başarısı için olduğu kadar, demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi açısından da 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu şikayet, talep, görüş ve önerilerin derhal işleme alınıp 
değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesi de aynı derecede 
önem taşımaktadır. Bu düşünceler ışığında, kamu kurum ve kuruluşlaruun halkla ilişkiler 
uygulamalarına ilişkin yeni bazı düzenlemeler yapılmaktadır. 

Başbakanlığa yapılacak başvunılann tüm yurt sathında kabulünü ve Bakanlıklar ile 
Valiliklere yapılan müracaatların Başbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlık 
İletişim Merkezi (BİMER) - Doğrudan Başbakanlık olarak frimteftrfjrflgn düzejeme, Türkiye 
genelinden aranabilir bir telefim numarası tahsisi ile bir bilgi işlem programı kullanılmasını, 
Böylece vatandaşlar tarafından yapılan yazdı veya sözlü başvuruların mümkün olan en kısa 
sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir 
otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarının alınmağı ve merkezden 
denetlenebilmesi sağlanmış olacaktır. 
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SORU : 2 — Vatandaşların ve memurların talepleri ile ilgili dilekçelerini gunu gflnûne takibini 
yapabilecekleri ve sonuçtan bilgi alabilecekleri Halkla fiislriler tt»jir—ılığı İletişim Merkezleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bunun ülkemize bir fayda getireceğine inanıyor musunuz? 

CEVAP : 2 - Yine ilgi genelge uyarınca. Bakanlıklar. Valilikler, tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile kaymakamlıklarda fiziki olarak erişimi kolay bir noktada h»1kfc ilişkiler 
müracaat barosu kurulacak, bu barolarda halkla ilişkiler konusunda hizmet verebilecek 
nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilecektir. 

Başbakanlık İletişim Merkezi (BÎMER) - Doğrudan Başbakanlık için Türkiye genelinde 
l m m l m M i Onsmn 1 Sft nmnuralı İn— teleftin hattı tafıcia ıriılnjİyiîr 

Bakanlıklar ve Valilikler Başbakanlık Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı ile; 
Kaymakamlıklar ise valiliklerle koordinasyon içerisinde bu sistem ile uyumlu f ^ ' y ^ k 
iletişim ve bilişim sistemlerini oluşturacaklardır. 

Başbakanlık iletişim Merkezi (BtMER) - Doğrudan ft«^h«ir««ı.ir uygulamasına 
24.02.2006 tarihinde geçilmiş olacaktır. 

Bu sistem sayesinde Devlet ile halk arasında sağlam ve sağlıklı iletişim kurulacak, verilen 
hizmetin kalitesi en flst düzeye ulaştırılacaktır. Halkımıza en iyi hizmeti vermeyi amaç edinen 
Hükümetimiz, gflnOmOz teknolojisinin tüm imkanlarım kullanarak. Devletimizin vatandaşının 
hizmetinde olduğunu böylelikle hissettirecektir. 

15.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Futbol Federasyonu seçim
leriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/12102) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Yaklaşan Türkiye Futbol Federasyonu seçimleriyle ilgili olarak, son zamanlarda basın 
yayın organlarının bir çoğunda, özerk olan bu kurumun başkan seçiminin hükümet tarafından 
etkilendiği iddia edilmektedir. 

Bu basın yayın organlarının haberlerine göre, Türkiye Kulüpler Birliği Sayın Haluk 
ULUSOY'a desteğini açıklamış olmasına rağmen, daha sonra desteklerini çekerek diğer adayı 
destekleyeceğini açıklamıştır. 

Konuyla ilgili olarak, aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 18.01.2006 

1. özerkliği Anayasayla sağlanan bu federasyonun başkan seçimlerine bir kuvvetfh etkisi 
iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu federasyonun özerk işleyişine yapılan bir 
müdahale değil midir, ve bu müdahalenin dayanağı nedir? 

2. AKP'li belediye başkanları veya bakanlar, etki yapabilecekleri herhangi bir kulüple bu 
konuda bir görüşme yapmışlar mıdır? 

3. Herhangi bir kulüp yöneticisi, hükümetinizin direkt veya dolaylı bir etkisiyle 
desteklerini.değiştirmiş midir veya sizin böyle bir etki yaratma amacınız var mıdır? 

4. Sayın Başbakan'm tarafsızlığını ilan etmesine rağmen, Sayın Başbakan Yardımcısı ve 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in TFF Başkanlığı seçimlerinde 
tarafsız olmayıp bir özel televizyon kanalında ULUSOY'un adaylıktan çekilmesi 
konusunda yaptığı açıklamaları nasıl karşılıyorsunuz? 
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5. Yürütme tarafından yapılan bu açıklamalar, demokratik olması gereken bir seçime etki 
sayılmaz mı? 

6. Başkanlık seçiminin ertelenmesi konusunda sizin veya hükümetinizin herhangi bir 
girişimi olmuş mudur? Böyle bir engelleme zaten kaos içinde olan Türk futbolunu 
daha büyük bir sıkıntıya sürüklemez mi? 

7. Sayın Haluk ULUSOY'un başkanlık seçimlerini kazanması halinde, 3813 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Sayın Bakan'a 
verdiği * genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma' yetkinizi kullanmayı düşünüyor 
musunuz? Böyle bir durum söz konusu olursa, toplantı kararını hangi gerekçeleri öne 
sürerek almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 
Konu : M<| 

'2J./Z/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başının, 15.02.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Bakanlığıma 
tevcih ettiği, 7/12102 esas no*Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Air ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önergesi Cevabı 

254-
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU'NUN, 
BAKANLIĞIMA TEVCİH ETTİĞİ, 7/12102 ESAS NO'LU 

YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Türkiye Futbol Federasyonu, kendine ait yasası bulunan, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel 
kişiliğe sahip, özerk bir kurumdur. 

Federasyon yönetimi ise yine ilgili yasada ifadesini bulan Genel Kurul üyelerince ve bu üyelerin 
özgür iradeleriyle seçilmektedir. 

Dolayısıyla Federasyondun özerk işleyişine ve seçimlerine dışardan bir kuvvetin müdahalesi 
iddiası doğru değildir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak, "Biz özerk federasyonların iç 
işlerine karışmıyoruz. Tek beklentimiz, spor alanında her türlü şaibeden uzak bir yönetim 
anlayışının sergilenmesidir. Şahıslarla ilgili değiliz. Sayın Ulusoy hakkında Türkiye Futbol 
Federasyonu'nca açılmış davalar varken aday olmasının şık olmayacağını düşünüyoruz." İfade 
etmiştim. 

Bu açıklama, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak taraf olduğunu* 
değil, ancak, sorumluluk mevkiindeki bir kamu görevlisinin bu sorumluluğuna gösterdiği özen 
ve dikkat olarak değerlendirilmelidir. 

Bahse konu seçimlerin ertelenmesiyle ilgili ne Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın nede 
Hükümetimizin herhangi bir girişimi olmamıştır. 

öte yandan, 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un 31. maddesi, ilgili bakanlığın, kurum üzerindeki gözetim ve denetim yetkisini 
tanımlamıştır. Bu yetki ; " Federasyonun başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere 
bütün faaliyet ve işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. 
Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında 
kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında 
karar alınmak üzere, Spordan Sorumlu Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır." 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Şahsım bu yetkiyi ancak ve ancak yukarıda ifadesini bulan yasal çerçeve içinde kutlanabilir. 
16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Futbol Federasyonu Başkanı hakkındaki bir açık

lamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/12103) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
talep ederim. 

Saygılarımla, 

' Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Spordan sorumlu Bakan Sayın Şahin, 19 Ocak"ta yapılan Futbol 
Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde ve daha sonra da 
TBMM'de yaptığı konuşmalarda (Sayın Ulusoy'un önceki dönemi ile 
ilgili rapor hazırlayan müfettişlerden mütalaa isteyeceğini ve 
görevde kalmasında sakınca vardır şeklinde mütalaa geldiğinde, 
Genel Kurulu toplayacağım) söylemiştir. 

thA 
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Sayın Ulusoy'un önceki dönemi ile ilgili müfettiş raporları 
Temmuz sonunda tamamlanmış ve gereği yapılmak üzere Sayın 
Bakan'a teslim edilmiştir. Yani müfettişlerin, o dönem ile ilgili teftiş 
görevleri sona ermiştir. Raporların tesliminden 6 ay sonra, ilgili kişi 
yeniden seçildi diye, aynı müfettişlerden mütalaa istemek, olağan 
bir davranış olmadığı gibi, başka örneği de yoktur. 

Kaldı ki, raporu hazırlayan 3 kişilik heyetten biri Başbakanlık, 
ikisi GSGM müfettişidir. Başbakanlık müfettişi de, master eğitimi 
yapmak üzere halen ABD'dedir. 

1. Raporu Temmuz sonunda tamamlayıp, gereği yapılmak üzere 
size teslim eden ve görevlerini tamamlayan müfettişlerden, 
sipariş mütalaa vermelerini mi isteyeceksiniz? 

2. Halen master eğitimi için ABD'de bulunan Başbakanlık 
müfettişi oimadan mütalaa verilebilir mi? 

3. Hakkında, memuriyetten çıkarılmasına ilişkin müfettiş raporu 
olduğu halde, daha önemli görevlere getirdiğiniz 
bürokratlarınız yok mu? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

C-J.JU/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Ba9k.m11,15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
18268 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/12103 esas 
no'lu 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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İZMİR MİLLETVEKİLt SAYIN AHMET ERStN'İN, BAKANLIĞIMA TEVCİH ETTİĞİ, 
7/12103 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, herhangi bir Bakan'm yada Başbakan'in direktifleri 
doğrultusunda rapor yahut sizin ifadenizle "sipariş mütalaa" hazırlayabileceğini düşünmek bu 
KuruPda görevini liyakatle yürüten müfettişlerimize en hafif ifadeyle haksızlıktır ve kabulü 
mümkün değildir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu, ilgili Bakanlığın istemi ve Başbakanlığın onayı ile teftiş görevine 
başlamakta ve incelemenin sonucu ancak ve ancak, teftiş edilen kurum ve kuruluşun yahut olayın 
unsurlarının mevzuata uygunluğunu belirlemektedir. 

Hiç kuşku yok ki, kamu hizmeti kişilerle kaim değildir. Hizmetin gereği, o hizmeti yapabilecek 
donanım ve birikimde bulunan benzer statüdeki kamu görevlileri tarafından da ifa edilebilir. 

Ote yandan, haklımda memuriyetten çıkarılmasına ilişkin müfettiş raporu olduğu halde, 
Bakanlığımca daha önemli görevlere getirilen bürokrat bulunmamaktadır. 

17.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Futbol Federasyonu seçimleriyle ilgili beyanına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/12105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

20.01.2006 j ^ 

^ ^ - " D r . Züheyir AMBER 

Hatay Milletvekili 

1-) Özerk bir kurum olan Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleri öncesi, 
demokratik yoldan aday olan adaylardan birisi için, "önce aklansın da gelsin, 
gerekirse tekrar olağan kurul toplarım" yönünde sözler sarfettiniz. Bu açıklamanız 
taraf olduğunuz anlamına mı gelmektedir? 

2-) Bu açıklamanızın ardında milletin hak ve hukukunu korumak gibi bir 
gerekçeniz olacaksa, hakkında müfettiş raporları ve davalar bulunan diğer konular ile 
ilgili neden suskun kalmakta, dokunulmazlık zırhını bahane etmektesiniz? 

3-) Başbakanlık Müfettişleri şahsınızın direktifleri doğrultusunda rapor 
hazırlayacaklar mıdır? Direktif doğrultusunda rapor hazırlamak, müfettişlik mesleği ile 
bağdaşmakta mıdır? 

4-) Aynı baskı ve yöntemler önümüzdeki günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Olağan Kurulu'nda ve öncesinde gözlemlenecek midir? 

5-) Gelişmiş ülkelerde sivil toplum örgütleri iktidarları yönlendirir fakat ülkemizde 
hükümetiniz döneminde bunun tam tersi gözlemlenmektedir. Sivil toplum örgütlerinin 
genel başkanlıklarına, seçimlerine bu tür siyasi müdahalelerde bulunarak hangi 
amacı güdüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ Jj/ /) 
Ifnnıı • • ' Konu. 

23-/^/2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bask.nın, 15.02.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/12105 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

4b* 
Mehmet Âli ŞAHİN 

Devlet Bakam ve 
Ek: Soru Önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBER'İN, BAKANLIĞIMA TEVCİH 
ETTİĞİ, 7/12105 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 31. 
maddesi, ilgili bakanlığın, kurum üzerindeki gözetim ve denetim yetkisini tanımlamıştır. Bu 
yetki ; " Federasyonun başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve 
işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Başbakanlık 
Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında kalmasında 
sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak 
üzere, Spordan Sorumlu Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır." şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Dolayısıyla, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak kişisel bir tercihle 
TFF'nun Genel Kurulu'nu olağan yada olağanüstü toplantıya çağırmam mümkün değildir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak, "Biz özerk federasyonların iç 
işlerine karışmıyoruz. Tek beklentimiz, spor alanında her türlü şaibeden uzak bir yönetim 
anlayışının sergilenmesidir. Şahıslarla ilgili değiliz. Sayın Ulusoy hakkında Türkiye Futbol 
Federasyonu'nca açılmış davalar varken aday olmasının şık olmayacağını düşünüyoruz." 
demiştim. 

Bu açıklama, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak taraf olduğumu 
değil, ancak, sorumluluk mevkiindeki bir kamu görevlisinin bu sorumluluğuna gösterdiği özen 
ve dikkat olarak değerlendirilmelidir. 

öte yandan Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, herhangi bir Bakan'm yada Başbakan'in direktifleri 
doğrultusunda rapor hazırlayabileceğini düşünmek bu Kurul'da görevini liyakatle yürüten 
müfettişlerimize en hafif ifadeyle haksızlıktır ve kabulü mümkün değildir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu ilgili Bakanlığın istemi ve Başbakanlığın onayı ile teftiş görevine 
başlar ve incelemenin sonucunu ancak ve ancak teftiş edilen kurum ve kuruluşun yahut olayın 
unsurları yasal mevzuata uygunluğunu belirler. 
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18.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, bir siyasî parti ve genel başkanının banka hesabı 
ile ilgili beyanına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12157) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması hususunu, bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan AYDIN 
İstanbul Milletvekili 

23 Ocak 2006 tarihinde Yeni şalak gazetesinde yer alan. şahsınızın yaptığı iddia edilen 
açıklamalara ilişkin olarak : 

1-Açıklamalarınızda söz ettiğiniz , banka hesaplarında 150 milyon dolar bulunan siyasi 
partimiz hangisidir? Sözlerinizde beyan elliğiniz gibi böyle bir siyasi parti var mıdır? Yoksa 
hakkınızda sürekli çıkarmış olduğunuz söylenen al" yasalarını ve loplumca kabul görmeyen bu 
durumu gündemden düşürmek için alılmış bir adım mıdır? 

2-Basınımızda yer aldığı üzere, hakkında hesap incelemesi yaptırdığınız siyasi parti 
liderlerimiz var mıdır? Var ise bu parti başkanları kimlerdir ve mal varlıkları ne kadardır? 
Aynı şekilde partinizin genel başkanının hesaplarını da incelettiniz mi? İnceletecek misiniz? 
Temiz ve şeffal* siyaset anlayışına uygun olarak bu araştırmalarınızı kamuoyumuzla 
paylaşacak mısınız? Yoksa siyasi parti liderlerimizi zan allında bırakmış olmayacak mısınız? 

3-Sayın Bakanın bu tür üstü kapalı açıklamaları siyasi anlayışına ve ahlakına ne kadar 
uygundur? 

4.Gazete haberi yalan mıdır? Gazele haberi yalan ise ilgili gazete hakkında yasal işlem 
başlatacak mısınız? Eğer doğru ise ve iddialarınız doğru çıkmaz ise, halkımızdan özür dileyip 
o yüce makamı işgal ettiğinizi açıklayarak bakanlıktan istifa etmeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

S . y . =B.07 .0 .BMK.0, 2 . 3 / ,8 ^ ^ ^ ^ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 15.02.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde alman İstanbul Milletvekili Sayın Hasan AYDIN'a ait 7/12157 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiştir. 

Konu hakkında tarafımca gerekli açıklamalar yapılmış ve bu açıklamalar basın ve 
yayın organlarında yer almış bulunmaktadır. 

Bu safhada başka bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

ı»l UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin tnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklinne verilen oyların sonucu: 

(S. Sayısı: 1077) 

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 1036) 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

18.12 
1077 
550 
223 

69 
2 
1 

295 
4 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 18.56 
: 1036 
: 550 
: 228 
: 0 
: 0 
: 5 
: 233 

4 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Aryonkarahisar 
Aryonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Aryonkarahisar 
Aryonkarahisar 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Basoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Sevhan 
Tekin Börü 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özvol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gave 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 1077 
Red 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 

S.S. 1036 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 
Erdem 
Gedikli 
tpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Ozcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

S.S. 1077 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 

Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Ozçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Riza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Mehmet Kemal 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

DYP 

S.S. 1077 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 

Adı 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kurs ad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Rçcep 
Saffet 
Ersoyl 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 

S.S. 1077 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulac 
Arıoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Kars lı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 

Adı 

Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
Bağımsız 

S.S. 1077 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Okuducu 
Öymen 
özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğullan 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 

Adı 
Güldal 
Onur 
ibrahim Reyhan 
Ahmet Sun 
inci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
tdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkân 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1077 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Unaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 

Adı 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 1077 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1036 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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tli 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 

Adı 

Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
Ilyas 
Abdülkadir 
tmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Saban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
tlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1077 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 1036 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 

Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyit 
Mehmet 
Halil 
îlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

S.S. 1077 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Yozgat 
|Yozı;at 
| Zonguldak 
1 Zonguldak 
Zonguldak 

1 Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 

| Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bay nırt 

1 Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Kanman 

1 Kırıkkale 
1 Kırıkkale 
1 Kırıkkale 
Kırıkkale 

| Batman 
1 Batman 
| Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Koç 
Oztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Cavusoölu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1077 

Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1036 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı | 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı | 
Katılmadı | 
Kabul 
Katılmadı 1 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Katılmadı 1 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
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04 

05 

06 

07 
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DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

67 NCİ BİRLEŞİM 
23 ŞUBAT 2006 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN G E N E L KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞARTSIZ M I L L E T I N D I R 



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

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 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; çalışma süresinin 23.2.2006 Perşembe günkü Birleşiminde 14.00-21.00 

saatleri arasında olmasının, Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 21.2.2006 tarihli 65 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Dışişleri Komisyonu 
23.2.2006 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
67 NCİ BİRLEŞİM 23 ŞUBAT 2006 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

* 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

^ 

03 - SEÇIM 

* 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCtk =3? 

06 _ GENEL GÖRÜŞME V E MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

* 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

* 



08 - KANUN TASAM VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) 
(S. Sayısı: 1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - 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) 

4. 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) 

5. - 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: 3.1.2006) 

6. X - Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1081) (S. Sayısı: 1036) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

7. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 
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) 

8. - Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri 
Varan'ın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 
2/415) (S. Sayısı: 1082) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler. Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

35. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

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

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

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

39. 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) 

40. 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) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

42. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

43. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

44. 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) 

45. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

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

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

49. - 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) 

50. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
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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) 

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

52. - 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 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

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

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

55. - 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) 

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

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) (*) 

62. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in 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) (*) 

63. - 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) (*) 

64. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nm; 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) 

65. - 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) 
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66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'in Yasama 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) 

77. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - 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) 

86. - 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) 
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87. - 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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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

89. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - 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 (3/98) (S. Sayısı: 475'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 (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 
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96. - 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) 

97. - 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) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100.- 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - 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) 
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105. - 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) 

106. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112. - 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) 

113. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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114.- 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) 

115.- 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) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Karaman Milletvekili Fikret Unlü'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 Unlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - 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) 
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123. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

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

124. - 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) 

125. - 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) 

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

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-larının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki-linin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - 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 
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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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

135. - 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) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

137. - 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) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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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 (3/278) (S. Sayısı: 525'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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - 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) 

145. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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 
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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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - 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) 

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

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 (3/340) (S.Sayısı: 554'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 (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158. - 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 
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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) 

159.- 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 
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167. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 

Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - 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) 

172. - 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) 

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 (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 2 1 - 67 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

185. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186. - 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) 

187.- 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) 

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

189.- 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) 

190. - 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) 

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

192. - 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) 

193. - 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 
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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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

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

197. - 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) 

198. - 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) 

199.- 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) 

200. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in Yasama 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) 

201.- 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) 

202. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 23 - 67 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207.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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.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) 

212. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
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Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

213. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

214. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

215.- Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

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

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221.- 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) 

222. - 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) 

223. - 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 
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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) 

224. - Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama 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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - 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) 

226. - 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) 

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

228. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231. - 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) 

- 2 6 - 67 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOALİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
232. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul

mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

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

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - 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) 

248. - 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

252. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

253.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

254.- 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) 

255. - 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) 

256.- 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) 

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

258. - 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) 

259. - 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) 

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

261.- 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) 

262. 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) 

263. 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) 

264. 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) 

265. 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) 
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266. 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) 

267. 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) 

268. 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) 

269. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama 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 (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

271. - 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) 

272. - 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) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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 
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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) 

276.- 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) 

277. - 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) 

278.- 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) 

279. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - 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) 

281.- 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) 

282.- 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) 

283. - 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) 

284. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili 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) 

285. - 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) 

286. 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) 

287. - 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) 

288. - 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) 

289. - 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) 

290. - 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 Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

291.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) 

292. 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) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

294. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

295. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 
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297. 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 Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

298. 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) 

299. 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 Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

301. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

302. - 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) 

303. - 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) 

304. - 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) 

305. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

306. 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) 

307. 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) 

308. 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) 

309. 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) 
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310.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) 

311.- 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) 

312.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

313. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

314. - 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) 

315.- 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) 

316. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

317.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1089) (S. Sayısı: 1067) (Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 

318. 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) 

319. - 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) 

320. - 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) 

321.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Dağıtma tarihi: 30.1.2006) 

322. - 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 Yazıları 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) 

323. - Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Dağıtma tarihi: 6.2.2006) 
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324. - 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) 

325. X - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/673) (S. Sayısı: 1081) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

326. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti 
Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve 
Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1112) (S. Sayısı: 1084) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

328. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

329. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

330. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

331.- İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

332. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

333. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu) (1/1169) (S. Sayısı: 1090) (Dağıtma tarihi: 20.2.2006) 

(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: 1077) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Millet
vekili Sadullah Ergin ve 2 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/678) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifimiz ve gerekçesi ilişiktedir. 
Gereğini arz ederiz. 24.1.2006 

Hayati Yazıcı Sadullah Ergin Haluk İpek 
İstanbul Hatay Ankara 

GEREKÇE 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinde, hükümlülerin 

cinsiyet ve yaşlılık durumları ile mahkum oldukları hapis cezasının süresi dikkate alınarak özel in
faz usulleri düzenlenmiştir. 

Buna göre; cezanın infazı aşamasında 
a) Altmışbeş yaşını doldurmuş olan erkek hükümlüler ile yaş sınırı aranmaksızın kadın hüküm

lülerin mahkum oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasının, 
b) Yetmiş yaşını doldurmuş olan kadın veya erkek hükümlülerin mahkum oldukları bir yıl veya 

daha az süreli hapis cezasının, 
c) Yetmişbeş yaşını doldurmuş olan kadın veya erkek hükümlülerin mahkum oldukları üç yıl 

veya daha az süreli hapis cezasının, 
d) Seksen yaşını doldurmuş olan kadın veya erkek hükümlülerin mahkum oldukları dört yıl 

veya daha az süreli hapis cezasının, 
Konutunda çektirilebilmesi, hükmü veren mahkemenin veya hükümlü başka bir yerde 

bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemenin kararı ile mümkün olacaktır. 
Suçlu kişinin cinsiyeti ve yaşı göz önünde bulundurularak mahkum olduğu hapis cezasının in

faz kurumunda çektirilmesi, çoğu zaman cezalandırmakla güdülen amaçla bağdaşmayan sonuçlar 
ortaya çıkarabilmektedir. Hatta, cezanın infazıyla güdülen resosyalizasyon amacının ileri yaştaki 
hükümlülerle ilgili olarak gerçekleştirilmesini beklemek, çoğu zaman gerçeklikle de bağdaşmamak
tadır. Ayrıca, ileri yaştaki hükümlülerin toplumsal ortama girmeden, örneğin oturduğu yerde in
fazının sağlanması, infaz kurumlarındaki mekan sorunu bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 

Nitekim medeni ülkeler mevzuatında ileri yaştaki hükümlülerle yaş sınırı aranmaksızın kadın 
hükümlülerin mahkum oldukları belli bir süreyi aşmayan hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz 
kurumuna alınmadan özel infaz rejimine uygun olarak çektirilmesine imkan tanıyan düzenlemeler 
yapılmaktadır. Ceza hukuku biliminin bir kazanımı olan bu gelişmelere paralel olarak İnfaz 
Kanunumuzda da bu yönde bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğu mülahaza edilmiştir. 

Ancak, belirtilmek gerekir ki, kanun teklifindeki madde metninde, mahkum olunan belli bir 
süreyi aşmamış hapis cezasının sadece özel infaz suretine ilişkin bir düzenleme yapılmaktadır. 
Hapis cezasının bu özel infaz rejimine tabi tutularak çektirilmesi, bu cezaya mahkumiyete bağlı hak 
yoksunlukları bakımından herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Ayrıca, bu özel infaz 
rejiminin, mahkumiyetin dayanağını oluşturan suçun işlenmesi nedeniyle gerek kişilere gerek 
kamuya karşı doğmuş olan tazminat sorumluluğu üzerinde de herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 
Bu husus da teklif konusu madde metninde açıkça vurgulanmıştır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 3/2/2006 
Esas No. : 2/678 
Karar No. : 101 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 24/1/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş 
olan, "Adalet ve Kalkınma Partisi Grupbaşkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 2 Millet
vekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/678)" Komisyonumuzun 1/2/2006 tarihli 39 uncu toplantısında, Adalet Bakanı 
Sayın Cemil Çiçek ile Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı temsilcileri ile teklif sahiplerinden 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in de katılımlarıyla incelenip görüşülmüş, geneli üzerindeki 
görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çağdaş penoloji biliminde cezadan beklenen temel amaç cezanın hükümlü üzerinde ikaz, kat
lanma, yoksunluklara tabi olma ve iyileştirmedir. Maddi ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku 
dikkate alındığında, (d) bendi kapsamına girebilecek olan hükümlülerin, Ülkemizin sosyal şart
larına göre belli bazı suçları işlemeleri veya işlemeye yöneltilmeleri sonucu, cezadan beklenen 
"özel önleme" fonksiyonunun da yerine getirilmesini önlemiş olacaktır. 

Ayrıca, ceza haddinin Teklifteki gibi seksen yaş için dört yıl olarak öngörülmesi, bu kategoriye 
hangi suçlu profillerinin girebileceğinin önceden belirlenmesi mümkün görülmediğinden, Teklifin 
çerçeve 1 inci maddesi; - (d) bendinin madde metninden çıkartılması suretiyle - oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklif metninde, kanun tekniğine uyum sağlanması amacıyla redaksiyon yapılmıştır. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Başkan vekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşı oyum vardır) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

(Toplantıya katılmadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Kısmen karşı oy) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1077) 
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Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesinde değişiklik yapan Kanun Teklifi kişiye özel düzen

leme getirdiği için karşıyız. 
İnfaz Yasası yapılırken iktidar partisi grubu kayıp trilyon davasından yargılanan ikisi bakan, üç 

milletvekili ve 65 AKP'liyi, meydana gelen zararı yalnızca Necmettin Erbakan'a ödettirerek, kendi 
arkadaşlarını kurtarmak maksadıyla öyle bir özel düzenleme yapılması için çaba sarf etmişlerdi. 
Gerekçe olarak da, devletin alacağının garanti altına alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. 

Şimdi ise; henüz Yasa uygulanmadan iktidar partisi grubunun iç çelişkisine göre yine kişiye 
özel bir düzenleme yapılarak zararın ödetilmesi koşulu ortadan kaldırılmaktadır. Başlangıçta ileri 
sürdükleri devletin alacağı da yeterli güvence altına alınmadığı halde, iktidar partisi temel yasalan 
kendi grup ihtiyaçlarına göre ve kişiye özel olarak değiştirmek istemektedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidar partisinin ihtiyaçlarına göre, kişiye özel düzenlemelerin 
yapıldığı yer değildir. Yapılan işin mantığı ve yapılış saiki hukuka aykırıdır. 

Bu nedenle yasa teklifine karşıyız. 

Orhan Eraslan Feridun Ayvazoğlu Muharrem Kılıç 
Niğde Çorum Malatya 

Yüksel Çorbacıoğlu Mehmet Küçükaşık 
Artvin Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1077) 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ HATAY MİLLETVEKİLİ 
SADULLAH ERGİN VE 2 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(2) Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğ
muş zararın aynen iade, suçtan önceki hale 
getirme veya tazmin suretiyle tamamen gideril
mesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak 
üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş 
kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları bir yıl, 

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mah
kûm oldukları üç yıl, 

d) Seksen yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları dört yıl, 

Veya daha az süreli hapis cezasının 
konutunda çektirilmesine hükmü veren mah
keme veya hükümlü başka bir yerde bulunuyor
sa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece 
karar verilebilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 1.- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(2) Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğ
muş zararın aynen iade, suçtan önceki hale 
getirme veya tazmin suretiyle tamamen gideril
mesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak 
üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş 
kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları bir yıl, 

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mah
kûm oldukları üç yıl, 

Veya daha az süreli hapis cezasının konutun
da çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya 
hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde 
bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1077) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1036) 

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin 
Tanınmasına ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1081) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 15.7.2005 

Sayı:B.02.0.KKG.0.10/101-1136/3405 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.6.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

UNESCO, hareketlilik ve derecelerin tanınmasıyla ilgili konularda son 50 yıldır çalışmalar yap
makta ve bilgi toplamaktadır. 1964 yılında konunun teknik ve hukuki boyutlarını kapsayan bir çalışma 
yapılmış, bu çalışmalar sonucu 1974 yılından 1980'li yılların başına kadar, diplomaların ve derecelerin 
tanınmasıyla ilgili bölgesel anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmalardan Akdeniz'e Sının Olan 
Ülkeler Anlaşmasını, Avrupa Bölgesi Anlaşmasını ve Asya Pasifik Anlaşmasını onaylamıştır. 

Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından hazırlanmış olan "Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle 
İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme", 11 Nisan 1997 tarihinde Lizbon'da yapılan toplantıya 
katılan ülke temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Söz konusu Avrupa Konseyi sözleşmesi, genellikle 
"Lizbon Sözleşmesi" olarak anılır. 1 Aralık 2004 tarihi itibariyle Türkiye dahil, 39 Avrupa Konseyi 
üyesi ülke bu sözleşmeye imza koymuş ve sözleşme 33 ülke tarafından resmi olarak onaylanmıştır. 

Sözleşmenin ana maddelerine göre: 
• Bir ülkede alınan diploma ve derecelerin sahipleri, bu diploma ve derecelerin diğer bir ülkede 

değerlendirilmesi için yeterli olanağa sahip olacaklardır. 
• Değerlendirme yapılırken, başvuran kişinin cinsiyeti, ırkı, rengi, fiziksel yetersizliği, dili, 

dini, siyasi görüşü, milliyeti, etnik ve sosyal kökenine dayalı hiçbir ayırım yapılmaz. 
• Başvuru sahibinin gerekli şartları yerine getirmediğini kanıtlamak, tanıma/denklik değerlen

dirmesini yapan kurumun sorumluluğundadır. 
• Her ülke, yüksek öğrenime geçiş, öğrenim süreleri ve kazanılmış derecelerle ilgili vasıfları 

değerlendirirken, bu vasıflara kendi ülkesinde kazanılmış gibi işlem yapar. 
• Bir başka ülkede kazanılmış olan yükseköğrenim vasfı, aşağıda belirtilen şekillerden biri 

veya her ikisi için sonuç doğurur: 
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- Bir üst yükseköğrenim kademesine geçişte aranan, sınav veya doktoraya hazırlık gibi şartlar 
o ülkenin kendi öğrencileri için talep ettiği şartlardan farklı olamaz. 

- Akademik unvanların kullanımı, tanıma işleminin yapıldığı ülkedeki yasal düzenlemelere 
göre yapılır. 

• Tüm ülkeler, yükseköğretime girmek veya istihdam edilmek üzere, gerekli koşulları yerine 
getiren mülteciler ve engelli kişiler için, aranan diploma ve derecelerin belgelerle kanıtlanmasının 
mümkün olmadığı durumlarda da geçerli olabilecek yöntemler geliştireceklerdir. 

• Tüm ülkeler, kendi yüksek öğretim sistemleri içinde yer alan kurum ve programlar hakkında 
bilgi sağlayacaktır. 

• Tüm ülkeler, öğrenciler, mezunlar, işverenler, yüksek öğretim kurumları ve diğer ilgili taraf
lar ve kişiler için, yabancı vasıfların tanınmasıyla ilgili danışmanlık hizmeti verecek ulusal bilgi 
merkezleri tesis edecektir. 

• Tüm ülkeler, tanıma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, öğrencilerine Diploma Eki ver
meleri konusunda, yüksek öğretim kurumlarını teşvik edeceklerdir. Diploma Eki, Avrupa Komis
yonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortak geliştirilmiş olan ve kazanılmış vasfı kolay, 
anlaşılabilir bir şekilde tanımlayan ve verildiği ülkedeki yüksek öğretim sistemiyle ilişkilendiren 
bir belgedir. 

Ülkemiz halen Lizbon Sözleşmesinin öngördüğü şartları sağlamaktadır. 
Avrupa Birliği, 2010 yılına kadar toplumsal, bilimsel, teknolojik ve ekonomik açıdan, ABD ile 

rekabet gücüne sahip ve bilgiye dayalı global güç olmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için 
eğitime ve özellikle yükseköğretim kurumlarına büyük görevler düştüğü kabul edilmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yüksek öğretim sistemleri için öngörülen yapısal değişik
liğin niteliği ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, 
25 Mayıs 1998 tarihinde imzalanmıştır. Sorbon Deklarasyonu'nu, Avrupa'daki 31 ülkenin Eğitim 
Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde imzalanan Bologna Deklarasyonu izlemiştir. Bolog-
na Deklarasyonumla uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip bir Avrupa Yükseköğretim Bölgesi 
oluşturulması yönünde siyasi irade ortaya konmuştur. Bu amaçla diploma ve akademik derecelere 
şeffaflık getirilmesi, ABD sistemine benzer şekilde lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarının 
benimsenmesi, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin teşvik edilmesi, yetiştirme ve araştırmaya 
dayalı entegre programlar geliştirilmesi ve akademik değerlendirme ve kalite kontrol sistemleri 
kurulmasında Avrupa düzeyinde işbirliği yapılması temel ilke olarak benimsenmiştir. 

Bologna Deklarasyonu'nun imzalanmasından iki yıl sonra, 18-19 Mayıs 2001 tarihlerinde Prag' 
da bir araya gelen eğitim bakanları toplantısında Bologna Deklarasyonu hedefleri genişletilmiş, ör
neğin bilgi toplumu olabilme açısından büyük öneme sahip "yaşam boyu öğrenim" ile öğrencilerin 
ve yükseköğretim kurumlarının sürece katılımı, Avrupa Yükseköğrenim alanının cazip ve rekabete 
açık hale getirilmesi, doktora çalışmaları ve Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile Avrupa Yüksek Öğ
retim Alanı (EHEA) arasında sinerji yaratılması, Deklarasyonun hedefleri arasına alınmıştır. 

Bu bağlamda bilimsel ve akademik çalışmaların, patent ve teknolojik ürünlere dönüşümünde 
ABD'yi yakalamak, 3. dünya üyesi ülkelerin öğrenci ve bilim adamlarını cezbetmek, bilim adam
larının geçici olarak geleceği Mükemmeliyet Merkezleri ve bunların bilgi ağlarını ve bilgi otoyol
larını yaratmak, Avrupa Birliği hedefleri arasına alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1036) 



Prag Toplantısında ülkemiz, Bologna Deklarasyonu'na imza atan ülkeler arasına tam üye 
olarak kabul edilmiştir. 

Bologna Deklarasyonumun eğitimle ilgili hedefleriyle ülkemizin yükseköğretim hedefleri ör-
tüşmekte ve bu bağlamda Lizbon Sözleşmesi, öğrencilere başka bir ülkede kazandıktan kredilerin 
ve vasıflann, dönem kaybetmeden kendi ülkelerinde tanınmasına olanak sağlaması açısından, 
önemli bir doküman teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi, ülkemizin 15 Nisan 2004 tarihinde Brüksel'de imzaladığı "Avrupa Topluluğu ile 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlan Leonardo da Vinci II, Socrates II ve Gençlik Prog-
ramlanna katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı" 8 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında Mobility programından yararlanarak 183 öğrenci ülkemize gelmiş 
ve 475 öğrencimiz Avrupa'nın çeşitli üniversitelerine gitmiştir. 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Esas No.: 1/1081 17.11.2005 

Karar No.: 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça 19.9.2005 tarihinde tali komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 
esas komisyon olarak Dışişleri komisyonlarına havale edilen, "Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle 
İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı (1/1081)", Komisyonumuzun 17.11.2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantımıza 
Millî Eğitim, ve Dışişleri bakanlıkları ve Yüksek Öğretim Kurulu yetkilileri katılmışlardır. 

Söz konusu sözleşme; bir ülkede alınan diploma ve derecelerin diğer bir ülkede değerlendiril
mesi ile ilgili esasları içermektedir. Tasarı ile bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması ön
görülmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelerde yükseköğretimle ilgili olarak denklik sorununa dikkat 
çekilmiş, bu konunun bir an önce çözülmesinin önemi ifade edilmiştir. 

Gerekçesi doğrultusunda tümü benimsenen Tasarının maddelerine geçilmiş; söz konusu sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunmasını içeren 1. yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü 
maddeler ile tümü komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Kâtip 

Ali Aydınhoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
Üye 

Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Remzi Çetin 

Konya 

Başkanvekili 
Hikmet Özdemir 

Çankırı 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Üye 
Mustafa Gazalcı 

Denizli 
Üye 

Berhan Şimşek 
İstanbul 

Üye 
Ali Cumhur Yaka 

Muğla 
Üye 

Engin Al tay 
Sinop 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 
Üye 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 
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MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA 

İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 
KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/1081 28.11.2005 
Karar No.: 110 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.7.2005 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 19.9.2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna esas komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilen "Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
24.11.2005 tarihli 26 ncı toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin 
de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Hareketlilik ve akademik derecelerin tanınmasıyla ilgili ilk çalışmalar UNESCO bünyesinde 
başlamış ve bu kapsamda 1974 yılından 1980'li yılların başına kadar, diplomaların ve akademik 
derecelerin tanınmasıyla ilgili bölgesel anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye bu anlaşmalardan Ak
deniz'e Sınırı Olan Ülkeler Anlaşmasını, Avrupa Bölgesi Anlaşmasını ve Asya Pasifik Anlaşmasını 
onaylamıştır. 

Yine bu kapsamda Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından hazırlanan Avrupa Bölgesinde 
Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına ilişkin Sözleşme, 11 Nisan 1997 tarihinde Liz
bon'da, toplantıya katılan ülke temsilcilerince imzalanmış olup ülkemiz tarafından da 1 Aralık 2004 
tarihinde imzalanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Sözleşme ile; 
- Bir ülke tarafından düzenlenen belgelerin sahiplerinin, diğer taraf ülkelerin yetkili organlarına 

talepte bulunarak, bu belgelerin değerlendirilmesi için yeterli erişim olanaklarına sahip olmalarının, 
- Değerlendirilme yapılırken başvuran kişinin dili, dini, ırkı, cinsiyeti, siyasi görüşü, milliyeti, 

etnik ve sosyal kökenine dayalı hiçbir ayırımın yapılmamasının, 
- Taraf devletlerden her birinin, belgelerin tanınmasını kolaylaştırmak için kendi eğitim sis

temiyle ilgili yeterli ve açık bilginin teminini sağlaması ve tanıma ile ilgili işlemleri kolaylaştırmak 
amacıyla ulusal bilgi merkezlerinin kurulmasının, 

- Taraf devletlerden herhangi birinin yükseköğretim kurumlarında geçirilen sürelerin tanınarak 
diğer ülkelerdeki eş programlara devam edilebilmesinin, 

- Sözleşme ile ilgili hükümlerin yürütülmesini sağlamak üzere Sözleşme Komitesi kurul
masının, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Sözleşmenin Portekiz'in başkentinde imzalanması nedeniyle kısaca Lizbon Sözleşmesi olarak 

bilindiği, 
- Sözleşme ile Avrupa Bölgesinde yükseköğretim alanında bir çerçeve oluşturulmasının amaç

landığı, 
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- Ülkemizin Avrupa Birliği eğitim programlarına her geçen gün artan şekilde katıldığı, 

Şeklindeki Hükümet temsilcilerinin açıklamalarını takiben Komisyon üyelerimiz tarafından; 

- Sözleşmeye taraf devletlerin tamamında yükseköğretim alanında farklı eğitim standartlarının 
olduğu ve ülkemizde mevcut eğitim standardının artırılmasına yönelik çahşmalann yapılıp yapıl
madığına ilişkin soruya Hükümet temsilcileri tarafından verilen ek açıklama ve cevaplarda; 

- Sözleşmeye taraf devlet üniversitelerinin eğitim standartları arasında farkların olduğu ve her 
ülkenin aynı standartları yakalamasının beklenmediği, 

- Sözleşme açısından akreditasyonun sağlanmasının önemli olduğu, 

- Bu konuda üniversitelerin kendi bünyesinde çalışmaların yapılmakta olduğu, 

İfade edilmiştir. 
Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannın 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 
Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkanvekili 

Eyyüp Sanay 
Ankara 

Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRE
TİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANIN
MASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Türkiye Cumhuriyeti adına 

1 Aralık 2004 tarihinde imzalanan "Avrupa 
Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin 
Tanınmasına İlişkin Sözleşme"nin onaylanması 
uygun bulunmuştur.. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- 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 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRE
TİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANIN
MASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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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European Treaty Series-No: 165 Sene des Traites europeens-no 165 

AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ 
BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN 

SÖZLEŞME 

Lizbon, 11.IV.1997 
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Bu Sözleşme'ye Taraflar, 

Eğitim hakkının bir insan hakkı olduğu ve bilginin elde edilmesi ve ilerlemesinde bir araç olan 
yükseköğretimin, hem bireyler hem de toplum için az bulunur zenginlikte kültürel ve bilimsel bir 
değer oluşturduğu gerçeğinin bilincinde olarak; 

Yükseköğretimin, halklar ve uluslar arasındaki barış, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün teşviki ve 
karşılıklı güvenin oluşturulmasında hayati bir rol oynaması gerektiğini göz önünde bulundurarak; 

Avrupa bölgesindeki eğitim sistemlerindeki büyük çeşitliliğin, bütünüyle saygı duyulması 
gereken müstesna bir değer olan kendi kültürel, sosyal, siyasi, felsefi, dini ve ekonomik çeşitliliğini 
yansıttığını göz önünde bulundurarak; 

Her bir Tarafın bireyleri ve her bir Tarafın eğitim kurumlarındaki öğrencilerin diğer Taraflar
daki eğitim kaynaklarına erişimini, özellikle de bunların diğer Taraflardaki yükseköğretim kurum
larında eğitimlerini sürdürme ya da çalışmalarının bir bölümünü bu kurumlarda tamamlamaya 
yönelik çabalarını kolaylaştırarak, tüm bölge halkının bu zengin çeşitlilikten yararlanabilmelerine 
imkan sağlamayı dileyerek; 

Avrupa Bölgesindeki bir başka ülkeden alınan çalışma, sertifika, diploma ve derecelerin tanın
masının Taraflar Devletler arasındaki 'akademik dolaşımı teşvikte önemli bir önlem olduğunu göz 
önünde bulundurarak; 

Kurumsal özerklik ilkesine ve bu ilkenin ayakta tutulması ve korunması gerektiği bilincine 
büyük önem yükleyerek; 

Belgelerin adil bir şekilde tanınmasının eğitim hakkının temel bir öğesi ve toplumun bir sorum
luluğu olduğuna inanarak; 

Avrupa'daki akademik tanınmayı içine alan Avrupa Konseyi ve UNESCO Sözleşmelerini; 
• Üniversitelere Kabulü sağlayan Diplomaların Denkliğiyle ilgili Avrupa Sözleşmesi (1953, 

ETS No. 15) ve Protokolü (1964, ETS NO:49); 
• Üniversite Çalışma Sürelerinin Denkliğine ilişkin Avrupa Sözleşmesi (1956, ETS No.21); 

• Üniversite Belgelerinin Akademik Tanınmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (1959, ETS No.32); 
• Avrupa Bölgesinde yer alan Devletlerin Yükseköğretimleriyle ilgili Çalışmaların, Dip

lomaların ve Derecelerin Tanınmasına ilişkin Sözleşme (1979); 
• Üniversite Çalışma Sürelerinin Genel Denkliğiyle ilgili Avrupa Sözleşmesi (1990, ETS No. 13 8); 

ve 
• Akdeniz'e sınırı olan Arap ve Avrupa Devletlerindeki Yükseköğretim Çalışmalarının, Dip

lomalarının ve Derecelerinin tanınmasına ilişkin, UNESCO çerçevesinde benimsenen ve kısmen 
Avrupa'daki akademik tanınmayı içine alan Uluslararası Sözleşmeyi (1976) dikkate alarak; 

Bu Sözleşmenin, UNESCO Sözleşmeleri, dünyanın diğer bölgelerini içine alan Uluslararası 
Öneri ve bu bölgeler arasında iyileştirilmiş bir bilgi alış verişine olan gereksinim bağlamında da 
değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle; 

Ulusal öğretim sistemleri içindeki ve arasındaki çeşitliliğin önemli ölçüde artmasına yol açan 
bu Sözleşmelerin benimsenmesinden beri, Avrupa Bölgesindeki yüksek öğretimde geniş çaplı 
değişikliklerin ve bu gelişmeleri yansıtma için yasal araçların ve uygulamanın uyarlamasına olan 
ihtiyacın bilincinde olarak; 
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Avrupa bölgesinde, uygulamada karşılaşılan tanıma sorunlarına ortak çözümler bulunması 
gereğinin bilincinde olarak; 

Mevcut tanıma uygulamasını iyileştirmek ve daha saydamlaştırmak ve Avrupa bölgesindeki, 
yükseköğretimin mevcut durumuna daha uyumlu hale getirilmesi gereğinin bilincinde olarak; 

Avrupa Konseyi ve UNESCO'nun ortak himayesinde geliştirilen ve kabul edilen Avrupa Böl
gesindeki, tanıma uygulamalarının ileriye yönelik gelişimi için ortak bir çerçeve öngören.bir Söz
leşmenin olumlu yöndeki etkisine güven duyarak; 

İşbu Sözleşmenin ilke ve hükümlerini hayata geçirmek için kalıcı uygulama mekanizmaları 
sağlamanın öneminin bilincinde olarak; 

aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 
Bölüm I. Tanımlar 
Madde I 
Bu Sözleşme'nin amaçlan bakımından, aşağıdaki terimler şu anlamları taşımaktadır: 
Giriş (yükseköğretime) 
Gerekli özelliklere sahip adayların, yükseköğretime başvuru ve kabul için değerlendirilmeye 

alınma hakkı. 
Kabul (yükseköğretim kurumlarına veya programlarına) 
Gerekli özelliklere sahip adayların, belirli bir kurum ve/veya belirlenen bir programda yük

seköğretim çalışmalarını sürdürmelerine olanak tanıyan eylem ya da sistem. 
Değerlendirme (kurumların veya programların) 
Bir yükseköğretim kurumu veya programının eğitim kalitesini oluşturma yöntemi. 
Değerlendirme (bireysel belgelerin) 
Kişinin başka bir ülkeden almış olduğu belgenin yetkili bir organ tarafından yazılı olarak 

değerlendirilmesi. 
Tanınmayla ilgili yetkili makam 
Yabancı belgelerin tanınmasıyla ilgili bağlayıcı kararlar vermeye resmi olarak yetkili bir organ. 
Yükseköğretim 
Bir Tarafın ilgili makamları tarafından onun yükseköğretim sistemine ait olarak tanınan, orta 

öğretim sonrasında gerçekleştirilen her türlü ders ya da bir dizi ders, eğitim veya araştırmaya 
yönelik eğitim. 

Yükseköğretim Kurumu 
Yükseköğretim sağlayan ve bir Tarafın yetkili makamı tarafından kendi yükseköğretim sis

temine ait olarak tanınan bir kurum. 
Yükseköğretim programı 
Bir Tarafın yetkili makamı tarafından kendi yükseköğretim sistemine ait olarak tanınan ve 

tamamlandığında öğrenciye bir yükseköğretim belgesi sağlayan çalışma programı. 
Çalışma süresi 
Kendi başına tamamlanmış bir çalışma programı olmamakla birlikte, önemli ölçüde bilgi veya 

becerinin kazanıldığını gösteren, yükseköğretim programının değerlendirilmiş ve belgelenmiş her
hangi bir unsuru. 
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Belge 
Yükseköğretim belgesi 
Bir yükseköğretim programının başarılı bir şekilde tamamlandığını doğrulayan, yetkili bir 

makam tarafından düzenlenmiş herhangi bir derece, diploma veya diğer bir sertifika. 

Yükseköğretime kabulü sağlayan belgeler 
Bir eğitim programının başarılı bir şekilde tamamlandığını doğrulayan ve kişiye yükseköğ

retime kabul için değerlendirilmeye alınma hakkı veren, yetkili makam tarafından düzenlenmiş her
hangi bir diploma veya sertifika. 

Tanıma 

Bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili 
makam tarafından resmi olarak kabulü. 

Koşul 

A. Genel koşullar 
Yükseköğretime veya diğer belirli bir düzeye kabul için veya belirli bir düzeyde yükseköğ

retim derecesinin verilebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullar. 
B. Özel koşullar 
Belli bir yükseköğretim programına kabul için veya belirli bir çalışma alanında özel bir yük

seköğretim derecesi almak için genel koşullarla birlikte yerine getirilmesi gereken diğer koşullar. 
Bölüm II. Makamların yetkileri 
Madde ILI 

1. Tanıma kararlarının alınması konusunda bir Tarafın merkezi makamlarının yetkili olduğu 
durumlarda, ilgili Taraf bu Sözleşme koşullarıyla derhal bağlı olacak ve kendi topraklarında bu Söz-
leşme'nin hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. 

Tanımayla ilgili konularda karar alma yetkisinin genel olarak Tarafın organlarına ait olduğu 
durumlarda, Taraf bu yetkiyi, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma ya da katılım bel
gesinin teslimi sırasında veya sonraki bir zamanda kurumsal durumunu veya yapısını gösteren kısa 
bir beyanatla birlikte tevdi makamlarından birine verecektir. Bu gibi durumlarda, bu şekilde görev
lendirilenlerin yetkili makamları kendi topraklarında bu Sözleşme'nin hükümlerinin yerine getiril
mesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. 

2. Tanımayla ilgili konularda karar alma yetkisinin tek tek yüksek öğretim kurumlarına veya 
diğer kuruluşlara ait olduğu durumlarda, her bir Taraf kendi anayasal durumuna veya yapısına göre 
bu Sözleşme, metnini söz konusu, kurumlara veya kuruluşlara iletecek ve hükümlerinin gerektirdiği 
biçimde incelenmesi ve uygulanmasını teşvik etmek için gereken adımları atacaktır. 

3. Bu Maddenin 1. ve 2. paragraflanndaki hükümler, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, bu 
Sözleşme'nin müteakip maddeleri kapsamında düzenlenen Tarafların yükümlülüklerine uygulanacaktır. 

Madde 11.2 

İmza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma ya da katılım belgesinin teslimi sırasında veya 
sonraki bir zamanda, her bir Devlet, Vatikan ya da Avrupa Topluluğu işbu Sözleşme/nin tevdi 
makamını veya tanınma konularında farklı kararlar almaya yetkili makamları bilgilendireceklerdir. 
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Madde II.3 
Bu Sözleşme'nin hiçbir hükmünün, bu Sözleşme Taraflarından birinin belgelerin tanınmasına 

ilişkin, taraf olduğu ya da olabileceği, mevcut ya da gelecekte, yapılacak bir Anlaşmadan doğan ya 
da Anlaşma'nın içerdiği daha lehte olan hükümlerini geçersiz kıldığı addedilemez. 

Bölüm III. Belgelerin değerlendirilmesiyle ilgili temel ilkeler 

Madde III.1 

1. Taraflardan biri tarafından düzenlenen belgelerin sahipleri, yetkili organa talepte bulunarak, 
bu belgelerin değerlendirilmesi için yeterli erişim hakkına sahip olacaklardır. 

2. Bu bakımdan, adayın cinsiyeti, ırkı, rengi, sakatlığı, dili, dini, siyasal ya da diğer görüşü, 
ulusu, etnik ya da toplumsal kökeni, ulusal bir azınlıkla ilişkisi, karakteri, soyu ve diğer statüleri 
konusunda veya tanınması istenen belgelerin esasına ilişkin olmayan hususlara dayanarak hiçbir 
gerekçeyle ayrımcılık yapılmayacaktır. Bu hakkı güvence altına almak üzere Taraflardan her biri, 
yalnızca kazanılan bilgi ve becerilere dayalı olarak, belgenin tanınması için yapılan başvuruların 
değerlendirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapma görevini üstlenir. 

Madde III.2 
Taraflardan her biri, belgelerin değerlendirilmesi ve tanınmasında kullanılan usul ve ölçütlerin 

saydam, tutarlı ve güvenilir olmasını sağlayacaktır; 
Madde III.3 
1. Tanıma kararları, tanınması talep edilen belgelerle ilgili yeterli bilgiye sahip olma esasına 

göre alınacaktır. 
2. İlk aşamada, yeterli bilgiyi sağlama sorumluluğu, bu bilgiyi iyi niyetli olarak temin edecek 

başvuru sahibine aittir. 
3. Başvuruda bulunan adayın sorumluluğu saklı tutulmak kaydıyla, söz konusu belgeleri 

düzenleyen kurumlar da, adayın talebi üzerine ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde, belge sahibine, 
kuruma ya da tanınmanın istendiği ülkenin yetkili makamlarına gerekli bilgiyi sağlamakla görevli 
olacaklardır. 

4. Taraflar, uygun olduğu ölçüde, eğitim sistemlerine bağlı olan tüm eğitim kurumlarını söz 
konusu kurumlardan alınan belgelerin değerlendirilmesi için bilgi edinmeye yönelik her türlü kabul 
edilebilir talebin yerine getirilmesi talimatını verecekler ve teşvik edeceklerdir. 

5. Bir başvurunun gerekli koşulları taşımadığını ortaya koyma sorumluluğu, değerlendirmeyi 
üstlenen organa aittir. 

Madde III.4 
Taraflardan her biri belgelerin tanınmasını kolaylaştırmak için kendi eğitim sistemiyle ilgili 

yeterli ve açık bilginin teminini sağlayacaktır. 
Madde III.5 
Tanıma kararlan, yetkili olan makamlar tarafından önceden belirlenen ve gerekli olan tüm bel

gelerin sağlanmasından itibaren başlayan makul bir süre içerisinde gerçekleştirilir. Tanımanın red
dedilmesi durumunda, bunun sebepleri belirtilecek ve adayın daha sonraki bir dönemde tanınabil-
mesi için alması gereken önlemlere ilişkin bilgi verilecektir. Tanımanın reddedilmesi veya bir 
kararın alınmaması durumunda aday, makul bir süre içerisinde, itirazda bulunabilecektir. 
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Bölüm IV. Yükseköğretime kabulü sağlayan belgelerin tanınması 
Madde IV.l 
Belgelerin alındığı Tarafla belgenin tanınmasını isteyen Taraf arasında yükseköğretime giriş 

için yerine getirilmesi gereken genel koşullarla ilgili önemli farklılıklar olmaması durumunda, 
Taraflardan her biri, kendi eğitim sistemine bağlı olan programlara girebilmek için, söz konusu 
Taraflann yükseköğretime kabul için gerekli koşulları yerine getirerek düzenledikleri belgeleri 
tanıyacaktır. 

Madde IV.2 
Diğer bir seçenek olarak, Taraflardan biri tarafından düzenlenen belgenin sahibine, belge 

sahibinin talebi üzerine, bu belgenin bir değerlendirilmesinin verilmesini sağlamak söz konusu 
Taraf için yeterli olacak ve böyle bir durumda, gerekli değişikliklerin yapılmasıyla, Madde IV.l' 
deki hükümler uygulanacaktır. 

Madde IV.3 
Belgenin elde edildiği Tarafın belgesi, sadece belirli kurumlara veya yükseköğretim program

larına girişi sağlamakta ise, Taraflardan her biri, belge alınan Taraf ile giriş koşullarına ilişkin önem
li farklılıklar bulunmaması koşulu ile, belge sahiplerine, kendi eğitim sistemlerine ait benzer özel
likteki Yükseköğretim programlarına katılımı sağlayacaklardır. 

Madde IV.4 
Belirli özelliklere sahip yükseköğretim programlanna kabul edilmek, giriş için gerekli olan genel 

koşullara ek olarak, özel koşullan yerine getirmeye de bağlıysa, ilgili Tarafın yetkili makamlan diğer 
Taraflardan alınan belgelerin sahiplerinden eşit olarak ek koşullan yerine getirmelerini isteyebilir ya 
da Taraflardan alınan belgelerin eş koşullan yerine getirip getirmediğini değerlendirebilir. 

Madde IV.5 
Okul bitirme belgesi alınan bir Tarafta yükseköğretime giriş, bir ön koşul olarak, ek nitelik 

belirleme sınavlarına girmeye bağlı ise, diğer Taraflar bu koşullara göre, şartlı girişe izin verebilir
ler ya da kendi eğitim sistemleri içerisinde bu tür ek koşullan yerine getirmek üzere bir seçenek 
sunabilirler. İmza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma ya da katılım belgesinin teslimi sırasın
da veya sonraki bir zamanda, her bir Devlet, Vatikan ya da Avrupa Topluluğu, tevdi makamların
dan birine, bu Maddeden yararlanacağını ve Maddeyi uygulama niyetinde olduğu Tarafları ve 
sebeplerini belirleyerek tebliğ eder. 

Madde IV.6 
Madde IV.l, IV.2, IV.3 ve IV.5'in hükümlerine halel getirmeksizin, belirli bir yükseköğretim 

kurumuna ya da böyle bir yükseköğretim kurumunun belirli bir programına giriş, sınırlı ya da seç
meli göre olabilir. Bir yüksek öğretim kurumuna ve/veya programına girişin seçmeli olduğu durum
larda, kabul usulleri, Bölüm IU'de tanımlanan adillik ve ayrım yapmama ilkelerine göre yürütül
düğünden emin olacak biçimde tasarlanmalıdır. 

Madde IV.7 
Madde IV.l, IV.2, IV.3, IV.4 ve IV5'in 5'in hükümlerine halel getirmeksizin, belirli bir yük

seköğretim kurumuna kabul edilmek, adayın ilgili kurumun öğrenim dili ya da dillerinde veya belir
li başka dillerde gösterdiği tatmin edici yeterliliğe bağlı olabilir. 
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Madde IV.8 

Yükseköğretime girişin, geleneksel olmayan belgelere bağlı olduğu Taraflarda, diğer Taraflar
dan alınan benzer belgeler, tanımanın istendiği Taraflardan alman geleneksel olmayan belgelere 
benzer biçimde değerlendirilecektir. 

Madde IV.9 
Yükseköğretim programlarına kabul amacıyla, her Taraf kendi ülkesinde ulusal mevzuatın 

belirli koşullarıyla veya bu kurumların köken Tarafıyla yapılan belirli anlaşmalara bağlı olarak 
faaliyet gösteren yabancı eğitim kurumlan tarafından düzenlenen belgeleri tanıyabilir. 

Bölüm V. Çalışma sürelerinin tanınması 
Madde V.l 
Taraflardan her biri, diğer Tarafın bir yükseköğretim programı çerçevesinde tamamlanan çalış

ma sürelerini tanıyacaktır. Bu tanıma, diğer bir Tarafta tamamlanan çalışma süreleriyle, tanınmanın 
istendiği Tarafta yer değiştirecekleri yükseköğretim programının bir bölümü arasında önemli fark
ların olmaması şartıyla, tanımanın istendiği Taraftaki yükseköğretim programının tamamlanmasına 
yönelik çalışma sürelerini kapsayacaktır. 

Madde V.2 
Diğer bir seçenek olarak, başka bir Tarafın bir yükseköğretim programı çerçevesinde belirli bir 

çalışma süresini tamamlayan bir kişiye, kişinin isteği üzerine, söz konusu çalışma süresinin bir 
değerlendirilmesini sağlamak Taraf için yeterli olacak ve bu gibi durumlarda, gerekli değişikliklerin 
yapılmasıyla, Madde V.l'deki hükümler uygulanacaktır. 

Madde V.3 
Özellikle Taraflar 
a) bir yanda yüksek öğretim kurumu veya ilgili çalışma sürelerinden sorumlu yetkili makam ve 

diğer yanda istenen tanımadan sorumlu yükseköğretim kurumu veya yetkili tanıma makamı arasın
da önceden bir anlaşma olması durumunda; 

b) çalışma süresinin tamamlandığı yükseköğretim kurumu tarafından, öğrencinin söz konusu 
çalışma süresinde gerekli koşulları başanyla yerine getirdiğini onaylayan bir sertifika veya 
akademik kayıtlannı içeren bir not dökümünün (transkript) düzenlenmiş olması durumunda. 

çalışma sürelerinin tanınmasını kolaylaştıracaklardır: 
Bölüm VI. Yükseköğretim belgelerinin tanınması 
Madde VI.l 
Bir tanıma karan, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına 

dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın istendiği belge ile tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık 
gelen diploma arasında önemli bir farklılık görülmediği durumda, diğer Tarafta verilmiş yükseköğ
retim belgelerini tanıyacaktır. 

Madde VI.2 
Diğer bir seçenek olarak, belge sahibinin isteği üzerine, Tarafın, başka bir Tarafta düzenlenmiş 

olan belgenin değerlendirilmesinin alınması olanağının sunulması yeterli olacak ve Madde VI.l 
hükmü gerekli değişikliklerle uygulanacaktır. 
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Madde VI.3 
Bir Tarafta düzenlenen bir yükseköğretim belgesinin diğer bir Tarafta tanınmasıyla aşağıda 

belirtilen sonuçlardan biri ya da ikisi birden gerçekleşecektir: 

a) Tanınmanın istendiği Taraftaki belge sahipleriyle aynı koşullarda, ilgili sınavları da içeren 
ileri düzey yükseköğretim çalışmalarına ve/veya doktora hazırlıklarına kabul edilme; 

b)Tanımanın istendiği Tarafın yasa ve düzenlemelerine veya yargı yetkisine tabi olarak, bir 
akademik unvanı kullanma. 

Buna ek olarak, tanıma, tanımanın istendiği Tarafın yasa ve düzenlemelerine veya yargı yet
kisine tabi olmak kaydıyla, iş piyasasına girmeyi kolaylaştırabilir. 

Madde VI.4 
Tarafta düzenlenen bir yükseköğretim belgesinin diğer bir Tarafta değerlendirilmesi şu şekilde 

olabilir: 

a) genel istihdam amaçlan için öneri biçiminde; 
b) programlarına kabul edilmek için bir eğitim kurumuna öneri biçiminde; 
c) herhangi bir yetkili tanıma makamına öneri biçiminde. 
Madde VI.5 
Taraflardan her biri, kendi ülkesinde, ulusal mevzuatın belirli, koşullarıyla ya da söz konusu 

kurumların köken Taraf ile yapılan belirli anlaşmalara bağlı olarak faaliyet gösteren yabancı eğitim 
kurumları tarafından düzenlenen belgeleri tanıyabilir. 

Bölüm VII. Mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve mülteci benzeri konumdaki kişilerin sahip 
oldukları belgelerin tanınması 

Madde VII 
Taraflardan alınan belgelerin yazılı ispatının yapılamadığı durumlar da dahil olmak üzere, mül

tecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve mülteci benzeri konumdaki kişilerin yükseköğretime, daha 
ileri yükseköğretim programlarına veya iş faaliyetlerine girişleri için gerekli olan şartları yerine 
getirip getirmedikleri konusunda her bir Taraf, kendi eğitim sistemi çerçevesinde Anayasal, yasal 
ve düzenleyici hükümlerine uygun olarak adil ve hızlı değerlendirme yapmak üzere hazırlanan yön
temleri geliştirmek için uygulanabilir ve makul tüm adımları atacaktır. 

Bölüm VIII. Yükseköğretim kurumlarının ve programlarının değerlendirilmesi hakkın
da bilgi 

Madde VIII.l 
Taraflardan her biri, kendi yükseköğretim sistemine bağlı herhangi bir kurum ya da bu kurum

larda faaliyet gösteren herhangi bir program hakkında, bu kurumlar tarafından düzenlenen bel
gelerin tanınmanın istendiği Tarafta doğrulanıp doğrulanmadığını belirleyebilmeleri amacıyla diğer 
Taraf Devletin yetkili makamlanna olanak vermek için, gerekli bilgiyi sağlayacaktır. Bu tür bilgiler 
aşağıda belirtildiği biçimde sağlanacaktır: 

a) Taraflar, yükseköğretim kurumları ve programlarıyla ilgili resmi bir değerlendirme sistemi 
kurmuşlarsa: bu değerlendirmenin yöntem ve sonuçlarına ilişkin bilgi ile yükseköğretim belgesi 
veren her türlü yükseköğretim kurum ve programına özgü nitelik standardına ilişkin bilgi, 
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b) Taraflar, yükseköğretim kurumlan ve programlanyla ilgili resmi bir değerlendirme sistemi 
kurmamışlarsa: kendi eğitim sistemlerine bağlı herhangi bir yükseköğretim kurumundan veya her
hangi bir yükseköğretim programından alınan çeşitli belgelerin tanınmasına ilişkin bilgi. 

Madde VIII.2 
Taraflardan her biri: 

a) kendi yükseköğretim sisteminde yer alan yükseköğretim kurumlannın, her bir eğitim 
kurumunun karakteristik özellikleriyle birlikte, gözden geçirilmesinin; 

b) farklı dereceler verme ve her türlü kurum ve programlara giriş koşullannı gösteren kendi 
yükseköğretim sistemi tarafından tanınan kurumlann (kamu veya özel) bir listesinin; 

c) yükseköğretim programlannın bir tanımının; 

d) Taraflann kendi yüksek öğretim sistemine bağlı olarak kabul ettiği, ülkesi dışında bulunan 
eğitim kurumlannın bir listesinin geliştirilmesi, devamının sağlanması ve temin edilmesi için yeter
li hazırlıklan yapacaktır: 

Bölüm IX Tanıma, konularında bilgi 
Madde IX. 1 

Yükseköğretime ilişkin belgelerin tanınmasını sağlamak amacıyla, Taraflar alınan belgelerin 
tam olarak belirlenmesi için saydam sistemler oluşturmak sorumluluğunu üstlenirler. 

Madde IX.2 
1. Konu ile ilgili, doğru ve güncel bilgi ihtiyacını karşılamak için, Taraflardan her biri, bir 

ulusal bilgi merkezi kuracak veya işletecek ve söz konusu merkezin kuruluşunu ya da merkezi et
kileyen herhangi bir değişikliği tevdi makamlanndan birine bildirecektir. 

2. Taraflardan her birinde, ulusal bilgi merkezi: 

a) bulunduğu ülkenin yükseköğretim sistemine ve belgelerine ilişkin tutarlı ve doğru bilgiye 
erişimi sağlayacak; 

b) diğer Taraflann yükseköğretim sistemlerine ve belgelerine ilişkin bilgiye erişimi kolaylaş
tıracak; 

c) ulusal yasa ve düzenlemelere uygun olarak tanıma ve belgelerin değerlendirilmesi konusun
da öneride bulunacak veya bilgi verecektir. 

3. Her ulusal bilgi merkezi, işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli araçları hizmetine tah
sis edecektir. 

Madde IX.3 
Taraflar, ulusal bilgi merkezleri aracılığıyla ya da başka bir biçimde, UNESCO/Avrupa Kon

seyi Diploma Ekinin ya da Taraflann yükseköğretim kurumlan tarafından verilen eşdeğer başka bir 
belgenin kullanımını destekleyeceklerdir. 

Bölüm X. Yürütme mekanizmaları 
Madde X.l 
Aşağıda belirtilen organlar Sözleşme'nin yürütülmesini idare edecek, ilerletecek ve kolaylaş

tıracaklardır: 
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a) Avrupa Bölgesindeki Yükseköğretim Belgelerinin tanınması konusunda Sözleşme Komitesi; 

b) 9 Haziran 1994 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve 18 Haziran 1994 tarihli 
UNESCO Avrupa Bölgeler Komitesinin kararıyla kurulan, akademik dolaşım ve tanımaya (ENIC 
Ağı) ilişkin Avrupa Ulusal Bilgi Merkezleri Ağı. 

Madde X.2 

1. Bu gerekçeyle, Avrupa Bölgesi içinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınması konusun
da Sözleşme Komitesi (bundan sonra "Komite" olarak belirtilen) kurulmuştur. Komite, her bir Taraf 
devletin bir temsilcisinden oluşacaktır. 

2. Madde X.2'nin hükümleri uyarınca "Taraf terimi Avrupa Topluluğuna uygulanamayacaktır. 

3. Madde XI.l.l'de belirtilen Devletler ve Vatikan, eğer bu Sözleşme'ye taraf değillerse, Av
rupa Topluluğu, ve ENIC Ağı'nın Başkanı Komite toplantılarına gözlemci olarak katılabilecekler
dir. Bölge'de tanıma konulannda etkin durumda bulunan devlet kurumlan ve hükümet dışı örgüt
lerin temsilcileri de Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilirler. 

4. Avrupa Bölgesi'nde yer alan devletlerin yükseköğretimleriyle ilgili çalışmalarının, dip
lomalarının ve derecelerinin tanınması konusunda Sözleşme'nin Uygulanması için UNESCO Böl
gesel Komite Başkanı da Komite toplantılarına gözlemci olarak davet edilecektir. 

5. Komite bu Sözleşme'nin uygulanmasını destekleyecek ve yürütülmesini denetleyecektir. 
Komite, bu amaçla, Sözleşme'nin yerine getirilmesinde ve yükseköğretim belgelerinin tanınmasına 
yönelik uygulamaların göz önünde bulundurulmasında Tarafların yetkili makamlarına rehberlik et
mek üzere, Tarafların büyük bir çoğunluğuyla, öneriler, beyanatlar, protokoller ve uygulama yön
temleri benimseyebilir. Taraflar bu tür metinlere bağlı olmamakla beraber, bunları uygulamak, 
metinleri yetkili makamların dikkatine sunmak ve uygulanmalarını teşvik etmek için her türlü gay
reti göstereceklerdir. Komite karar vermeden önce ENIC Ağının görüşünü alacaktır. 

6. Komite, Avrupa Konseyi ve UNESCO'nun ilgili birimlerini bilgilendirecektir. 
7. Komite, UNESCO tarafından kabul edilen yükseköğretim çalışmalarının, diplomaların ve 

derecelerin tanınmasına ilişkin Sözleşmelerin uygulanması için UNESCO Bölgeler Komiteleriyle 
bağlantılarını sürdürecektir. 

8. Toplantı ve karar yetersayısı Tarafların çoğunluğundan oluşur. 

9. Komite, kendi içtüzüğünü belirleyecektir. En azından her üç yılda bir olağan toplantısını ger
çekleştirecektir. Komite ilk toplantısını bu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği yıl içinde yapacaktır. 

10. Komite Sekreterliği, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğiyle birlikte UNESCO Genel 
Müdürlüğüne bağlı olacaktır. 

Madde X.3 

1. Taraflardan her biri, Madde IX.2 kapsamında kurulan ya da faaliyetlerini sürdüren akademik 
dolaşım ve tanımaya ilişkin ulusal bilgi merkezini, Avrupa Ulusal Bilgi Merkezleri Ağının (the 
ENIC Network) bir üyesi olarak atayacaktır. Madde IX.2 kapsamında bir Tarafta birden fazla ulusal 
bilgi merkezinin kurulduğu ya da işletildiği durumlarda bu merkezlerin tamamı ağın üyeleri olacak
lar, ancak, ilgili ulusal bilgi merkezleri sadece bir oy kullanabilecektir. 

2. Yapısal olarak sınırlı olarak Sözleşme taraflarının ulusal bilgi merkezlerinden oluşan ENIC 
Ağı, yetkili ulusal makamlarla beraber Sözleşme'nin yürütülmesine destek verecek ve yardım 
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edecektir. Ağ, yılda en az bir kez toplanacaktır; Kendi talimatlarına uygun olarak Başkanını ve 
Bürosunu seçecektir. 

3. ENIC İletişim Ağı Sekreterliği, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğiyle birlikte UNESCO 
Genel Müdürlüğüne bağlı olacaktır. 

4. Taraflar ENIC İletişim Ağı aracılığıyla, diğer Tarafların ulusal bilgi merkezleriyle, özellikle 
akademik tanıma ve dolaşımla ilgili etkinliklerde kullanmaları için gerekli tüm bilgiyi top
lamalarına olanak vererek, işbirliğinde bulunacaklardır. 

Bölüm XI. Son Hükümler 
Madde XI.l 
1. Bu Sözleşme, Sözleşmenin tevdi edilmesiyle sonuçlanacak Diplomatik Konferansa davet 

edilen: 

a) Avrupa Konseyi üye devletlerinin; 
b) UNESCO Avrupa Bölgesi üye devletlerinin; 

c) Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Sözleşmesi'ni ve/veya Avrupa Bölgesi'nde yer alan devlet
lerin yükseköğretim çalışmalarının, diplomalannın ve derecelerin tanınmasıyla ilgili UNESCO 
Sözleşmesi'ni onaylayan herhangi bir imza sahibi, sözleşen devlet veya Tarafın, 

imzasına açık olacaktır. 
1. Bu Devletler ve Vatikan: 
a) imzanın onay, kabul ya da uygun bulmaya tabi olmadığı durumlarda imza yoluyla, ya da 
b) imzanın onay, kabul ya da, uygun bulmaya tabi olduğu durumlarda, imzayı takiben onay, 

kabul ya da imza yoluyla, 
yada 

c) katılım yoluyla 
Sözleşme ile bağlanmak için rızalarını ifade edebilirler. 

3. İmzalar tevdi makamlarından biri tarafından atılacaktır. Onaylama, kabul ya da giriş bel
geleri tevdi makamlanndan biri tarafından saklanacaktır. 

Madde XI2 
Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi ve/veya UNESCO Avrupa Bölgesi üyesi olan en az üç Devletin 

içinde yer alacağı, beş devletin Sözleşme'yle bağlı kalma rızalarını ifade etmelerinden sonra bir ay
lık sürenin bitimini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. Sözleşme, her bir Devletin Söz-
leşme'ye bağlı kalacağını kabul ettiğini bildirmesinden sonraki, bir aylık sürenin bitimini takip eden 
ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde X1.3 

1. Bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonra Madde XI.l'de belirtilen kategorilerden biri 
içinde yer alan bir devlet Sözleşmeye katılma talebinde bulunabilir. Bu konudaki her istek, Avrupa 
Bölgesi'nin yükseköğretim belgelerinin tanınmasıyla ilgili Sözleşme Komitesi'nin toplantısından en 
az üç ay önce taraflara bu isteği iletecek olan bilgilendirecek olan tevdi makamlanndan birine, 
yöneltecektir. Tevdi makamı aynı zamanda Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyini ve UNESCO İcra 
Kurulunu da bilgilendirecektir. 
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2. Bu Sözleşme'ye dahil olmayı talep eden bir Devleti, bu Sözleşme'ye çağırma kararı Taraf
ların üçte iki çoğunluğuyla alınacaktır. 

3. Bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Topluluğu, kendi Üye Devletlerince 
yapılan ve tevdi makamlarına yöneltilen bir talebi takiben Sözleşme'ye katılabilir. Bu durumda, 
Madde X1.3.2 uygulanmayacaktır. 

4. Kabul eden her bir Devlet veya Avrupa Topluluğu açısından, Sözleşme, tevdi makamların
dan birinin kabul belgesini almasını takip eden bir aylık sürenin bitimini takip eden ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

Madde X1.4 
1. Aşağıda belirtilen Sözleşmelerin: 
• Üniversitelere Kabul sağlayan Belgelerin Denkliğiyle ilgili Avrupa Sözleşmesi (1953, ETS 

No. 15) ve Protokolü (1964, ETS No. 49); 
• Üniversite Çalışma Sürelerinin Denkliğiyle ilgili Avrupa Sözleşmesi (1956, ETS No. 21); 
• Üniversite Belgelerinin Akademik Tanınmasıyla ilgili Avrupa Sözleşmesi (1959, ETS 

No.32); 
• Akdeniz'e sınırı olan Arap ve Avrupa Devletlerinde Yükseköğretim Çalışmalarının, Dip

lomalarının ve Derecelerinin tanınmasıyla ilgili Uluslararası Sözleşme (1976); 
• Avrupa Bölgesi'nde ait Devletlerin Yükseköğretim Çalışmalarının, Diplomalarının ve 

Derecelerinin tanınmasıyla ilgili Sözleşme (1979); 
• Üniversite Çalışma Sürelerinin Genel Denkliğiyle ilgili Avrupa Sözleşmesi (1990, ETS 

No. 138); 
birinin ya da daha fazlasının tarafı olan bu Sözleşme'nin Taraftan: 
a) mevcut Sözleşme hükümlerini karşılıklı ilişkiler içinde uygulayacaktır; 
b) mevcut Sözleşme'nin bir tarafı olmayan, ancak yukarıda belirtilen Sözleşmelerin Tarafı olan 

Devletlerle yapmış oldukları söz konusu Sözleşmeleri uygulamaya devam edeceklerdir. 
2. Bu Sözleşme'nin Tarafları, Akdeniz'e sının olan Arap ve Avrupa Devletleri'ndeki yükseköğ

retim Çalışmalarının, Diplomalarının ve Derecelerin tanınmasıyla ilgili uluslararası Sözleşme dışın
da daha önceden taraf olmamışlarsa paragraf 1'de belirtilen Sözleşmelerden herhangi birine taraf ol
maktan kaçınma yükümlülüğünü üstlenirler. 

Madde X1.5 
1. Herhangi Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma ya da katılım belgesini tev

di ederken, bu Sözleşme'nin uygulanacağı ülke veya ülkeleri belirleyebilir. 
2. Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte, tevdi makamlanndan birine ilettiği bir beyanat

la, Sözleşme'nin uygulanmasını beyanatta belirtilen dışında bir ülkeye genişletebilir. Sözleşme, bu 
tür ülkeler için tevdi makamı tarafından beyanatın alındığı tarihten sonraki bir aylık dönemin 
bitimini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

3. Beyanatta belirtilen herhangi bir bölge hakkında, önceki iki paragraf kapsamında yapılan bir 
beyan, tevdi makamlanndan birine yöneltilen bir tebliğ ile geri alınabilir. Geri alma tevdi makamı 
tarafından bu bildirimin alındığı tarihten sonraki bir ayın bitimini, takip eden ayın ilk günü yürür
lüğe girecektir. 
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Madde X1.6 
1. Taraflardan biri, herhangi bir zamanda, tevdi makamlanndan birine gönderilen bir bildirim

le bu Sözleşme'yi feshedebilir. 
2. Bu fesih, tevdi makamı tarafından bildirimin alındığı tarihten sonraki on iki aylık bir 

dönemin bitimini takip eden ayın ilk günü geçerli olacaktır. Ancak bu fesih, Sözleşme hükümleri 
kapsamında alınan önceki tanınma kararlannı etkilemeyecektir. 

3. Bu Sözleşme'nin hedefine ve amacına ulaşabilmesi için gerekli bir hükmün, bir Taraf tarafın
dan ihlal edilmesi durumunda bu Sözleşme'nin uygulamasının sona ermesi ya da askıya alınması 
uluslararası hukuk uyannca duyurulacaktır. 

Madde X1.7 
1. Herhangi bir devlet, Vatikan veya Avrupa Topluluğu imza zamanında ya da onay, kabul, uy

gun bulma ya da katılım belgesinin sunulması sırasında bu Sözleşme'nin aşağıda belirtilen mad
delerinden biri ya da daha fazlası üzerinde, tamamen ya da kısmen, çekince hakkını saklı tuttuğunu 
beyan edebilir. 

Madde IV.8 

Madde V.3 
Madde VI.3 
Madde VIII.2 
Madde IX.3 
Başka hiçbir çekince konulamaz. 
2. Bir önceki paragraf kapsamında çekince koyan herhangi bir Taraf çekincesini tevdi makam

lanndan birine gönderdiği bir bildirimle, tamamen ya da kısmen, geri alabilir. Geri alma, tevdi 
makamı tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

3. Bu Sözleşme'nin bir hükmüne çekince koyan bir Taraf, söz konusu hükmün başka bir Taraf 
Devlet tarafından uygulanmasını talep edemez, ancak söz konusu Taraf Devletin, eğer çekincesi 
kısmi ya da şarta bağlıysa, bu hükmün kendi kabul ettiği şekilde uygulanmasını talep edebilir. 

Madde X1.8 
1. Bu Sözleşmedeki taslak değişiklikler, Taraflann üçte iki çoğunluğuyla, Avrupa Böl-

gesi'ndeki Yükseköğretim Belgelerinin Tanınmasıyla İlgili Sözleşme Komitesi tarafından benim-
senebilir. Benimsenen herhangi bir taslak değişiklik, bu Sözleşmeye bir Protokolle dahil edilecek
tir. Protokol, her olay için, yürürlüğe girme usulünü belirleyecek ve Taraflarca kabul edildiğinin bil
dirilmesini talep edecektir. 

2. Yukanda 1. paragraf kapsamında, bu Sözleşme'nin III. Bölümü'nde hiçbir değişiklik 
yapılamaz. 

3. Değişikliklerle ilgili her öneri Komite toplantısından en az üç ay önce, taraflan bilgilen
direcek olan, tevdi makamlanndan birine bildirilecektir. Tevdi makamı aynca Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi ve UNESCO İcra Kurulunu da bilgilendirecektir. 

Madde X1.9 
1. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

Genel Müdürlüğü bu Sözleşme'nin tevdi makamlan olacaklardır. 
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2. Bir resmi belge, bildirim ya da ileti kendisine tevdi edilen tevdi makamı, Sözleşme'nin taraf
larının yanısıra, Avrupa Konseyi ve/veya UNESCO Avrupa Bölgesi üyesi diğer Devletlere 

a) herhangi bir imza ile; 

b) herhangi bir onay, kabul, uygun bulma ya da katılım belgesinin sunumuyla; 

c) Madde X1.2 ve XI.3.4'deki hükümler uyarınca bu Sözleşme'nin yürürlüğe gireceği bir tarihte; 
d) Madde X1.7 hükümleri yerine getirilirken yapılan herhangi bir çekince ve Madde X1.7 

hükümleri yerine getirilirken yapılan bir çekincenin geri çekilmesiyle; 
e) Madde XI.6'nın uygulanması sırasında bu Sözleşme'nin yürürlükten kaldırılacağına, 
ilişkin herhangi bir duyuruyla; 

f) Madde II. 1 veya Madde II.2'nin hükümleri uyarınca yapılan duyurularla; 

g) Madde IV.5'in hükümleri uyarınca yapılan duyurularla; 

h) Madde XI. 3'ün hükümleri uyarınca giriş için yapılan herhangi bir başvuruyla; 
i) Madde XI.8'in hükümleri uyarınca yapılan herhangi bir öneriyle; 
j) bu Sözleşme ile ilgili işlem, bildiri veya ileti ile. 
Tevdi edecektir. 
3. Bu Sözleşme'nin hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında bir ileti alan veya Sözleşme'nin 

hükümlerinin takibine ilişkin bir tebliğ yapan tevdi makamı, derhal diğer tevdi makamını bilgilen
direcektir. 

Bu hususları tasdiken, aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
11 Nisan 1997 tarihinde, Lizbon'da, birbirine denk dört metin olarak, İngilizce, Fransızca, Rus

ça ve İspanyolca dillerinde, biri Avrupa Konseyi arşivlerinde diğeri Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü arşivlerinde saklanmak üzere iki kopya olarak hazırlanmıştır. Onaylanmış 
bir kopyası Madde XI.l'de belirtilen tüm devletlere, Vatikan'a, Avrupa Topluluğu'na ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderilecektir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1082) 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane 
Milletvekili Sabri Varan'm, Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları 

Raporları (1/1147, 2/415) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Avrupa Birliği Uyum, Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına; Teklif, Adalet, Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 24/11/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1098/5185 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5/10/2005 tarihinde kararlaştırılan "Banka 

Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Teknolojide sağlanan gelişmeler ve küreselleşmenin hız kazanması, banka kartları ve kredi kart

larının dünyadaki gelişimine paralel olarak ülkemizde de kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu kartları kul
lananların sayısı ve yapılan harcamalardaki artış, bankalar arasında rekabetin artmasına neden olmuştur. 

Banka kartları ve kredi kartları kullanılarak yapılan ödemelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, tüketiciler ve işyerlerinin bu kartları kullanımım artırmıştır. Bu kartların, 
hamilini para taşıma zorunluluğundan kurtarma, çalınma ve kaybolma gibi olası tehlikelere karşı 
koruma gibi faydalan bulunmaktadır. Ayrıca, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi kredi kartlarının 
etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak yasal alt yapının olması durumunda kredi kartları, kayıt dışı 
ekonominin kontrol altına alınması ve küçültülmesi hususunda büyük önem arz etmektedir. 

2000 yılının Temmuz ayında Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafından 
yayımlanan "Ödeme Sistemleri Temel Prensiplerinde, ödemeler sisteminin güvenirliği ve etkinliği 
için gerekli on temel prensip ortaya konmuştur. Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin 
2001 yılının Ekim ayında yayımladığı "Banka Müşterilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporda, 
bankaların müşterilerini tanımalarına ilişkin politikalar ve kaideler ile bu politikaların bankalann 
itiban ile bankacılık sistemindeki dürüstlüğün korunması ve banka risklerinin etkin yönetimi 
hususunda önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, söz konusu hususların Karapara Aklanması Hakkında 
Finansal Aksiyon İş Gücü tarafından yayımlanan "Karapara Aklanması Hakkında 40 Tavsiye" ile 
uyumlu olması öngörülmüştür. 
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Ülkemizde 1968 yılında kredilendirme niteliği olmayan ilk kredi kartı çıkarılmıştır. Banka 
kartlarının çıkarılmasına ise ilk olarak 1987 yılında başlanmıştır. Aşağıda, banka kartları ve kredi 
kartları sayılarına ilişkin seçilmiş göstergeler yer almaktadır. 

Adet ve Yüzde 2000 2001 2002 2003 2004 
Kredi kartı sayısı 13.408.477 13.996.806 15.705.370 19.863.167 26.681.128 
Artış yüzdesi (%) - 4,4 12,2 26,5 34,3 
Banka kartı sayısı 29.560.303 31.656.944 35.057.308 39.563.457 43.084.994 
Artış yüzdesi (%) - 7,1 10,7 12,9 8,9 

Banka kartları ve kredi kartlarının kullanılabileceği işyerlerindeki POS makinesi sayısı ile 
1987 yılı sonunda kurulmaya başlanan otomatik vezne makinesi (ATM) sayısına ilişkin veriler 
aşağıda yer almaktadır. 

Adet 2000 2001 2002 2003 2004 
Ot.vezne mak. 11.991 12.127 12.069 12.857 13.544 
POS makinesi 299.636 364.636 495.718 662.429 912.118 

Yurtdışından gelen kişilerin kredi kartı kullanımı sonucunda ülkemize sağlanan döviz girdisi, 
Türkiye'de çıkarılan kredi kartlarının yurtdışında kullanımları sonucu gerçekleşen döviz transferi ve 
ülkenin net döviz girdisine ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. 

Milyon USD 2000 2001 2002 2003 2004 
Döviz girdisi 1.165 1.081 1.261 1.373 1.663 
Döviz çıktısı 647 457 543 726 948 
Net döviz 518 624 718 647 715,1 

Ülkemizde 2004 yılında kredi kartları ile toplam 65,7 milyar YTL tutarında 1.136.300.000 adet 
işlem, banka kartları ile ise 448,6 milyon YTL tutarında 19.928.312 adet işlem gerçekleştirilmiştir. 

Kredi kartı ile yapılan işlemlerin hacminin artması neticesinde, kart çıkaran kuruluşlar arasında baş
layan rekabet sonucunda kredi kartlarının kullanımı ile ilgili oldukça karmaşık hukuki ilişkiler ağı kurul
muştur. Kredi kartları, taksit yapan, kredi veren, yapılan harcamalar karşılığında kart hamillerine karşılık
sız mal ve hizmet imkânı sağlayan, sigorta ve benzeri hizmetleri veren araçlar haline dönüşmüştür. 

1990 yılında banka kartları ve kredi kartı kullanımındaki artışa paralel olarak kartlı ödeme sis
temlerinde yer alan bankalar, bu konudaki ihtiyaçlan karşılayabilmek amacıyla Bankalararası Kart 
Merkezi A.Ş.'yi (BKM) kurmuşlardır. Bu Kurum takas, hesaplaşma, yetkilendirme ve yurt içi kural
lar geliştirme fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

Ülkemizde, kredi kartlarının kullanımında ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitinde 
hukuki alt yapının oluşturulmamış olması ve kredi kartlarının kullanımından doğan sorunların 
giderilmesinde yetkili mercilerin açıklığa kavuşturulmamış olması bu sistemin etkin ve rekabetçi 
bir şekilde işleyişini engellemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 
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Kartlı ödeme sistemlerinin tarafları olan kart hamilleri, işyerleri, kart çıkaran ve üye işyeri an
laşması yapan kuruluşların yanı sıra uyuşmazlıkların çözümünde adli merciler ve emniyet güçleri 
de yasal boşluktan kaynaklanan bu eksikliği hissetmişlerdir. Yasal alt yapıdaki bu eksiklik, kimi 
zaman adil olmayan uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Banka kartları ve kredi kartlarına ilişkin yasal boşluğu doldurmak amacıyla, 1993 yılında Tür
kiye Bankalar Birliği bünyesinde çalışmaları başlatılan ve 1995 yılında BKM'ye devredilen "Ban
ka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı" bir komite tarafından gözden geçirilmiştir. 

Banka kartları ve kredi kartlarına ilişkin olarak ülkemizde yürürlükte bir yasa mevcut ol
madığından, kart çıkaran kuruluş, üye işyeri ve kart hamili arasındaki ilişkiler genellikle, Borçlar 
Kanununa, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Türkiye Bankalar Birliğinin 3/8/1990 tarihli 
ve 924 sayılı "Kredi Kartı Uygulamalarına İlişkin Mesleki Tanzim Kararı Tebliği" ile 25/9/1996 
tarihli ve 998 sayılı "Bankaların Tüketici Kredisi Uygulamasında Yükümlü Oldukları İlkeler ve 
Koşullar Tebliği" hükümlerine göre yürütülmektedir. 

17/10/1999 tarihli ve 23849 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 13/10/1999 tarihli ve 99/13414 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "2000 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlen
mesine Dair Karar" ile 2000 Yılı Programında yer alan "Finans Reformu, Mali Piyasalarda Etkinliğin 
Artırılması, Dünya ile Entegrasyon, Mülkiyetin Tabana Yayılması Projesi" çerçevesinde hukuki ve 
kurumsal düzenlemelerde banka kartları ve kredi kartları ile ilgili işlemleri denetlemek ve mevcut 
belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun bu dönemde 
çıkarılması öngörülmüştür. Ancak, banka kartları ve kredi kartlarının kullanımı yukarıda belirtilen 
rakamsal büyüklüklere ulaşırken bugüne kadar konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmamıştır. 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı tas
lağının hazırlanacağı ve bu düzenleme ile banka kartları ve kredi kartlarının kullanımına ilişkin 
esasların banka kartı ve kredi kartı kullanıcılarıyla bankalar, kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması 
yapma faaliyetinde bulunan kuruluşlar ve üye işyerlerinin bu kartlann verilişiyle kullanımından 
doğan hak ve yükümlülüklerinin kart çıkaracak veya üye işyeri anlaşması yapacak kuruluşların 
faaliyet esaslarının belirleneceği öngörülmüştür. Ayrıca, Taslağın kart hamiliyle kart çıkaran 
kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen 17/11/1988 tarihli ve 88/590/EEC sayılı Avrupa Birliği 
Komisyonu Tavsiyesiyle uyumlu olarak hazırlanacağı ifade edilmiştir. 

Sektörün sağlıklı gelişimi için; terminolojinin tanımlandığı, tarafların hak, yükümlülük ve 
sorumluluklarının belirlendiği, kartlann kullanımına ilişkin genel işlem şartlarının hüküm altına 
alındığı, sistemde yer alan kuruluşlann denetiminin genel çerçevesinin çizildiği, Kanun kapsamın
daki kuruluşlann ve ilgili kamu kuruluşlarının kendi aralanndaki bilgi alışverişi esaslarının belir
lendiği, banka kartı ve kredi kartı kullanan tüketicilerin haklannın güvence altına alındığı, ispat 
yükünün açıklığa kavuşturulduğu, ilgili suçların ve cezaların belirlendiği bir kanunun hazırlanması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu çerçevede, yukarıda açıklanan hususlar, Ulusal Program, temel kanunlarda yapılan değişik
likler, Avrupa Birliğinin ilgili direktifleri, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafın
dan hazırlanan prensipler ve raporlar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, son zaman
larda yapılan ülkemiz uygulama esasları ve sektörde karşılaşılan sorunlar da dikkate alınarak bu 
Tasarı hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Banka kartları ve kredi kartlarının yeterli hukuki alt yapısı oluşturulmadan yaygın 

bir şekilde kullanılmaya başlanması, sistemde yer alan taraflar arasında yaşanan ihtilaflarda artışa 
sebep olmuştur. 

Teknolojik gelişmeler neticesinde kredi kartlarının elektronik ortamda kullanılmaya başlan
ması ile birlikte, bu kartların kart hamillerinin rızası haricinde haksız bir şekilde kullanımı ve 
bilişim suçları ile karşılaşılmaya başlanılmıştır. 

Bu gelişmeler, banka kartları ve kredi kartları sisteminden yararlanan kart hamilleri, üye işyer
leri ile bu sistemin kurucuları arasında yer alan kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşlar açısından sistemin daha etkin bir şekilde işlemesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Kartlı ödemeler sisteminden yararlananlar için elde edilen faydaların maruz kalınan maliyet
lerden daha fazla olması etkinlik ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Sistemin kurucuları için banka 
kartları ve kredi kartlarının çıkarılması ve kullanılmasından elde edilen gelirin sistemin kurulması 
ve işletilmesi için maruz kalman maliyetleri karşılaması suretiyle sistemin daha etkin bir şekilde 
çalışması mümkün olabilecektir. Sistemin etkinliğinin sağlanması konuya ilişkin yasal çerçevesinin 
çizilmesi ile sağlanacaktır. 

Bu kapsamda, Kanunun amacının öncelikle banka kartları ve kredi kartları sisteminin etkin 
çalışmasının sağlanması olduğu vurgulanarak, kartlı ödemeler sisteminin taraflar açısından 
yukarıda belirtildiği şekilde etkin çalışmasını teminen banka kartları ve kredi kartlarının çıkarıl
masına, kullanımına, bu kartların kullanımından doğan hak ve yükümlüklerin takas ve mahsup edil
mesi işlemlerine ilişkin usul ve esasların Kanunda açık bir şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2.- Banka kartları ve kredi kartları, kullanımları özellik arz eden ve farklı hukuki iliş
kiler ile farklı sorumlulukların doğmasına yol açan araçlar olup, özel bir düzenlemeyi gerekli kıl
maktadır. Bu çerçevede Kanunun kapsamı sadece banka kartları ve kredi kartları ile sınırlı tutulmuş
tur. Ayrıca, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılması ve kullanımında rol alan kartlı sistem 
kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri Kanun 
hükümlerine tabi kılınmıştır. 

Doktrinde "iki taraflı sistem olarak" adlandırılan ve münhasıran mağazaların kendilerine ait iş
yerlerinde kart hamillerinin nakit ödemeksizin alışveriş yapmalarına imkân tanıyan mağaza kartları 
da bulunmaktadır. Bu kartların çıkarılmasındaki amaç, işyerlerinin mal veya hizmetlerini vadeli sat
maları halinde, alıcının hak ve yükümlülüklerinin izlenmesinin sağlanması, diğer bir deyişle müş
teri hesabının yakından takip edilebilmesidir. Bu kartlar banka veya kredi kartının sahip oldukları 
özellikleri taşımamaları nedeniyle Kanun kapsamına alınmamışlardır. 

Madde 3.- Kanunda öngörülen yapıların, süreçlerin, sistemlerin daha iyi anlaşılabilmesi, anlam 
bütünlüğünün ve terim birliğinin sağlanması, Kanunun takibinin kolaylaştırılması ve ilgili tarafların 
hak ve yükümlüklerinin belirlenmesi amacıyla sıklıkla geçen temel kavramlar tanımlanmıştır. 

"Banka Kartı", kartın hamiline ait mevduat hesabı ile özel cari hesapların kullanımı dahil ban
kacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlamak üzere çıkarılan kart olarak tanımlanmaktadır. 

"Kredi Kartı" nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan 
basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade etmektedir. Bu tanım çerçevesinde kart 
çıkaran kuruluşların fiziki bir varlığı bulunmayan, ancak kredi kartının hukuki sonuçlannı doğuran kart 
numaralarını oluşturabilmelerine cevaz verilerek, teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik ortam
da yapılan alışverişler için ayrı bir kart tipinin oluşturulabilmesine hukuki dayanak sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 
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Maddede kredi kartı sisteminin açıkça ortaya konulabilmesi amacıyla sisteme dahil olan taraf
lar tanımlanmıştır. Banka kartı veya kredi kartı sistemi; kartlı sistem kuruluşu, üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluş, kart çıkaran kuruluş, üye işyerleri ve kart hamillerinin kendi aralarındaki sözleşme 
ilişkilerinin üzerine kurulmuştur. 

Kartlı sistem kuruluşları, kurdukları sisteme dahil olmak isteyen üye işyeri anlaşması yapan 
veya kart çıkaran kuruluşlara, yapılan sözleşmeler aracılığıyla üye işyerleri ile anlaşma yapılması 
ve kart çıkartılması yetkilerini veren kuruluşlardır. Kart çıkaran kuruluş, kartlı sistem kuruluşu ile 
yaptığı sözleşmeye istinaden sistemde kullanılacak kartlan müşterilerine pazarlamakta ve bu 
aşamada kart hamili sıfatıyla kişiler sisteme dahil olmaktadırlar. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartlı sistem kuruluşu ile yapmış oldukları anlaşma ile bu yetkiye sahip 
olan bankalar veya diğer kuruluşlar olarak belirlenmiştir. 

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, kartlı sistemi kuran kuruluştan yetki almak suretiyle iş
yerleri ile anlaşma yapan ve bu işyerlerinde kartlı sistem dahilinde ödeme yapılmasını sağlayan ban
kalar veya kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, sadece bu alanda faaliyet gösteren şirketler olabilecekleri 
gibi, aynı zamanda kart çıkaran veya kartlı sistemi kuran kuruluşlar da olabilmektedirler. Böylesi bir 
durumda ise, sistemde birden fazla tarafa ilişkin sıfatlar, tek bir kuruluşta birleşmiş olacaktır. 

Mal ve hizmet teminine yönelik olarak her türlü mağaza ve işyerini içeren "üye işyerleri" de 
yukarıda sözü edilen anlaşma ile sisteme dahil olmaktadır. 

Yukarıda açıklanan taraflar etrafında gelişen sistemde işlemlerin çoğunluğu elektronik ortam
da gerçekleşmekte ve işlemlerin tevsiki, işyerlerinde kullanılan "Harcama Belgesi", "Nakit Ödeme 
Belgesi" ve "Alacak Belgesi" gibi belgelerle yapılabilmektedir. Belgeler, sistem dahilinde düzen
lenip, borçlu tarafından imzalandıktan sonra, taraflarca birer nüsha olarak muhafaza edilmekte ve 
bunlara özellikle uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilmektedir. 

Maddede son ödeme tarihi ve asgari tutar tanımlan yapılarak ilgili taraflar bakımından temel 
kavramlann açıklığa kavuşturulması öngörülmüştür. 

Kart hamilinin bildirim, talep, şikayet ve itirazlan yazılı olarak, elektronik ortamda veya 
telefon ile yapabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4.- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyeri anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas 
ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlann bu alanlarda faaliyet gösterebil
melerinin, bunlara ilişkin belirli bir güvenilirliğin sağlanması ile mümkün olabileceği kuşkusuzdur. 
Bu nedenle kuruluş ve faaliyet izni için özel şart ve koşullann öngörülmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Bu sebeple, bu kuruluşların bankalar, kuruculannın ise banka kurucularının sahip olduklan nitelik
leri taşımaları öngörülmüştür. 

Maddede belirtilen kuruluşların ödenmiş sermayelerinin bankalardan farklı olarak asgari altı 
milyon Yeni Türk Lirası olması hükme bağlanmıştır. Aynca, bunlann denetim ve gözetiminin 
Kurumca yapılacak olması nedeniyle sisteme giriş payının alınması öngörülmüştür. 

Uluslararası alanda, son yıllarda yaşanan şirket yolsuzluk ve suiistimallerinin altında yatan en 
önemli nedenler arasında ağırlıklı olarak ülkelerin ve şirketlerin kurumsal yönetim politikalannın 
yetersizliği olduğu görüşüne yer verildiği dikkate alınarak, kuruluşların Kanun kapsamındaki 
faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunun sağlanması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 
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Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuran kuruluşların Türkiye'de şube açmaları, kredi 
kartı sistemi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik 
açmaları Kurulun iznine tabi kılınmıştır. 

Madde 5.- Maddeyle, kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi 
alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan kuruluşların, faaliyet iznine ilişkin 4 üncü 
maddede belirtilen şartları kaybetmeleri veya belirli koşulları sağlayamamaları halinde faaliyet iz
ninin kaldırılması hükme bağlanmıştır. Bu koşullar; iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış ol
duğunun tespit edilmesi, iznin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir 
yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması olarak belirlenmiştir. 

Kuruluşlara faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar ile verilmiş olan izinlerin iptaline ilişkin 
gerekçeli kararların Resmi Gazetede yayımlanması öngörülmüştür. 

Madde 6.- Maddede kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma, 
bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan kuruluşların ana sözleşme ve değişiklik
leri, pay edinim ve devirleri ile dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesine ilişkin hususları belirleme 
yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilmiştir. 

Madde 7.- Madde ile Kanun kapsamında yapılacak denetim faaliyetinin etkin bir şekilde ifa 
edilmesine engel olabilecek nitelikte, doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişki mevcutsa veya izne 
tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu esnasında ya da 
değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi hâlinde izin başvurularının red
dedileceği ifade edilerek söz konusu sürecin daha açık hâle getirilmesi amaçlanmıştır. 

Genel hukuk ilkeleri, Avrupa Birliği direktifleri ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde izin 
işlemlerinin daha şeffaf hâle getirilmesi amacıyla, izin başvurularına ilişkin red kararlarının gerek
çeli olarak bildirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 8.- Madde ile kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme im
zalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, bu kuruluşlarca genel müdür
lük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerlerin Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumunun uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği tarafından müştereken belirleneceği ve asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay 
içinde ödenmemesi durumunda uygulanacak müeyyideler hüküm altına alınarak sistemin güvenli 
ve etkin bir şekilde çalışması amaçlanmıştır. 

Kredi kartı hamillerinin bilgilendirilmesi, kartla yapılan ödemelerin ayrıntılı dökümünün 
hamilin kolayca öğrenebilmesinin sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. Kartlı işlemler piyasasında 
teknolojinin hâkim olduğu düşünüldüğünde kart çıkaran kuruluşların yazılı bildirimin yanı sıra çok 
farklı hizmetlerle bu bilgilendirmeyi sağlayabilecekleri görülmektedir. 

Kart çıkaran kuruluş mümkün olan her imkânı kart hamiline sunmak, kart hamili de bu imkân
lardan yararlanarak borcunu öğrenip, ödemek durumundadır. Bunun haricinde bir bildirim 
usulünün, sistemin işleyişine ve gelişimine ayak uyduramayacağı kuşkusuzdur. Zira çok geniş bir 
kullanıcı kitleye hitap eden kuruluşların, tebligatla kaybedecekleri zaman ve bunun maddi külfeti 
kart hamillerine sunulacak daha başka hizmetlerin geri kalmasına neden olacaktır. Doğaldır ki, bu 
sistemin işlemesi kart hamilinin bilinçlenmesi, haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak öğrenmesi 
ile mümkündür. Bu imkânı sağlayacak olan ise, kartı kullanıcılara sunan kuruluşlardır. 
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Kart çıkaran kuruluşlar, sistemde kullanılan kartları pazarlamak, bunların kullanıcılara 
ulaşımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedirler. Bu faaliyetlerin, gereği olan zorunlu ilk un
sur, kart hamillerinin kartı kullanmaları için gereken hizmetin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, kartın 
verilmesi ile kartın kullanım şekli, kartın kullanım sının, kartın kullanımından doğan borçların 
ödenme şartları ve usulü, sorumluluk halleri ve hesap özetinin öğrenilmesi yöntemi hususlarında 
kart hamili bilgilendirilmelidir. Ayrıca, kartların çalınması veya kaybolması halinde kart hamilleri 
tarafından yapılacak bildirimlerin anında kart çıkaran kuruluşlara ulaşmasını sağlayacak sistemin 
kesintisiz olarak kart hamillerinin hizmetine açık tutulması, kötü niyetli kullanımların önlenmesi 
açısından büyük önem arz ettiğinden bu husus maddede açıkça belirtilmiştir. 

Madde ile kartların güvenli kullanımının sağlanması amacıyla, kartların kullanılması bir kod 
numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, kart 
çıkaran kuruluşların bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri alması hüküm altına 
alınmıştır. Diğer taraftan, aynı saikle, kart çıkaran kuruluşlar, düzenlenen harcama ve alacak bel
gesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemek
le yükümlü tutulmuşlardır. 

Banka kartları ve kredi kartlarının bilinçli ve amacına uygun olarak "ehil ellerde" kullanılabil
melerini teminen, kart çıkaran kuruluşların, banka kartları ve kredi kartlarının asıl kart hamiline tes
lim edilmesini sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen ban
ka kartları ve kredi kartlarının asıl kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlü kılınmışlardır. 

Madde 9.- Kart çıkaran kuruluşlara, kredi kartından kaynaklanabilecek risklerini azaltabil-
meleri ve makul bir seviyede tutabilmeleri amacıyla kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık 
veya engel durumu bulunup bulunmadığı, ekonomik ve sosyal durumu, aylık ve yıllık ortalama 
geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kart limiti, bir model veya skorlama 
sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ve 29 uncu madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri 
dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden bir kullanım sınırı tespit etme zorunluluğu 
getirilmiştir. Kartlı sistemin etkin, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasında kart limiti çok 
önemlidir ve kart çıkaran kuruluşların kart limitlerini ancak bu hususlar çerçevesinde artırabilecek
leri öngörülmüştür. 

Kart limitinin taşıdığı öneme binaen bir gerçek kişiye ilk yıl için tanınacak azami kart limiti 
belirtilmiştir. 

Madde ile Kurula, kart çıkaran kuruluşların maruz kalacakları risklerin belirli bir düzeyde kal
masını sağlamak amacıyla genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını belirleme yetkisi verilmiştir. 

Madde 10.- Madde ile tüketicinin korunmasını teminen, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde, kredi kartı hesap özeti düzenlenmesi ve bunların kart hamillerine belirlenecek usul
lere göre bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Madde 11.- Kredi kartlarının ülkemizdeki kullanımıyla ilgili olarak bugüne kadar yaşanan en 
önemli sıkıntılardan biri, kart kullanıcılarının yapacakları şikayetler ve itirazlarla ilgili bir merci 
bulamamalarıdır. Maddeyle, tüketici haklarının korunması ilkesine paralel olarak bu tür sorunların 
ilgili kuruluşlarca, maddede öngörülen süre içinde cevaplandırılması zorunlu hale getirilmiştir. 

Kredi kartları ile yapılan işlemlere ilişkin itiraz süresi, son ödeme tarihinden itibaren on gün 
olarak düzenlenmiştir. İtiraz konusu işlemle ilgili araştırma yapılarak, itirazın sonuçlandırılabil-
mesini teminen kredi kartı hamili, kart çıkaran kuruluşa vereceği itiraz dilekçesinde, hesap 
dökümünde yer alan hangi unsurlara itiraz ettiğini gerekçesiyle bildirmekle yükümlü tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 



- 8 -

Buna paralel olarak, madde ile hesap özetinde yer alan unsurlara son ödeme tarihinden itibaren 
on gün içinde usulüne uygun olarak itiraz etmeyen kredi kartı hamilinin, kart çıkaran kuruluşa kar
şı itiraz imkânı kalmayarak hesap dökümünün kesinleşeceği hükme bağlanmıştır. 

Hesap özetinin kesinleşmesinin genel hükümler uyarınca dava hakkını ortadan kaldırmayacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

Madde 12.- Kartın ya da kod numarasının, şifrenin veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin 
kullanılması halinde bu bilgilerin çalınma veya kaybolma nedenleriyle yetkisi olmayan kişilerin el
lerine geçmesi ve hukuka aykırı kullanımın söz konusu olabileceği durumlarda, hem kart sahibinin 
hem de kart çıkaran kuruluşun sorumluluklarının belirlenmesi gereksinimi bulunmaktadır. 

Kart hamili tarafından çalınma veya kaybolma durumunun kart çıkaran kuruluşa yapılacak bil
dirim ile kesilmesi hakkaniyet icabıdır. Bu husus özellikle Yargıtayın kartın kaybı veya çalınması 
halinde, kart hamilinin bu durumu öğrenir öğrenmez kart çıkaran kuruluşa yapacağı ve daha sonra 
yazılı bildirimle teyit edilecek olan sözlü bildirim tarihinden sonraki kullanımlardan kart hamilinin 
değil, kart çıkaran kuruluşun sorumlu olacağı hususundaki yerleşik içtihadında da yer edinmiştir. 

Kaybolma ve çalınmanın gerçekleştiği tarih ile kart hamili tarafından bu durumun fark edilip 
kart çıkaran kuruluşa bildirimin yapıldığı tarihe kadar geçen süre zarfında hukuka aykırı kullanım
dan doğan zarara ilişkin sorumluluk kart hamiline aittir. Bununla birlikte bireylerin modern hayatın 
önemli bir parçası ve günlük hayatın giderek vazgeçilmez bir unsuru olan bu kartın kullanımından 
mahrum edilmesi gelişmiş bir toplum yapısıyla uyumlu olmayacağı gibi bu araçları kullanan birey
lerin karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması da gelişmiş toplum hayatında kamu vicdanı 
gereğidir. Bu husus bir yandan kart hamilinin uğrayabileceği zararın sınırlandırılmasını bir yandan 
da hakkaniyet gereği kart çıkaran kuruluşun kart hamilinin ağır ihmal veya kastına dayalı eylem
lerinden kaynaklı zararlardan korunmasını gerektirmektedir. 

Bu itibarla maddenin birinci fıkrasında, AB mevzuatı ve ülke uygulamaları da göz önünde 
bulundurularak, kart sahibinin kayıp ve çalınma durumunda kart çıkaran kuruluşa yapacağı bil
dirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen sorumluluğu yüz elli Yeni Türk Lirası ile sınırlandırıl
mıştır. Buna mukabil kart çıkaran kuruluş lehine de bu sınırlı sorumluluk kart hamilinin vakit geçir
meksizin bildirim yapmış olmasına veya çalınma ya da kaybın kart sahibinin kastına veya ağır ih
maline dayanmaması esasına bağlanmıştır. 

Günümüz dünyasında, kişilerin karşılaşabilecekleri çeşitli risklerden doğacak zararlarının kar
şılanması veya azaltılması amacına yönelik olarak sigorta uygulamaları önemli bir risk yönetim 
aracını oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş birçok ülkede de görülen çağdaş uygulamalara paralel 
olarak, maddenin ikinci fıkrasında, kart çıkaran kuruluş, söz konusu sınırlı sorumluluğa ilişkin tutar 
için kart hamilinin isteği ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu ile kartın sigortalanmasını 
sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Ayrıca kartların sigortalanması ve sorumluluğun paylaşılmasına 
ilişkin usul ve esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 13.- Uluslararası alanda, son yıllarda yaşanan şirket yolsuzluk ve suiistimallerinin al
tında yatan en önemli nedenler arasında ağırlıklı olarak ülkelerin ve şirketlerin kurumsal yönetim 
politikalarının yetersizliği gösterilmektedir. Bu nedenle, OECD tarafından kurumsal yönetim il
keleri belirlenerek tüm üye ülkelerin kendi hukuksal yapıları çerçevesinde söz konusu ilkeleri uy
gulamaları önerilmiştir. Ayrıca, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi tarafından ban
kacılıkta kurumsal yönetimin geliştirilmesine yönelik ilkeler yayımlanmıştır. 
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Worldcom, Enron, Parmalat ve Ahold gibi şirketlerde yaşanan skandallardan sonra ABD'de ve 
Avrupa Birliği ülkelerinde kurumsal yönetime giderek daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Söz 
konusu skandallar sonrasında, ABD'de kurumsal yönetimi zorunluluk hâline getiren Sarbanes&Ox-
ley yasası çıkarılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise her bir ülkede farklı şekillerde uygulanan 
kurumsal yönetim ilkeleri için ortak bir direktifin çıkarılması yönünde çalışmalar başlatılmış ve Av
rupa Birliği tarafından ticaret kanunu hükümlerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda 
kurumsal yönetim hükümlerine ayrı bir bölüm ayrılmıştır. 

Başta yaşanan şirket skandallan olmak üzere son yıllardaki gelişmeler, yatırımcıları şirketlerin 
fınansal tablolarda görünen performansları yanında bu performansın uzun dönemde sürdürülebilir
liğine işaret eden kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesine de önem verir hâle getirmiştir. 
Yatırımcıların kararlarını kurumsal yönetim çerçevesinde vermeleri, kurumsal yönetim yapı ve uy
gulamalarını söz konusu ilkeler doğrultusunda uyarlamaları bakımından şirketlerde piyasa baskısı 
yaratmakta ve iyi kurumsal yönetime doğru geçişlerini hızlandırmaktadır. 

Dolayısıyla, kartlı sistem kurma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan 
kuruluşların kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim, yapı ve uygulamalarını geliştirmeleri 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kart çıkaran kuruluşların yönetim, teşkilat yapısı, muhasebe ve 
raporlama sistemi ve kurumsal yönetimine ilişkin usul ve esasların Kurulca belirlenmesi öngörül
müştür. Bahse konu kuruluşların şeffaflığının sağlanması amacıyla kredi kartlarına uyguladıkları 
faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her türlü komisyon oranları ile istenilen diğer bilgilerin 
kamuoyuna duyurulmak üzere aylık olarak Kuruma gönderilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 14.- Finansal piyasalarda, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelere paralel 
olarak sürekli değişen uluslararası uygulamaların yakalanabilmesi esnek uygulamaları beraberinde 
gerektirmektedir. Bu madde ile kuruluşların mali bünyelerini etkileyen tüm unsurların izlenmesi ve 
değerlendirilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi Kurula bırakılmıştır. 

Söz konusu kuruluşlar mali bünyelerinin sağlıklı olmasını teminen açık bir şekilde yapılan 
düzenlemelere uymakla yükümlü kılınmışlardır. 

Madde 15.- Kartlı sistemde ödemelerini kartla yaparak sistemin hayata geçmesini sağlayan 
kart hamillerinin, kendilerine birçok imkân sunan bu sözleşmeden yararlanırken, sistemin risk
lerinin ve doğuracağı sorumlulukların da bilincinde olmaları gerekmektedir. Kural olarak tahsis 
edilen limiti aşan miktar da dahil olmak üzere, kartın kullanılmasından doğan sorumluluğun kart 
hamiline ait olması gerekeceği kuşkusuzdur. Bu kapsamda, kartın kullanımından doğan sorum
luluğun, sözleşme imzalandığı ve kartın zilyetliğe geçtiği ve fiziki varlığı bulunmayan kart 
numarasının öğrenildiği andan itibaren kart hamiline ait olduğu, banka kartının, kredi kartının veya 
ek kartın kart hamiline teslim edilmiş olması kaydıyla yenileme ücreti ve yıllık üyelik ücretinin kart 
hamiline ait olması hükme bağlanmıştır. 

Kartların güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlamak ve üye işyerleri tarafından kartların kart 
hamilleri dışındaki kişiler tarafından kullanılmasını önlemek üzere, kart hamili kartın imza hanesini 
imzalamakla yükümlü kılınmıştır. Kart hamiline, kartın kullanımı sırasında üye iş yerince talep edil
mesi halinde kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu getirilmek suretiyle kartın üçüncü kişilerce her
hangi bir suretle ele geçirilerek kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Kart hamillerinin harcama belgesi düzenlenmeksizin, kartların iletişim araçları veya sipariş 
formu aracılığıyla hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan zarardan sorumlu tutulmayacakları 
hüküm altına alınarak, uygulamada karşılaşılan tereddütlere son verilmiştir. 
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Madde 16.- Kart hamillerine, sistemin risklerinin ve doğuracağı sorumlulukların bilincinde ol
maları gerekliliği dikkate alınarak, kartın güvenli kullanımını sağlayan bilgileri saklama yüküm
lülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, kart hamilleri kartın kullanılmasını gerektiren kod numarası, şifre 
veya benzeri gizli bilgileri güvenli şekilde korumak ve başkalarınca kullanılmasına engel olacak ön
lemleri almakla ve kartın kaybolması çalınması veya kendi iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir 
işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu gecikmeksizin haberdar etmekle zorunlu tutulmuştur. 

Kart hamilinin kart çıkaran kuruluşla irtibatını sağlayan unsurlardan olan adreste meydana 
gelecek değişikliğin kart çıkaran kuruluşa onbeş gün içinde bildirilmesi ile uygulamada bu konuda 
yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Madde 17.- Üye işyerleri, yaptıkları anlaşmalarla, kartla ödemeleri kabul edeceklerini üye iş
yeri anlaşması yapan kuruluşa taahhüt etmekte ve bu bağlamda kart hamilleri lehine bir hak doğ
maktadır. Bu hak, kart hamillerine üye işyerlerini kartla ödemenin kabul edilmesi hususunda zor-
layabilme imkânını vermektedir. Kart hamili lehine doğan bu hakkı açık olarak ortaya koyabilmek 
amacıyla Kanunda üye işyerlerine kartla ödemeyi kabul zorunluluğu getirilmiştir. Kart kullanımın
da üye işyerlerinin kart hamillerinden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede 
bulunulmasını isteyemeyecekleri hüküm altına alınarak, uygulamada farklı yollara başvurularak bir 
menfaat sağlanması önlenmiştir. Hükme aykırı davramlması halinde, üye iş yeri sözleşmesinin fes
hedileceği ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Maddede, kart hamillerinin kartlarını kaybetmeleri veya çaldırmaları halinde doğabilecek 
zararlara karşı bir önlem olarak, üye işyerlerine, imza gerektiren işlemlerde imza kontrolü yapmak, 
kartın tahrifata uğrayıp uğramadığının ve geçerliliğinin kontrolünün yapılması, gerekli durumlarda 
kimlik belgesinin ibrazını talep etmek ve harcama belgesi ile kredi kartı üzerindeki bilgileri kontrol 
etmek yönünde bir zorunluluk getirilmiştir. Bu yükümlülüğün bir sonucu olarak üye işyerleri bu 
kontrolleri yapmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu tutulmuştur. 

Madde 18.- Kartla ödemelerin gerçekleştirildiği birimler olan üye işyerleri, sistemin işleyebil
mesi, kart hamillerinin kartla ödeme yapabilmeleri için, her şeyden önce sisteme dahil olduklarını 
müşterilerine duyurmak durumundadırlar. Bu duyuru, günümüzde belirli amblemlerin üye işyerleri 
girişlerine yapıştırılması suretiyle yapılmaktadır. 

Üye işyerleri sistemden ayrıldıklarında, bu amblemleri kaldırmak ve geçici olarak kart kabul 
edemedikleri hallerde kart hamillerini uyarmak zorundadırlar. Aksi durumda, kartla ödeme 
yapacağı düşüncesiyle üye işyerine gelen müşterinin, sözleşme akdedildikten sonra kartla ödeme 
yapamayacağını öğrenmesi ve mağdur olması söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte, geçici 
olarak kart kabul edilmemesi teknolojik donanımda meydana gelen arızi aksaklıkları içermemek
tedir. Ancak, söz konusu aksaklığın işyeri sahipleri veya görevlileri tarafından fark edilmesiyle bir
likte bu durumun hizmet veya mal satın almak üzere üye işyerine gelen tüm kart hamillerine bil
dirilmesi zorunludur. 

Üye işyerlerinin, harcama belgesi düzenlenmeksizin telefon, elektronik ortam ya da diğer iletişim 
araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları 
sistemlerin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. 

Madde 19.- Üye işyerlerinin harcama ve nakit ödeme belgesi düzenlemelerine ilişkin esaslar 
belirlenmiştir. Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka kartı ya da kredi kartı ile ödenmesi 
veya nakit talep edilmesi halinde, elektronik ya da mekanik cihazları kullanarak harcama belgesi 
veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve bir nüshasını kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüs
hayı da sözleşmede belirtilen süre içinde muhafaza etmekle yükümlü tutulmuştur. 
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Üye işyerleri, kart kullanılarak satın alınmış bir malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçil
mesi veya yapılan işlemin iptali halinde alacak belgesi düzenleyerek imzalamak ve bir nüshasını 
kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlü tutulmuştur. 

Madde 20.- Teknolojide sağlanan gelişmeler sayesinde günümüzde satış belgesi olmadan 
ve/veya imza gerekmeksizin kartlar ile işlem yapılabilmektedir. ATM'lerdeki bazı işlemler, çipli 
kartlar aracılığıyla imza gerektirmeksizin yapılanlar ile telefon ve internet yolu ile siparişte bulun
mak suretiyle gerçekleştirilen işlemler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu madde ile 
işlemin niteliği itibarıyla harcama ve alacak belgesi düzenleme imkanı olmayan hallerde kartların, 
kart hamili tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen 
kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle kullanılabilmesi hüküm al
tına alınmıştır. 

Madde 21.- İşyerlerinin kartlı ödeme sistemine girişleri, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar
la yaptıkları anlaşmalar sonucunda olmaktadır. Dolayısıyla anlaşmayı yapan kuruluşlar, işyerinin 
sistem dahilinde çalışmasını sağlayan hizmetleri sunmak durumundadırlar. Bu kapsamda, üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşlara, kartın kabulüne ilişkin olarak kart çıkaran kuruluştan onay alınmasını 
sağlayacak alt yapıyı oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Diğer taraftan, üye işyeri anlaşması yapan 
kuruluşlar sözleşme yaptıkları işyerleri için işlem limiti tespit etme konusunda serbest bırakılmıştır. 

Üye işyerlerinin kart hamillerinin kredi kartı kullanımından doğan alacaklarını açık olarak 
koruyabilmek amacıyla, Kanunda üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar kart hamillerinin gerçek
leştirdikleri işlem bedellerini sözleşme hükümlerine uygun olarak üye işyerlerine ödemekle yüküm
lü tutulmuşlardır. 

Madde ile kartların kullanılacağı işyerleri ile işlem türlerini sınırlandırma yetkisi Kurula verilmiştir. 
Madde 22.- Kart çıkaran kuruluşun ya da üye işyerinin nakit karşılığı olmayan işlemlerden 

zarar görmesini önlemek amacıyla, üye işyerinin kart çıkaran kuruluştan kartın kabulü için yetki al
makla yükümlü tutulduğu durumlarda, işlem tutarının belirlenen limiti aşması halinde, söz konusu 
harcamanın tamamı için yetki alındıktan sonra işlem yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Belli bir 
büyüklüğü aşan işlem tutarlarının, birbirinden bağımsız küçük işlemler şeklinde gösterilip limit 
aşan söz konusu işlemin yetkisiz bir şekilde gerçekleştirilmesinin önlenmesini teminen, aynı kart ile 
yapılacak tek harcama işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemeyeceği öngörülerek, 
kart hamilinin kart çıkaran kuruluş açısından risk durumunun yakından izlenmesi amaçlanmıştır. 
Üye işyerinin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, hükme aykırı davranılması durumun
da satılan hizmet veya mal bedelini üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemeyeceği yap
tırımı getirilmiştir. 

Madde 23.- Kart hamillerinin banka kartları ve kredi kartlarını güvenli bir şekilde kullan
malarını sağlamak amacıyla, bu süreçte edinilen bilgilerin gizliliğinin korunmasını teminen üçlü bir 
koruma sistemi oluşturularak üye işyerlerine, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara ve kart çıkaran 
kuruluşlara bilgilerin saklanmasına yönelik sorumluluklar yüklenmiştir. Üye işyerleri açısından kart 
kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edinilen bilgilerin kart hamilinin yazılı rızası olmak
sızın, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere başkasına açık-
lanamayacağı, kopyalanamayacağı ve üye işyeri anlaşması yapılan kuruluş dışındaki şahıs veya 
kuruluşlarla paylaşılamayacağı, satılamayacağı ve takas edilemeyeceği öngörülmüş; üye işyeri anlaş
ması yapan kuruluşlar açısından ise bu hükmün uygulanmasını gözetme yükümlülüğü getirilmiştir. 
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Bunların dışında, kart hamillerinin kredi kartlarını güvenli olarak kullanabilmelerini sağlamak 
amacıyla kart çıkaran kuruluşlar, faaliyetleri nedeniyle öğrendikleri kişisel bilgileri gizli tutmak, baş
ka amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu 
bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yükümlü kılınmışlardır. 

Madde 24.- Banka kartı ve kredi kartı uygulamasında kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri 
arasındaki ilişkilerden doğacak her türlü hak ve yükümlülüklerin, bu Kanun ve bu ilişkilere uy
gulanabilecek diğer mevzuatta yer alan emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla taraflar 
arasında yazılı şekil esasına bağlı olarak sözleşme ile düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Kart uygulamasından doğan her türlü hak ve menfaatlerini kart hamillerine göre daha iyi iz
leyebilme, anlayabilme ve kendi lehine sözleşme ilişkilerini düzenleyebilme imkânına sahip olan 
kart çıkaran kuruluşlar ile günümüz koşullarında kart kullanma gereksinimi duyan, ancak kart 
çıkaran kuruluşların sahip olduğu imkânlara erişimi olmayan kart hamilleri arasındaki hukuki iliş
kinin, güçlü olan taraf lehine düzenlenmesinin engellenmesi ve objektif esaslara bağlanması 
amacıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi niteleyen sözleşmelerde bulunması gereken hususlar 
belirlenmiştir. 

Bu amaçla maddede, taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması 
gereken asgari hususların Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, kart hamillerinin mesnetsiz uygulamalarla karşılaşmamaları amacıyla, sözleşmede var 
olmadığı veya yasal bir uygulamaya dayanmadığı sürece, yaptıkları işlemlerden dolayı kendilerin
den faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemeyeceği 
ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilinin borcu için kefil gösterilmesinin istenilmesi 
halinde, Borçlar Kanunu hükümlerine paralel olarak, kefilin sadece sözleşmede yer alan ve kefil ol
mayı kabul ettiği miktar olan kart hamilinin kullanım limiti dahilinde sorumlu olması esası benim
senerek müteselsil sorumluluk gereği kefillere de sözleşmenin bir örneğinin verilmesi öngörülmüş
tür. Kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklerde ve kartın kullanım limitinin yükseltil
mesi durumlarında kefilin korunması ve zarara uğramasının önlenmesi amacıyla yazılı onayının 
alınması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. 

Madde 25.- Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında akdedilen sözleşmede yapılacak 
değişiklikler hakkındaki hususlar düzenlenerek, sözleşme değişikliklerine ilişkin süreç açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

Sözleşme değişikliklerinin kart hamiline bildirilmesi esası getirilerek, söz konusu değişikliğin 
bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren geçerli olması benimsenmiştir. 
Kart hamilinin söz konusu ödeme tarihinden sonra kartı kullanmayı sürdürmesi halinde bildirilen 
değişikliği zımnen onayladığının kabul edilmesi öngörülmüştür. Faiz oranının artırılmasına ilişkin 
değişikliklerde ise kart hamiline otuz gün öncesinden bildirimin yapılmış olması zorunlu tutulmuş
tur. Faiz oranına ilişkin artırımların kart hamilleri tarafından önceden öngörülmesi zor olabilmek
tedir. Daha önce yapmış olduğu kart kullanımından doğan ödemeleri nedeniyle kart hamilinin kart 
kullanımından doğan borçları derhal ödeyip kart kullanımına son vermesi güç olabilecektir. Bu 
nedenle değişikliğin otuz günlük sürenin bitiminden itibaren hüküm ifade etmesi ancak hamilin bu 
tarihe kadar olan borçlarını altmış gün içinde ödemesi ve kart kullanımına son vermesi halinde bu 
süre zarfında kendisine faiz oranındaki artışın uygulanmaması öngörülmüştür. 
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Kart hamillerinin her zaman için kart kullanımından vazgeçme imkanları bulunması ve kart 
veren kuruluşların hamilleri müşkül duruma sokmamaları amacıyla maddenin son fıkrasında, 
hamilin her zaman kartı iptal ettirme ve sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olduğu hüküm al
tına alınmıştır. 

Madde 26.- Kartlı sistemlerde ödemelerini kartla yaparak sistemi kullanan kart hamillerinin, 
sistemin riskleri ve doğuracağı sorumluluklar açısından bilinçlendirilmeleri ve aynı zamanda kart 
hamilleri ile kart çıkaran kuruluşlar arasında yapılacak sözleşmelerde, mal ve hizmet tüketen ve bu 
anlamda tüketici haklarından faydalanması zorunlu olan kart hamillerinin bazı açılardan korun
maları gerekmektedir. Yapılacak sözleşmelerde özellikle faiz oranlarına ilişkin müdahaleci bir an
layış benimsenmemekle birlikte, uygulanacak faiz dönemlerinin yasal olarak belirlenmesi ve tüm 
kart çıkaran kuruluşlarca aynı koşullara bağlanması zorunlu hale getirilmiştir. 

Buna göre, bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o 
döneme ilişkin hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıt
ların hükümsüz olduğu öngörülerek, kart hamilinin ödeme gününde o hesap döneminde yaptığı har
camalara ilişkin toplam borç tutarının tamamını ödeyememesi halinde, kart çıkaran kuruluşça sadece 
hesap kesim tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak kalan bakiye üzerinden faiz talep edilebileceği 
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, temel kanunlarda öngörülmüş olmasına rağmen tüketicinin korun
ması ve uygulamalardaki sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla, temerrüt hali de dahil olmak 
üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Kart hamilinin nakit kullanımına ilişkin borçları bu hükmün dışında tutulmuştur. Diğer taraf
tan, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar gözetilerek nakit kullanımı olarak değerlendirilebilecek 
işlemleri belirleme yetkisi Kurula verilmiştir. 

Uygulamada birliğin sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla gecikme 
faiz oranının üst sınırı akdi faiz oranına atıf yapılmak suretiyle belirlenmiştir. 

Hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi arasında on günden az bir sürenin olamayacağı hüküm 
altına alınmak suretiyle, kart hamillerine kolaylık tanınarak gecikme faizine maruz kalmayacakları 
bir süre öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında, katılım bankaları açısından bu Kanun uygulamasında yer alan faizin 
kâr payı, gecikme faizinin ise gecikme cezası olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 27.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kuruluşların Kanun hükümlerine 
uyumunun zamanında ve süreklilik arz edecek şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmek
tedir. Bu husus, uluslararası uygulamalarda da görüldüğü üzere, etkin bir denetimin sağlanabilmesi 
amacıyla, sadece yerinde yapılacak denetimlere bağlı olmamalı, aynı zamanda Kurum tarafından is
tenen bilgi, belge ve raporlamalar üzerinden Kurum bünyesinde yapılacak gözetim faaliyetleri ile 
bütünlük arz etmelidir. Bu amaçla, yukarıda belirtilen kuruluşlar ve bunların faaliyetlerinin 
Kurumun denetim ve gözetimine tâbi olduğu hükmolunmuştur. 

Söz konusu kuruluşların, başta iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve 
fınansal raporlama birimi, fınansal tablolara ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt, bil
gi, belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun hâle getirmek zorunda oldukları belirtilmek suretiy
le denetimde kullanılacak gerekli araçların, denetimi kolaylaştıracak bir şekilde hazır bulundurul
ması amaçlanmıştır. Aynca, Kanun kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar, gizli dahi olsa bu 
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzere Kuruma tev
di etmekle yükümlü kılınmak suretiyle etkin gözetim ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. 
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Madde ile kapsam dahilindeki kuruluşların denetim ve gözetimine ilişkin usul ve esasları belir
leme yetkisi Kurula verilmiştir. 

Madde 28.- Maddede, yapılan denetimler sonucunda Kanun kapsamındaki kuruluşların yapılan 
düzenlemelere uymak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranları hesaplamak, tutturmak ve idame 
ettirmek ve bunlara ilişkin Kurumca belirlenen her türlü tedbiri almak hususunda gerekeni yap
mamaları halinde, bu kuruluşların faaliyet iznini iptal etmeye Kurulun yetkili olduğu öngörülmüştür. 

Madde 29.- Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin 2001 yılında yayımladığı 
"Banka Müşterilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporunda, bankaların müşterilerini tanımalarına 
ilişkin olarak yer alan politikalar ve kaideler dikkate alınarak, kart hamillerinin risk durumlarının 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolü amacıyla kart kullanımından kaynaklanan işlemlere ilişkin 
olarak yapılacak bilgi ve belge alışverişi ile takas ve mahsup işlemlerinin kart çıkaran kuruluşlar 
arasında akdedilecek yazılı sözleşmeler çerçevesinde kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleş
tirileceği hükme bağlanmış ve söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin gözetim ve denetimine ilişkin 
hususların belirlenmesi yetkisi Kurula verilmiştir. Kart hamillerinin kendilerine ait bilgileri kart 
çıkaran kuruluştan edinebilmesi imkanı tanınmıştır. Ancak bu bilgilerin bilgi alışverişine ilişkin 
olarak kurulmuş sistemlerden edinilmesi için kart çıkaran kuruluşça ödemede bulunulmuş ise kart 
hamilinin kendisiyle ilgili edinmek istediği söz konusu bilgilere ilişkin talebinin söz konusu 
ödemeyi aşmamak kaydıyla kart çıkaran kuruluşça ücret karşılığında yerine getirilebileceği hüküm 
altına alınmıştır. Bu hakkın kullanımına veya alınan bilgi ve belgelere ilişkin uyuşmazlıklarda "Yet
kili mahkeme ve merciler" başlıklı 44 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. Bu 
madde çerçevesinde yapılan işlemlerin 31 inci maddede hüküm altına alınan sırların açıklan
mamasına ilişkin zorunluluğa aykırı olmadığı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkra uyarınca oluşturulacak şirketlerin bünyelerinde mev
cut bilgilerin Kurum tarafından kullanılabilmesi amacıyla, söz konusu şirketler Kurumca istenilen 
tüm bilgi ve belgeleri, bu istemde belirtilen süre ve standartlara uygun olarak vermekle yükümlü 
tutulmuştur. Kurumun alınan bilgi ve belgeleri gözetim ve denetim sisteminde ve yapılacak kanuni 
işlemlerde kullanmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, birinci fıkra uyarınca kurulacak şirketlerin faaliyet usul ve esas
ları, üyelik şartları ile gözetim ve denetimine ilişkin hususların Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından yönetmelikle düzenlenmesi ve Kurulca gerekli 
görülmesi halinde bu şirketlerin gözetim ve denetiminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
birlikte yürütülmesi öngörülmüştür. 

Madde 30.- Finans sektörünün düzenli bir şekilde işleyişi, denetimi ve piyasa riskinin 
yönetimi, hukuk kurallarına uyumun yanı sıra, ilgili kuruluşlar ile yakın ve sürekli işbirliğini gerek
tirir. Para ikamesi şeklinde kullanılan ve özellikle günümüzde taksitli alışverişe olanak tanıyarak 
tüketimi artıran kredi kartlarına ilişkin politikalar sektör üzerinde önemli etkilere sahiptir. Sektörün 
bu politikalara uyum sağlayıp sağlayamayacağı, sektörde yer alan kuruluşların ve kart hamillerinin 
fınansal durumları ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, söz konusu politikaların belirlenmesinde veya 
yürütülmesinde Kurumun, Maliye Bakanlığının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Hazine Müsteşar
lığının, Rekabet Kurumunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ve Kurulca belirlenecek 
diğer kurumların karşılıklı mütalaa ve bilgi alışverişinde bulunacağı öngörülmüştür. 

Bu madde kapsamında yetkili mercilerle bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak iş
birliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisi Kurula verilmiştir. 
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Madde 31.- Maddenin birinci fıkrası ile Kurul üyeleri ile Kurum personelinin sır saklama 
yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır. 

Kanun çerçevesinde kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, 29 
uncu maddede belirtilen kuruluşlar ile üye işyerleri ortaklan, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, 
bunlar adına hareket eden kişiler ile kart çıkaran kuruluşların destek hizmeti aldığı kuruluş ve 
çalışanlarının görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri kanunen yetkili kılınan merciler dışındaki 
kimselere açıklayamayacakları öngörülmüştür. 

Madde 32.- Kural olarak kartların kullanımı sırasında üye işyeri tarafından kart hamilinin bor
cunu gösteren ve kart hamilinin imzasını taşıyan satış belgesi düzenlenmektedir. 

Satış belgesi düzenlenmeksizin gerçekleştirilen işlemlerde de kart hamili ile üye işyeri 
muhatap olmakta ancak, satış belgesi yerine, mal ve hizmetin kart hamiline ulaştığını ispatlayan 
belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler ancak üye işyeri nezdinde olacağından, satış belgesi olmaksızın 
gerçekleştirilen işlemlerde ispat yükünün üye işyerine ait olması öngörülmüştür. 

Kart hamilleri ile kart çıkaran kuruluşlar arasındaki işlemler nedeni ile oluşabilecek uyuşmaz
lıklarda, ihtilaf konusu işlemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba intikal ettirildiği ve herhan
gi bir arıza veya teknik yetersizlik halinin olmadığına dair ispat yükünün kart çıkaran kuruluşa ait 
olması öngörülmüştür. 

Kanun kapsamında telefon aracılığıyla yapılan bildirimlerin güvenliğinin ve ispat gücünün 
sağlanmasını teminen konuşmaların kaydedildiği çağrı merkezlerine veya ilgili yerlerde sağlanan 
kayıt cihazları aracılığıyla yapılması ve ilgili kayıtların bildirim tarihinden itibaren tabi olacakları 
saklanma süreleri hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, mikrofilm ve mikrofişlerden alınan kopyaların ya da elektronik ve manyetik ortamlar
dan çıkarılan bilgileri içeren belgelerin, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla 
asıllarına gerek kalmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fık
rasında belirtilen belgelerden sayılacağı belirtilmiştir. 

Madde 33.- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye iş
yerlerinin etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesi, bu kuruluşlarda iyi yönetimi güçlendirecek, sos
yal sorumluluğu artıracaktır. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde piyasadaki rekabetin gerek
tirdiği etik ilkelerin ve örnek davranışların belirlenmesi, sektörde hizmet kalitesinin ve sektöre olan 
güvenin artmasını sağlayacaktır. 

Madde 34.- Banka kartları ve kredi kartları sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması, 
denetim ve gözetimlerinde etkinliğin sağlanması için lisanslandırma yolu ile denetim çerçevesinde 
kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyetinde bulunmak is
teyen kuruluşların Kuruldan izin almaları Kanunun 4 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Bu 
itibarla, Kurul tarafından yetkilendirilenler dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişinin kamuoyunu 
yanıltacak şekilde kartlı sistem kuramayacağı, kart çıkaramayacağı veya üye işyerleri ile anlaşma 
yapamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna ek olarak, hiçbir gerçek veya tüzel kişinin ticaret unvan
ları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklâmlarında bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir 
kelime veya tabiri kullanamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 35.- "Ekonomik suça ekonomik ceza" ilkesinden hareketle, kartlı sistem içinde yer alan 
kuruluşların denetim ve gözetim görevinin yerine getirilmesinde etkinliği sağlamak ve denetimin iş
levselliğini artırmak amacıyla, gerekçesini belirtmek şartıyla maddede sınırı çizilen durumlarda 
Kurulun, idari para cezası uygulaması hükme bağlanmıştır. 
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Somut olayın özelliklerine ve fiilin ağırlığına göre, öngörülen para cezalarının miktarının, 
maddede belirtilen alt ve üst sınırlar dahilinde Kurul tarafından belirlenmesinin olumlu sonuçlar 
doğuracağı, para cezalan ile ulaşılmak istenen caydırıcılığın daha rahat temin edilebileceği 
müşahede edilerek madde bu doğrultuda düzenlenmiştir. 

Madde 36.- Bu Kanun ile hüküm altına alınan adli cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 

Ayrıca, söz konusu madde ile Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, satış yapılmış gibi har
cama belgesi, nakit ödemesi yapılmış gibi nakit ödeme belgesi, mal iadesi, hizmet alımından vaz
geçilmesi ya da işlemin iptali olmaksızın bu işlemler yapılmış gibi alacak belgesi düzenlenmesi 
veya bu belgelerde tahrifat yapılması suretiyle kendilerine veya başkalarına yarar sağlayanlar hak
kında adli ceza uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 37.- Maddenin birinci fıkrasında gerçeğe aykırı olarak kredi kartını kaybettiği ya da çal
dırdığı yönündeki beyanlarını müteakip kartı bizzat kullanan ya da başkasına kullandıran kart 
hamilleri ile bunları bilerek kullananların cezalandırılması öngörülmektedir. Bu suretle kart hamil
leri tarafından kartların kullanımının suiistimal edilmesi engellenmeye çalışılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sah
tecilik yapanların veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenlerin cezalandırılmaları 
öngörülmektedir. 

Madde 38.- Gerekli izinler alınmaksızın kart çıkarılması sistemin güvenliği için önemli bir teh
dit unsurudur. Bu itibarla, maddede Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izinler alınmaksızın 
kartlı sistem kurulması, kart çıkarılması veya üye işyeri ile anlaşma yapılması veya ticaret unvan
ları, her türlü belgeler, ilan ve reklâmlarda veya kamuoyuna yapılan açıklamalarda bu işlerle uğ
raşıldığı izlenimini yaratacak söz ve deyimlerin kullanılması adli ceza ile müeyyidelendirilmiştir. 
Hapis ve ağır para cezasının yanısıra, maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan kuruluşlar için 
faaliyetlerinin ve reklâmlarının geçici olarak durdurulması, ilanlarının toplatılması gibi tedbirler de 
öngörülmüştür. 

Madde 39.- Maddenin birinci fıkrasında, Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 23 ün
cü madde hükümlerine kasten aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevliler ve işlemi yapan kişiler hakkında ceza hükmü 
getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kartların kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod 
numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya mes
lekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına sebep olan kuruluşlar, 
üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevliler ve işlemi 
yapan kişiler hakkında ceza hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca, Kanunun 31 inci maddesine aykırı davrananlar hakkında hapis ve adli para cezası ön
görülmüştür. 

Madde 40.- Maddede, 17 nci maddenin birinci fıkrasına, 18 inci maddedeki banka kartı ve 
kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri kaldırma yükümlülüğüne ve 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrasına aykırı hareket eden üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensup
larına verilecek ceza hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 41.- Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin 
verilmemesi veya gerçeğe aykırı verilmesi halinde uygulanacak ceza hükme bağlanmıştır. 

Madde 42.- Maddenin birinci fıkrası ile, Kanunun 38 inci maddesindeki izinsiz kart çıkarma, 39 un
cu maddesindeki bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranılması ve 41 inci maddesindeki denetim
de istenilen bilgi ve belgeleri vermemek suçlarının kovuşturulması için Kurumun yazılı başvuruda 
bulunması şartı getirilmiş ve bu husus bir muhakeme şartı olarak öngörülmüştür. Ayrıca, Kurumun baş
vuruda bulunması halinde bu davalara kanuni müdahil sıfatıyla katılması imkanı tanınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile de, birinci fıkra hükümlerine göre Kurumun başvurusu üzerine baş
latılan soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığı karan verilmesi halinde, itiraz edebilmesini teminen 
bu kararın, dava açılması halinde ise müdahale talebinde bulunup bulunmayacağının değerlenlendiril-
mesi açısından iddianamenin bir örneğinin Kuruma tebliğ edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, 39 uncu maddedeki bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı 
davranılması suçu ile hukuki menfaatleri korunan ilgililerin, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda 
bulunması halinde, bu suçun, Kurumun birinci fıkra uyarınca yazılı başvurusu bulunmasa dahi 
soruşturulması ve kovuşturulmasına imkan sağlanmıştır. 

Madde 43.- Bu madde ile tacirlere verilecek kurumsal kredi kartlarının, temel olarak bireysel 
kredi kartları için ihdas edilmiş hükümlerin bazısına tabi olmaması benimsenmiştir. 

Madde 44.- Bu madde ile kredi kartlarının kullanımı ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların 
çözümünde uygulamaya hız kazandırılması amaçlanmıştır. Şöyle ki, 4077 sayılı Tüketicinin Korun
ması Hakkında Kanun uyarınca, değeri altı yüz yetmiş Yeni Türk Lirasının altında bulunan uyuş
mazlıklarda tüketici sorunları için hakem heyetlerine başvurulması öngörülmüştür. Bu paralelde, 
söz konusu madde ile belirli bir meblağın altında bulunan kredi kartı uyuşmazlıklarında tüketici 
sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası hükmüyle, kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine 
açılacak davalarda, davacının tüzel kişi olması münasebetiyle bu davaların tüketici mahkemelerin
de görülmesi yerine 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin 
hükümleri çerçevesinde takip edilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 45.- Özellikle kredi kartı portföylerinin genişliği göz önüne alındığında, borçların öden
memesi ve hesabın kat'ı halinde ihtarnamelerin tebliği uygulamada sorun teşkil etmektedir. İhtar
ların noter kanalı ile gönderimi çok büyük maliyetler getirdiği gibi, geçerli tebligat yapılıp yapıl
madığı her işlemde tartışılmaktadır. Bu madde ile kart hamiline ve kefillerine yapılacak ihtarların 
7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru for
mundaki adresine ya da bildirilen son adrese yapılması öngörülmüştür. 

Madde 46.- Bankalar hariç olmak üzere, 4 üncü madde uyarınca faaliyet izni verilen kuruluş
ların Kurum giderlerine katılma payı olarak bilanço toplamlarının on binde üçünü geçmeyecek 
şekilde Kurulca belirlenecek oranda Kuruma ödeme yapmakla yükümlü oldukları, ödenmeyen 
katılma paylarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile kuruluşlarca Kuruma ödenen katılma payı tutarlarının kurumlar ver
gisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. 
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Madde 47.- Para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve 
sınırlardan her birini her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyatları endek
sindeki artış oranı kadar Kurula artırma yetkisi verilmiştir. 

Madde 48.- Maddeyle, Kanunda öngörülen ve Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin 
bir yıl içerisinde hazırlanarak Kurumca yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1.- Bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşların durumlarını, bu Kanun 
hükümlerine uygun hale getirmeleri için bir yıllık geçiş süreci öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2.- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette 
bulunan ve faaliyetleri bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlara, 4 üncü maddede ön
görülen yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri 
alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Geçici Madde 3.- Bu Kanunun kapsamında kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasında 
akdedilmiş sözleşmelerdeki faiz hesaplamasına ilişkin hükümlerin bir ay, diğerlerinin ise bir yıl 
içerisinde Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 49.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 50.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Banka Kartlan ve Kredi Kartları Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
17.1.2005 

Sabri Varan 
Gümüşhane 

GENEL GEREKÇE 

Ekonomik ilişkilerin artması ile birlikte, güvenilir ortak değişim araçlarına gerek duyulmasına 
ve bu arayışın sonucu bugünkü para sistemine geçilmesine karşılık, uygulamada paranın taşıma ve 
korunması gibi bazı riskli faktörlerden dolayı yeni ödeme sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
ödeme sistemleri içerisinde banka kartlan ve kredi kartları da yer almaktadır. Kredi kartları ilk defa 
1960'lı yıllarda Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır. 1970 yılından itibaren Avrupa'da gelişmiş ve 
1980 yılından sonra Türkiye'de yaygınlaştığı görülmüştür. Ülkemizde ilk önceleri kredilendiril-
meyen kredi kartlan piyasaya sunulmuş ve daha sonraları da kredili kredi kartları piyasaya sunul
muştur. Kısacası dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde de banka kartlan ve kredi kartları, 
ödeme araçlan içerisinde yerlerini almıştır. 

Banka ve kredi kartlannın kullanılmaya başlanılmasından bugüne kartlı sistem gelişme göster
miştir. Bu gelişme öyle ki 2004 yılının başlannda Türkiye, Almanya ve İngiltere'nin ardından Av
rupa'nın 3 üncü en büyük kart pazarı konumuna gelmiştir. Türkiye pazarındaki kart sayısı AB Böl
gesi toplamının yüzde 11'ine tekabül ettiği, Türkiye'de her üç satıştan birinde ödeme kredi kartıyla 
yapıldığı da dikkate alındığında, bu gelişmenin boyutu ve hızlılığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bankalar tarafından verilen kredi kartlannın sayısı Eylül 2004 sonunda 24.8 milyon oldu, diğer 
kartlann sayısının ise 42 milyon civarında olduğu ve bu kartlarla gerçekleşen harcamanın yine 2004 
Eylül ayı sonu itibariyle 40.2 katrilyon lira olduğu da dikkate alındığında, 

Kartlı ödeme sistemlerinde yer alan bankalar, bu konudaki ihtiyaçları karşılayabilmek için 
Bankalararası Kart Merkezi'ni (BKM) 1990 yılında kurmuşlardır. BKM, Üyelik ve Hizmet Sözleş
mesi uyarınca hizmet sunduğu banka/kuruluşlara kendi bünyesinde oluşturduğu Takas Merkezi 
üzerinden hizmet vermekte ve üye banka/kuruluşlar arasında kredi kartı işlemlerinden doğan borç 
veya alacakların tasfiyesi YTH Modülü ve Takas Merkezi aracılığı ile T.C. Merkez Bankası nezdin-
deki BKM hesabından net olarak yapılmaktadır. Bu hizmetlerin tamamına yakını elektronik ortam
da yapılır hale gelmiştir. 

Bu kurumun 2004 Eylül ayı sonu verilerine göre banka ve kredi kartlannın kullanılabileceği iş
yerlerindeki elektronik terminal (POS) sayısı 833.825'e ulaşmıştır. Otomatik para çekme makinalan 
(ATM) sayısı 13.431 dir. BKM üyesi bankalann ihraç ettikleri Visa/MasterCard ve diğer kredi kart
lannın yurtiçi ve yurtdışı kullanım cirosu (Trilyon TL) aynı dönemde toplam 17.549 seviyesinde ol
muştur. Yine bu kurumun verilerine göre kartlı ödeme sistemi döviz girdi ve çıktısı olarak; döviz gir
disi 1.373 (Milyon USD), döviz çıktısı 726 (Milyon USD) seviyesinde gerçekleştiği, 

Yine anılan kurum verilerinden yabancı bankalara ait kartların yurt içinde kullanımının; 

Kredi kartı işlem adedi 3.874.402, kredi kartı işlem tutarı (Trilyon TL) 957.3 ,banka kartı iş
lem adedi 2.770.940, banka kartı işlem tutarı (Trilyon TL) 606.5, döviz girdisi (Milyon USD) 1.058, 
seviyesinde gerçekleştiği. 
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Bu veriler sistemin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu büyük ölçekliliğin yanında sistemde 
yer alan kuralsızlıklar ve keyfi uygulamalara dur denecek gibi değildir. Özellikle faiz konusunda; 

Bankaların kredi kartlarına uyguladığı alışveriş faiz oranları; aylık yüzde 6.5'le yüzde 12.95; 
nakit çekim faizi yüzde 6.5'le yüzde 10.5; nakit çekim ücretleri yüzde 3.5 ile yüzde 10 arasında 
değişiyor. Kredi kartlarına uygulanan aylık gecikme faizlerinin ise yüzde 15.5'e kadar çıktığı, ban
kaların kredi kartları için ilk verilişte ve yenileme durumunda aldıkları ücretlerin de oldukça fark
lılık gösterdiği, ilk kredi kartı verilişinde 3 milyon, 20 milyon lira ücret alındığı, yenileme sırasın
da alınan ücretlerin ise 3 milyon lira ile 10 milyon lira arasında değiştiği, 

Devletin vatandaşa uyguladığı faizlerin aylık yüzde 7, yıllık yüzde 85 olduğuna dikkat edil
diğinde, kredi kartı faizlerinin ise aylık yüzde 7.25 ile yüzde 9.95 arasında değiştiği, bileşik faizinin 
ise % 225'leri bulduğu böyle bir piyasanın vahameti ortadadır. 

Bu olumsuzluklar haliyle kredi kartı hamillerinde yansımaktadır. Negatif nitelikli ferdi kredi ve 
kredi kartları toplamı eylül ayında, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 47 oranında artarken, bor
cunu ödemeyenlerin sayısı da yüzde 54.2 artarak 14 bin 778 kişiye yükselmiştir. 

T.C. Merkez Bankasının verilerine göre, ağustos ayında toplam 10 bin 292 adet olan negatif 
nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı sayısı, eylül ayında 15 bini 33 çıkmıştır. 

2004 yılının 9 ayında, negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları toplamı 93 bin 26 olarak 
belirlendi. Bunun 74 bin 196'sı borcunu ödemeyenlerden, 18 bin 830'u da borcunu gecikmeli olarak 
ödeyenlerden oluşmuştur. Bu durum; kart hamillerinin zor durumda olduklarını ortaya koymaktadır. 
Ortaya çıkan bu sonuç tüm sektörü etkilemektedir. 

Bugün ülkemizde bankacılık sektörü ekonomik krizin kıskacı içinde. 2001 yılın sonlarında 
başgösteren durgunluk ve birçok bankanın fona devredilmesi, sektörü allak bullak etti. Bir süre ön
ce bankaların paradan para kazanma dönemi de kapandı ve kârları ciddi oranda düştü. Kâr etmek 
için odağını müşteriye çeviren bankalar, müşteri tabanını yaygınlaştırmak ve en önemlisi müşteriyi 
elinde tutmak ve onun bir adım ötesi de sadık müşteri oluşturmak için kişiye özel hizmetlere önem 
vermeye başladı. Kişiye özel hizmetler de kişiyi çok iyi tanıyıp ona uygun hizmet vermek ve müş
terinin her an, her yerden bankacılık işlemlerini yapabilmesini sağlamayı amaçlamış olsalar bile 
bankalar arası haksız rekabeti ve sektördeki mevzuat eksikliği vatandaşı bireysel bankacılık yapan 
bankaların adeta eline ve insafına bırakmıştır. 

Sektörün sağlıklı gelişimi için; ana kavramların tanımlandığı, tarafların hak, yükümlülük ve 
sorumluluklarının belirlendiği, ispat yükünün açıklığa kavuşturulduğu, ilgili suçların ve cezaların 
belirlendiği özel bir yasa düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğu görüşünden hareketle bu kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Ülkemizde banka kartlarının ve kredi kartlarının var olması ve çok sık bir şekilde 
kullanılmalarına rağmen, bu kartların tarafları arasında doğan ilişkilerin hukuki bir zemine oturtul-
maması ve aralarındaki hukuki ilişkilerin net olarak tespit edilememesi ve aralannda ortaya çıkan 
sorunların çözümünde zorluklarla karşılaşılması ve hatta bazen de çözümsüzlük olması nedeniyle, 
bu işlemlere ve bu işlemlerin taraflarını oluşturan şahıslara ilişkin olarak kanuni bir düzenleme 
getirmek amacıyla bu kanun hazırlanmıştır. 

Madde 2.- Kartlı işlemler alanında çok çeşitli ürünler piyasada mevcuttur ve her geçen günde 
çeşitleri artırarak piyasaya sunulmaya devam etmektedir. Akıllı kartla, e-kartlar, mağaza kartları, in-
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dirim kartları gibi çeşitli kuruluşların hem hizmetlerini yaygınlaştırmak hem de bu alanda oluşan 
piyasadan daha fazla pay almak amacıyla sundukları ve "kart" adı altında kullanılan araçlar bulun
maktadır. 

Banka kartı ve kredi kartı dışında piyasaya sunulan her kart ve/veya kart türleri yeni hukuki iliş
kiler oluşturmakta hatta bu kartlann bir kısmı reklam amacıyla olduğu gibi sadece işlemlerin kolay 
yürütülmesinde sağlamak amacıyla da sunulmaktadırlar. Kavram ve kart kargaşasından başka bir işe 
yaramayan bu sunumlar piyasada karışıklığa ve tanımlama problemlerine neden olmaktadırlar. 

Ancak, banka kartları ve kredi kartları, kullanımları özellik arz etmesi, teknolojik gelişmelerle 
sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, elektronik ortamda da bu ad altında işlem görmeleri 
nedeniyle farklı hukuki ilişkilerin, farklı sorumlulukların doğmasına yol açan araçlar olup, özel bir 
düzenlemeyi gerekli kılmaktadırlar. 

Bu düşünce çerçevesinde, "kapsam" maddesinde kanunun sadece banka ve kredi kartlarını 
konu aldığı belirtilerek, bu kartlarla ilgili sistem içinde yer alan kuruluş ve kişilerin kanuna tabi ol
maları öngörülmüştür. 

Madde 3.- "Kurum", "Kurul" ve "Banka" kavramları, 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer al
dığı şekliyle tanımlanmıştır. 

"Banka Kartı" sadece banka tarafından çıkarılabileceği "Kredi Kartı" ise 4 üncü maddeye göre 
kurulan ve faaliyete geçen kuruluşlarca da bir gayrinakdi kredi ilişkisine dayalı olarak çıkar
tılabileceği hususunun açıklığa kavuşturulması amacıyla yer verilmiştir. 

Kredi kartı sistemi çok taraflı bir oluşum olması nedeniyle sistemde yer alan taraflar tanımlan
mıştır. Sistem içerisinde yer alan taraflar kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme ilişkilerinin 
üzerine kredi kartı sistemini kurulmuş bulunmaktadırlar. 

Gerek banka kartı ve gerekse kredi kartı sistemi; 
üye işyeri anlaşması yapan kuruluş 

kartlı sistem kuruluşu, 
kart çıkaran kuruluş 
üye işyerleri 
kendi aralarındaki sözleşmelerle ilişkilerini devam ettirmektedirler. 
Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, kartlı sistemi kuran kuruluştan yetki almak suretiyle iş

yerleri ile anlaşma yapan ve bu işyerlerinde kartlı sistem dahilinde ödeme yapılmasını sağlayan 
kuruluşlardır. Bu kuruluşlar sadece bu alanda faaliyet gösteren şirketler olabilecekleri gibi, aynı 
zamanda kart çıkaran veya kartlı sistemi kuran kuruluşlar da olabilmektedirler. Böylesi bir durum
da ise, sistemde yer alan birden fazla taraf sıfatı, tek bir kuruluşun bünyesinde birleşmektedir. 

Üye işyerleri de, yukarıda sözü edilen anlaşma ile sisteme dahil olmaktadır. 

Kartlı sistem kuruluşları, kurdukları sisteme dahil olmak isteyen diğer kuruluşlara (üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluş ve kart çıkaran kuruluş) sözleşmeler ile biri üye işyerleri ile anlaşma yapıl
ması ve diğeri de kart çıkartılması olmak üzere iki temel yetki vermektedirler. 

Kart çıkaran kuruluş, kartlı sistem kuruluşu ile yaptığı sözleşme ile almış olduğu yetkiye dayalı 
olarak sistemde kullanılacak kartları müşterilerine pazarlamakta ve bu aşamada kart hamili sıfatıy
la kişiler sisteme dahil olmaktadırlar. 
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Yukarıda belirtildiği üzere çoklu ilişkinin ve çoklu tarafın yer aldığı bu sitemde işlemlerin 
tamamına yakını elektronik ortamda gerçekleşmekte ve bu işlemlerde işyerlerinde kullanılan POS 
veya mekanik cihazlar veya teknolojik gelişmelere paralel olarak oluşa bilecek başka araçlarla 
düzenlenen "Satış Belgesi", "Nakit Ödeme Belgesi" ve "Alacak Belgesi" veya" İade Belgesi" gibi 
veya elektronik ortamda üretilen sanal belgelerle yapılabilmektedir. Belgeler, sistem dahilinde 
düzenlenip, borçlu tarafından imzalandıktan sonra, taraflarca birer nüsha olarak muhafaza edilmek
te ve sanal belgeler istendiği halde dökümlü hale getire bilinmektedir. Bunlara özellikle uyuşmaz
lıkların çözümünde başvurulabilmektedir. 

Madde 4.- Kartlı işlemler, bu kanunda tanımlandığı üzere bankacılık faaliyeti içinde yer aldık
larından ve bankalar kuruluşlarında da izine tabi olduklarından, bu Kanunda bankalar özel izne tabi 
tutulmamışlardır. 

Kartlı sistem kuruluşlarının bu alandaki faaliyetleri kredilendirme olarak nitelendirilmediğin-
den, bu kuruluşların faaliyetleri izne tabi tutulmamıştır. Şayet kuruluşlar aynı zamanda kart çıkaran 
kuruluş veya üye işyeri anlaşması yapan kuruluş olmaları veya bu iki ayrı kurum tek çatı altında bir
leşmeleri halinde izin almaları gerekmektedir. 

Kart çıkaran kuruluşlar ile üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların ise, bu alanda faaliyet gös
terebilmeleri için önceden belirlenmiş kıstasları ve esasları olması gerektiğinden ve faaliyetlerinin 
devamı için de belirli bir standardın ve güvenirliğin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle kuruluş 
ve faaliyet izni için özel şart ve koşulların öngörülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu şart ve koşullara 
ilişkin temel esaslar dışındaki hususlara, Kanunda ayrıntılı şekilde yer verilmesi, günümüzde bu 
alanda sürekli değişen koşullara uyum sağlanmasını zorlaştıracağı için, kuruluş ve faaliyete geçme 
iznine ilişkin diğer koşul ve şartların yönetmeliklerle düzenlenmesi tercih edilmiştir. 

Diğer yandan, konunun Kanunun 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere sistemin çoklu iliş
kinin ve çoklu tarafın yer aldığı bir sistem olmasından dolayı tüm tarafların sisteme katılımını sağ
lamak ve hukuki haklarını korumak amacıyla Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu kurul
ması ve bu komisyon çalışmaları neticesinde konunun esaslarını belirleyecek bir yönetmeliğin 
çıkarılması gerektiği, bu komisyonun teşkili ve görev alacakların süreleri, çalışma koşulları, komis
yon üyelerinin bağımsız olarak karar vermeleri açısından kanun kapsamında zikredilmiştir. 

Bu Kanunla faaliyet izni verilen kuruluşların, denetimleri kurum tarafından gerçekleştirilerek 
denetimde bir standart oluşturulmak amaçlanmıştır. Sistemde yer almak isteyen kuruluşlar mutlak 
surette gerekli uluslararası normları oluşturulması amaçlanarak sistem içerisinde tarafların hukuk
sal haklan güvence altına alınması amaçlanmıştır. 

Benzeri amaç sisteme katılacak kuruluşlara gerekli teknik donanıma,yönetime ve personele 
sahip olunması,şikayet ve itirazlar ve bilgi edindirme birimleri oluşturması gibi bir standart getiril
mesi amaçlanmıştır. 

Bu Kanunun 4 ne bağlı olarak sistemde yeralan kuruluşların belirli bir rapor düzeni ve kayıt ve 
sistemi oluşturulmak amaçlanmıştır. 

îzin alama ve izin iptalleri belirli prosedüre bağlanarak taraflar hakları hukuki güvenceler al
tına alınması öngörülmüştür. 

Madde 5.- Bu Kanunla izin alamadan hiçbir şekilde bu alanda faaliyet gösteremeyecektir. An
cak kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere oluşturulan kaydi ve elektronik sistemler bu Kanun 
hükümlerine tabi olmamakla birlikte, banka kartları ve kredi kartları nitelik ve nicelik yönünden 
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mutlak sürede güvene dayanması gerektiğinden dolayı bu sisteme dahil olanlar açısından bu mad
deyle izin alanların faaliyetleri korunması amaçlanmıştır. 

Madde 6.- Kart çıkaran kuruluşlar, sistemde kullanılan kartları satışa sunmak ve alıcılarına 
güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak gayesi ile faaliyette bulunurlar. Bu nedenle anılan kuruluş
lar bu konudaki tüm tedbirleri almak ve gerekli güvenliği sağlamak zorundadırlar. Bu tedbirler 
günün şartlarına göre en üst seviyelerde olmak zorundadır. 

Kart hamillerinin kartlarını kullanmalarında ve gerekse kart bilgilerine ulaşılmasında gerekli 
güvenliğin oluşturulması ve kartın kullanımından doğan borçların ve alacakların tahsil veya iade 
şekillerinin kart hamiline mutlak şekilde bildirme ve kartların güvenli kullanımı için gizli kalması 
gereken bilgiler saklanmalı ve bilgi vermek zorundadırlar. 

Diğer taraftan, kartların çalınması veya kaybolması halinde kart hamilleri tarafından yapılacak 
bildirimlerin anında kart çıkaran kuruluşlara ulaşmasını sağlayacak sistemin kesintisiz olarak kart 
hamillerinin hizmetine açık tutulması, kötü niyetli kullanımların önlenmesi açısından büyük önem 
arz ettiğinden bu husus da madde de belirtilmiştir. 

Kredi kartı hamillerinin bilgilendirilmesi, kartla yapılan ödemelerin ayrıntılı dökümünün 
hamilin kolayca öğrenebilmesinin sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. Kartlı işlemler piyasasında 
teknolojinin hâkim olduğu düşünüldüğünde kart çıkaran kuruluşların yazılı bildirimin yanısıra çok 
farklı hizmetlerle bu bilgilendirmeyi sağlayabilecekleri görülmektedir. 

Kart çıkaran kuruluş mümkün olan her imkanı kart hamiline sunmak, kart hamili de bu imkân
lardan yararlanarak borcunu öğrenip, ödemek durumundadır. Bunun haricinde bir bildirim 
usulünün, sistemin işleyişine ve gelişimine ayak uyduramayacağı kuşkusuzdur. Zira çok geniş bir 
kullanıcı kitleye hitap eden kuruluşların, tebligatla kaybedecekleri zaman ve bunun maddi külfeti 
kart hamillerine sunulacak daha başka hizmetlerin geri kalmasına neden olacaktır. Doğaldır ki, bu 
sistemin işlemesi kart hamilinin bilinçlenmesi, haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak öğrenmesi 
ile mümkün kılınmaktadır. Bu imkanı sağlayacak olan ise, kartı kullanıcılara sunan kuruluşlardır. 
Kart çıkaran kuruluş, kartın verilmesi anında müşteriye gerekli açıklamaları yaparak, sistemin nasıl 
işlediğini anlatmak durumundadır. Diğer yönden kredi kartı temel özelliği olan ödeme aracı işlevini 
yerine getirebilmek için üye işyerine karşı kart hamili lehine mücerret bir ödeme taahhüdünde 
bulunmakta ve böylece kart hamiline bir gayrinakdi kredi sağlamış olmaktadır. Bu yapı, bir gay-
rinakdi kredi ilişkisini ortaya koymakta ve belirli sınırlamalara uyulması gereğini doğurmaktadır. 

Bu amaçla, kart çıkaran kuruluşun bir banka olması halinde Bankalar Kanunundaki genel ve 
bireysel risk sınırlamasına tabi olacağı kuşkusuzdur. Buna karşılık banka dışındaki kart çıkaran 
kuruluşlar hakkında sınıra ilişkin bir düzenleme mevcut bulunmadığından, gerekmesi halinde Ban
ka kartları ve kredi kartları komisyon başkanlığına bu alanda düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır. 

Ayrıca, herhangi bir hesap bakiyesi ile sınırlı olmaksızın kart çıkaran kuruluşlara, bu kartlar 
için kendi tespit edecekleri usuller çerçevesinde yapacakları değerlendirmeye istinaden bir kullanım 
sının tespit etme yükümlülüğü getirilmiştir. Tespit edilen kullanım sının banka kartlan ve kredi 
kartlan komisyon başkanlığının belirlemiş olduğu azami sınınn üzerinde olamayacağından ötürü bu 
alanda oto kontrol sağlamış olacağı öngörülmektedir. 

İşlemin illetten mücerret olmasının bir sonucu olarak, kart hamilinin, kartını kullanarak üye iş
yeri nezdinde yapmış olduğu işlemleri nedeni ile hak ettiği mal ve hizmetin teslim edilmemiş veya 
ayıplı olmasının veya kart hamili ile üye işyeri arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın kartı çıkaran 
kuruluşa karşı ileri sürülemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
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Bilahare 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesi, 8 numaralı fıkrası ile paralellik arz 
edecek olan ve banka kartları ve kredi kartlarının hamillerini takip ve kontrolünü sağlamak üzere 
gerekli olan bilgi paylaşımı amacıyla oluşturulacak Kredi Kayıt Bürosu kredi pazarlama faaliyet
leri, "Kredi Risk Yönetimi", "Müşteri İlişkileri Yönetimi" ve "Veri Ambarı Yönetimi" gibi çağdaş 
kavramlara cevap verecek şekilde bir şirket oluşturulmasına da imkan tanınmıştır. 

Kredi kartlarına, kart hamillerinin fotoğrafının konulması güvenlik artırıcı bir unsur olarak 
görülmüştür. 

Madde 7.- Kartlı sistemde ödemelerini kartla yaparak sistemin hayata geçmesini sağlayan kart 
hamilleri, kendilerine bir çok imkan sunan bu sözleşmeden yararlanırken, sistemin risklerinin ve 
doğuracağı sorumlulukların da bilincinde olmalıdırlar. 

Bu gerçek gözönüne alınarak, kart hamillerine kartın güvenli kullanımını sağlayan bilgileri 
saklama yükümlülüğü getirilmiştir. 

Kart çıkaran kuruluşların da, kartın verilmesi anında kartın kullanım şekli, kullanımından 
doğan sorumluluk halleri, tanınan limit miktarı konusunda, hamilleri bilgilendirmesi kartın sağlık
lı kullanımı açısından gerekli bulunmaktadır. Ayrıca hamiller, kartın kullanılmasını gerektiren bir 
kod numarası, şifre veya benzeri gizli bilgileri güvenli şekilde korumak ve başkalarınca kullanıl
masına engelolacak önlemleri almak zorundadır. 

Bu durumda, kural olarak tahsis edilen limiti aşan miktar da dahil olmak üzere, kartın kullanıl
masından doğan sorumluluğun kart hamiline ait olması gerekeceği kuşkusuzdur. 

Kartın kaybı ve çalınması halinde ise, kart hamilinin sorumluluğunun ne zaman sona ereceği 
hususunda doktrinde çok farklı görüşler mevcut olmakla birlikte, Yargıtayın kartın kaybı veya çalın
ması halinde, kart hamilinin bu durumu öğrenir öğrenmez kart çıkaran kuruluşa yapacağı ve daha 
sonra yazılı bildirimle teyid edilecek olan sözlü bildirim tarihinden sonraki kullanımlardan kart 
hamilinin değil, kart çıkaran kuruluşun sorumlu olacağı hususundaki yerleşik içtihadı uygulamaya 
esas teşkil etmiştir. Maddede uygulamada yerleşen bu esas benimsenmiştir. 

Ayrıca, yukarıda açıklanan ve kart çıkaran kuruluşun yükümlülükleri arasında sayılan "bil
gilendirme ve kart hamilinin borcunu kolayca ödeyebilmesini sağlama" yükümlülüğünün karşılığı 
olarak, kart hamillerinin de kendilerine sunulan imkanları öğrenip kullanmaları gerekmektedir. Bu 
karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sistem düzenli ve süratli işleyebilecek ve kart 
hamili en iyi hizmeti alabilecektir. Bununla birlikte, her türlü imkanı kullanmak için gereken özeni 
gösteren ve buna rağmen ulaşmak istediği bilgiyi alamayan kart hamiline bir sorumluluk yüklen
mesinin mümkün olmayacağı kuşkusuzdur. 

Ayrıca, kart hamillerinin kartlarını kaybetmeleri veya çaldırmaları halinde doğabilecek zarar
lara karşı bir önlem olarak, kartla yapılan işlemlerde kimlik kontrolü ve imza kontrolü yapılmasına 
yönelik düzenlemeye gidilmiştir. 

Kart çıkaran kuruluş, sözleşme hükümlerine göre belirlenecek dönemler itibarıyla, kredi kartı 
hamilinin yaptığı işlemleri, toplam borcu ve son ödeme tarihini içeren bir hesap dökümünü, hem iş
lemler hakkında onu bilgilendirmek, hem de borcunu ödemesi için kart hamilinin bilgisine sunmak 
durumundadır. Kart hamilinin içeriğini kontrol edeceği hesap dökümünde yer alan işlemlerle ilgili 
olarak, kendisine ait olmadığını veya mükerrer talep edildiğini tespit ettiği işlemlere veya yanlış 
yazılan işlem tutarlarına itirazlarını kart çıkaran kuruluşa yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. 
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İtiraz süresi son ödeme tarihinden itibaren 30 gün olup, böylece kart hamillerine itiraz edebil
mek için uzunca bir süre tanınmış olmaktadır. Kart hamili, kart çıkaran kuruluşa vereceği itiraz 
dilekçesinde, hesap dökümünde yer alan hangi unsura itiraz ettiğini bildirdiği taktirde, kart çıkaran 
kuruluş da itiraz konusu işlemle ilgili araştırmalarına başlayıp, (üye işyerlerinden satış belgesi temin 
etmek gibi) itirazı sonuçlandırılabilecektir. Salt "itiraz ediyorum" şeklindeki bir itirazın ise değer
lendirilmesi fiilen mümkün değildir. 

Buna paralel olarak, hesap özetinde yer alan unsurlara son ödeme tarihinden itibaren 30 gün için
de usulüne uygun olarak itiraz etmeyen kart hamilinin, kart çıkaran kuruluşa karşı artık itiraz imkanı 
kalmamalı ve kart çıkaran kuruluş açısından hesap dökümü kesinleşmelidir. Bu kesinleşme kart 
çıkaran kuruluş ile kart hamili arasındaki ilişkiye münhasır olduğu için sistemdeki diğer kuruluşların 
bu kesinleşmeden yararlanması veya bu süreden sonra yapılacak itirazlann reddi hususunda kart 
çıkaran kuruluşu zorlamaları düşünülemeyecektir. Dolayısıyla yapılan itirazlarda bu sürenin gözönüne 
alınıp alınmaması tamamen kart çıkaran kuruluşun yetkisinde olmaktadır. Kart hamiline itiraz için hiç 
süre öngörülmemesi ve hesap dökümünün bu süre sonunda kesinleşmemesinin, sonuçta alacakların 
tahsilini sürüncemede bırakacağı ve kartlı sistemin gelişmesini engelleyeceği kuşkusuzdur. 

Banka kartında ise, kredi kartından farklı olarak, gerek ATM'lerde gerek üye işyerlerinde kul
lanımı sırasında mutlaka şifre, kod veya bir diğer gizli bilginin kullanılması gerekmektedir. Banka 
kartının bu özelliği nedeniyle kart hamili dışında kartın kullanılması mümkün olmadığından, kredi 
kartında öngörülen itiraz usulü burada öngörülmemiş, sadece 30 günlük itiraz süresi belirlenmekle 
yetinilmiştir. 

Hesap özetinin, kart çıkaran kuruluşa karşı kesinleşmesinin, kart hamilinin üye işyerlerine kar
şı yapacağı başvuru hakkını engellemeyeceği açıktır. Ayrıca, kart hamilinin, kart çıkaran kuruluşa 
karşı da diğer yasalardan doğan hakları saklı bulunmaktadır. 

Kart hamilinin kart çıkaran kuruluşla irtibatını sağlayan unsurlardan olan adreste meydana 
gelecek değişikliğin kart çıkaran kuruluşa bildirilmesi, aksi durumda, bildirilen son adresin esas 
alınması ile uygulamada bu konuda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Kart hamiline, karttaki imza hanesini imzalama ve kartın kullanımı sırasında üye işyerince 
talep edilmesi halinde kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve kartın üçüncü kişilerce 
herhangi bir surette ele geçirilerek kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 8.- Kartla ödemelerin gerçekleştirildiği birimler olan üye işyerleri, sistemin işleyebil
mesi, kart hamillerinin kartla ödeme yapabilmeleri için, her şeyden önce sisteme dahil olduklarını 
müşterilerine duyurmak durumundadırlar. Bu duyuru, günümüzde belirli amblemlerin dükkan giriş
lerine yapıştırılması suretiyle yapılmaktadır. 

Üye işyerleri sistemden ayrıldıklarında ya da geçici olarak kart kabul edemedikleri durumlar
da, bu amblemleri kaldırmak zorundadırlar. Aksi durumda, kartla ödeme yapacağı düşüncesiyle üye 
işyerine gelen müşterinin, sözleşme akdedildikten sonra kartla ödeme yapamayacağını öğrenmesi 
ve mağdur olması sözkonusu olabilecektir. Bununla birlikte, geçici olarak kart kabul edilmemesi 
teknolojik donanımda meydana gelen arızi aksaklıkları içermemektedir. Ancak, sözkonusu aksak
lığın işyeri sahipleri veya görevlileri tarafından farkedilmesiyle birlikte bu durumun hizmet veya 
mal satın almak üzere üye işyerine gelen tüm kart hamillerine bildirilmesi ve üye işyerlerinin 
girişinde yer alan ve kart kabulünün mümkün olduğunu belirten amblemlerde buna ilişkin tedbir
lerin alınması zorunludur. 
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Diğer yandan, teknolojik donanımda aksaklık olmadığı halde, talep yoğunluğu veya üye iş
yerinin nakit para ihtiyacının temini gibi amaçlarla kart hamillerinin mal ve hizmet alımlarında 
nakit ödeme yapmaya zorlanmaları hallerinin tespiti halinde, üye işyerlerinin Kanunda öngörülen 
müeyyidelere tabi olacağı kuşkusuzdur. 

Üye işyerleri, yaptıkları anlaşmalarla, kartla ödemeleri kabul edeceklerini üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşa taahhüt etmekte ve bu bağlamda kart hamilleri lehine de bir hak doğmaktadır. Bu 
hak, kart hamillerine üye işyerinin anlaşmasına dayanarak kartla ödemenin kabul edilmesi hususun
da işyerini zorlayabilme imkanını vermektedir. Kart hamili lehine doğan bu hakkı daha açıkça or
taya koyabilmek amacıyla Kanunda üye işyerlerine kartla ödemeyi kabul zorunluluğu getirilmiştir. 

Üye işyerlerince satış ve nakit ödeme belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar getirilmiştir. 
Üye işyerleri, kart kullanılarak satın alınmış bir malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçil

mesi veya yapılan işlemin iptali halinde alacak belgesi düzenleyerek imzalamak ve bir nüshasını 
kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlü tutulmuştur. 

Kartla ödeme yapılırken tanzimi gereken belgelerin düzenlenmesi üye işyerinin yüküm
lülüğünde olup, düzenlenen belgelerin mutlaka işlem tarihini taşımaları gerekmektedir. 

Kartın haksız kullanımını önleme amacına yönelik olarak üye işyerlerine imza kontrolü yap
mak ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesinde kartın 
geçerliliğini tespit etmek yükümlülüğü getirilmiş ve bu kontrollerin yapılmaması durumunda doğan 
zarara üye işyerlerinin katlanması esası benimsenmiştir. Ayrıca, gerekli görmeleri halinde, üye iş
yerlerinin mal ve hizmet bedeli karşılığını banka kartı ya da kredi kartı ile ödemek isteyen kişiler
den, kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmak üzere 
geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri isteyebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Yine kartın haksız kullanımını ve sistemdeki tarafların bundan zarar görmesini önlemek 
amacıyla, tek bir kredi kartı ile yapılacak ödeme tutarının belirli bir tutarı aşması halinde üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuş ise üye işyerine, 
sınırı aşan harcamalar için üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan yetki aldıktan sonra işlem yapması 
yükümlülüğü getirilmiştir. 

Üye işyerlerinin, satış belgesi düzenlenmeksizin telefon ya da diğer iletişim araçları yoluyla 
veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sistemlerin 
güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. 

Madde 9.- İşyerlerinin kartlı ödeme sistemine girişleri, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar
la yaptıkları anlaşmalar sonucunda olmaktadır. Dolayısıyla anlaşmayı yapan kuruluşlar, işyerinin 
sistem dahilinde çalışmasını sağlayan hizmetleri sunmak durumundadırlar. Bu kapsamda üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşlara limiti aşan işlemlerde onay alınmasını sağlayacak altyapıyı oluştur
ması ve işlem bedelini sözleşme hükümlerine uygun olarak işyerine ödemesi zorunluluğu ve ayrıca 
anlaşma yapılacak üye iş yerlerinin de belirli standartlara sahip olması gerekmektedir. Bunun için 
Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, sundukları mal ve hizmetlerin uluslar arası standart belgesi 
veya Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu standart belgesi olmayan işyerleriyle üye işyeri anlaşması 
yapmaları zorunluluğu getirilerek çok yönlü bir koruma amaçlanmış ve bu tür hizmetlere de stan
dart getirilmesi hedeflenmiştir. 

Madde: 10.- Kart çıkaran kuruluşların pazarlamış oldukları kartları alan kart hamillerinin, bu 
kartları istekleri dışında kötü niyetleri dışında ellerinden alınması çalınması veya kaybolması hal-
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lerinde, kart hamiline bir ispat yükümlüğü getirilmekle birlikte bu hallerde riskin taraflar açısından 
büyümemesi ve önlenebilmesi açısından bu durumlar için ve ayrıca kart hamillerinin herhangi bir 
nedenle sakatlanması veya ölmesi halinde ve/veya bu haller sonucunda kart borcunu ödeyebilmek 
için çalışamayacak durumda olduğu hallerde taraflar açısından bir güvence oluşturulması ayrıca 
Kart sorumluluğu dışında gelişen her olaydan dolayı doğacak sorumluluklara karşı kart hamillerinin 
sigortalanarak bu tür negatif oluşumların önüne geçmek amaçlanmıştır. 

Madde 11.- Kart çıkaran kuruluşlarca talepte bulunmayan kişilere de kart gönderildiği ve uy
gulamada bundan kaynaklanan pek çok sorunun yaşandığı görülmektedir. Bu sorunlarla karşılaşıl-
mamasını teminen, kart çıkaran kuruluşların yazılı talepte bulunmayan kimseler adına hiçbir şekil 
ve surette kart çıkaramayacakları hükme bağlanmıştır. 

Kanunda, banka ve kredi kartı uygulamasında karşımıza çıkan dört tarafın temel hak ve 
yükümlülükleri öngörülmüş olup, taraflar bu Kanun hükümlerini dikkate alarak aralarındaki iliş
kileri sözleşme ile düzenleyeceklerdir. 

Kart hamillerinin kartın kullanım şekli, kartın kullanımından doğan borçlarını ödeme şartları 
ve usulü, sorumluluk halleri, kartın kaybı veya çalınması halinde yükümlülükleri ve hesap 
dökümünün öğrenilmesi yöntemleri hususunda bilgilendirilmeleri zorunlu olduğundan, özellikle 
kart hamilleri ile yapılan sözleşmelerin, sözleşmenin yapıldığı anda açık, net, kolayca an
laşılabilecek ve görülecek şekilde yazıya dökülmesi gerekmektedir. Ayrıca kart hamiline sözleş
menin bir örneği verilecektir. 

Kart sözleşmeleri genellikle bir kez yapılıp süreklilik gösteren sözleşmelerdir. Değişen piyasa 
ve ekonomik koşullar doğrultusunda faiz ve komisyon oranları, ücret tutarları hep aynı 
kalamayacağı gibi, bunlarda yapılan her bir değişiklikte sayıları milyonlarla ifade edilen kart hamil
leri ile yeniden yazılı sözleşme yapılması fevkalade zordur. Bu nedenle, kart hamiline hesap 
dökümü ile bu değişikliklerinden bilgi verilmesi uygun bir yöntem olarak öngörülmüş ancak, bu 
değişikliklerin bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade 
edeceği hükme bağlanmıştır. Kart hamili bu değişiklikleri öğrendikten sonra kartla işlem yapmaya 
devam ederse, bu durumda söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Zira kart hamiline 
maddede belirtilen sürede ve kartla herhangi bir işlemde bulunmaksızın, bakiye borcunu eski koşul
larla ödeyerek sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmaktadır. Böylece kart hamiline kartlı işlemlerin 
özelliklerine uyan ve yeterli yasal bir koruma getirilmiş olmaktadır. 

Sözleşmenin herhangi bir tarafça sona erdirilmesi durumunda, fesih tarihinde kart hamilinin 
kart çıkaran kuruluşa henüz ulaşmamış, dolayısıyla tahsil edilmemiş borcunun olması halinde, borç 
bakiyesinden kart hamilinin sorumlu olacağı da açıktır. 

Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilinin borcu için kefil gösterilmesinin istenmesi 
halinde, Borçlar Kanunu hükümlerine paralel olarak, kefilin sadece sözleşmede yer alan ve kefil ol
mayı kabul ettiği miktar olan kart hamilinin kullanım limiti dahilinde sorumlu olması esası benim
senmiştir. Kefillere de sözleşmenin bir örneğinin verilmesi ve kart hamilinin borcunun kefile bil-
dirilmedikçe kefil için temerrüd durumunun oluşmayacağının sözleşmede açık bir şekilde belirtil
mesi yasal bir zorunluluk olarak getirilmiştir. 

Madde 12.- Kart sektöründe 2003 yılında bir önceki yıla göre yüzde 57 artış göstererek 40.3 kat
rilyon lirayı bulan kredi kartı harcamalarının 2004 yılının ilk üç ayında 7.3 katrilyon lirayı bulduğu, 

20 milyonu aşkın kredi kartının kullanıldığı Türkiye'de her bir kredi kartına düşen kredilen-
dirilmiş borç tutarının 350 milyon lira olduğunu, 
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Kredi kartlarında geri dönmeyen kredi miktarının ise 348.7 trilyon lirayla yeni bir rekora im
za attığı, 

Enflasyonun yıllık yüzde 10'un altına düşmesine rağmen, bazı bankaların aylık kredi kartı faiz
lerinin yıllık enflasyon rakamını bile aştığı, 

Tüketici kredisi faizlerini aylık yüzde 2.15'e kadar çeken bankaların kredi kartı faizlerini 
düşürmemekte ısrar etmesinin mantıklı bir izahının bulunmadığı, 

Devletin vatandaşa uyguladığı faizlerin aylık yüzde 4, yıllık yüzde 48, Hazinenin borçlanma faiz
leri ile bankaların müşterilerine verdiği mevduat faiz oranlarının yüzde 25 olmasına karşılık, kredi kar
tı faizlerinin aylık ortalama yüzde 6.85, yıllık yüzde 120 düzeyinde seyrettiğinin altını çizdi. Şu anda 
kredi kartı faizlerinin, tüketici kredisi faizlerine oranla yüzde 250 oranında pahalı olduğunu, 

"Bir banka kredi kartına aylık 9.95, yıllık yüzde 212 faiz uygulandığı, bankalar arasında bu 
konuda bir standardın bulunmadığı, 

Tüketici kredilerinin aylık yüzde 3'ün altında seyrettiği bir ülkede, kredi kartı faizlerinin nor
malde aylık yüzde 4 'ten fazla olmaması gerektiği, 

Faiz oranlarının yüksekliği kayıt dişiliği körüklüyor. En acı bilanço ise, yüksek kredi kartı faiz
leri ile dar gelirli kesimden, yüksek gelirli kesime sermaye transferinde ortaya çıkmaktadır. Bunun 
sonucu olarak, gelir dağılımı bozulmakta, fakirlik daha da artmaktadır." 

Uygulanan yüksek kredi kartı faizleri ile yapılan sicil affının hiç bir önemi şimdiden bu rakam 
500 bini aştı. Bunun 393 bini kredi kartı yüzünden. 1-2 yıl içerisinde yeni bir kredi kartları krizi ile 
karşı karşıya kalmaktan korkuyorum. Ne yazık ki, kredi kartları ruleti yeniden dönmeye başlamış
tır. Böyle bir ekonomik ortamda tüketicilerin ayakta kalması mümkün olmaması nedeniyle bu 
konuya bir çözümün yasa ile getirilmesi gerektiği bunun için de tüm bankaların aynı dönemler 
içerisinde tüketici kredilerine uyguladıkları faizi oranlarının ortalaması tüketiciler ve kart hamilleri 
lehine bir düzenleme olarak uygun ve gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Kartlı sistemlerde ödemelerini kartla yaparak sistemi kullanan kart hamillerinin, kendilerine 
birçok imkan sunan bu sözleşmeden yararlanırken, sistemin risklerinin ve doğuracağı sorumluluk
ların da bilincinde olmaları gerekmektedir. Ancak, aynı zamanda kart hamilleri ile kart çıkaran 
kuruluşlar arasında yapılacak sözleşmelerde, mal ve hizmet tüketen ve bu anlamda tüketici hak
larından faydalanması zorunlu olan kart hamillerinin bazı açılardan korunması da gerekmektedir. 
Yapılacak sözleşmelerde özellikle faiz oranlarına ilişkin müdahaleci bir anlayış benimsenmemekle 
birlikte, uygulanacak faiz dönemlerinin yasal olarak belirlenmesi ve tüm kart çıkaran kuruluşlarca 
aynı koşullara bağlanması zorunlu hale getirilmiştir. 

Buna göre, kart hamilinin ödeme gününde o hesap döneminde yaptığı harcamalara ilişkin top
lam borç tutarının bir kısmını veya tamamını ödeyememesi halinde, kart çıkaran kuruluşça sadece 
hesap kesim tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak faiz talep edilebilecektir. Ancak, sözleşmede 
öngörülmek kaydıyla, kart hamilinin daha önceki aylara ilişkin borç ve faiz tutarlarına en son hesap 
kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla ve sözleşmede belirtilmesi kaydıyla farklı bir faiz oranı 
uygulanabilecektir. 

Kart hamilinin nakit kullanımına ilişkin borçları bu hükmün dışında tutulmuş olup, bu meblağ
lara hesap kesim tarihi dikkate alınmaksızın kullanıldıkları gün itibarıyla ve sözleşmede öngörülen 
oran üzerinden faiz uygulanabilecektir. 
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Madde 13.- Uygulamada kart hamilleri kendi sorumlulukları altında, bir üçüncü kişiye ve 
çoğunlukla bir aile bireyine de ek kart verilmesi talebinde bulunmaktadırlar. Genellikle ek kart 
verilmesi istenilen bu kişilerin, örneğin eş ve çocukların bağımsız bir geliri olmadığından, asıl kart 
hamilinin kredibilitesine dayanılarak ek kart düzenlenmektedir. Bu itibarla, ek kart hamillerinin 
sadece kendi yaptıkları harcamalardan sorumlu olmaları esası benimsenmiştir. 

Madde 14.- Teknolojik gelişmeler paralelinde günümüzde satış belgesi olmadan ve/veya imza 
gerekmeksizin kartlar ile işlem yapılabilmektedir. ATM'lerdeki bazı işlemler, telefon ve internet 
yolu ile siparişte bulunmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 
Madde ile Kanunda bu hususa yer verilmiştir. 

Madde 15.- Kural olarak kartların kullanımı sırasında üye işyeri tarafından kart hamilinin bor
cunu gösteren ve kart hamilinin imzasını taşıyan satış belgesi düzenlenmektedir. 

Satış belgesi düzenlenmeksizin gerçekleştirilen işlemlerde de, yine kart hamili ile üye işyeri 
muhatap olmakta ancak satış belgesi yerine, mal ve hizmetin kart hamiline ulaştığını ispatlayan bel
geler bulunmaktadır. Bu belgeler ancak üye işyeri nezdinde olacağından, satış belgesi olmaksızın 
gerçekleştirilen işlemlerde ispat yükünün üye işyerine ait olması öngörülmüştür. 

Kartların kullanımını gerektiren kod numarası, şifre veya benzeri gizli bilgilerin sadece kart 
hamilleri tarafından bilinmesi mümkün olduğundan ve itiraza uğrayan işlemler ancak bu şifrenin 
kullanılması suretiyle gerçekleşebileceğinden, bu durumda ispat yükünün kart hamiline ait olması 
esası benimsenmiştir. 

Madde 16.- 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin 8 inci fıkrasında öngörülen 
bilgi alışverişine yönelik işbirliği hükmüne paralel olarak bu hüküm Kanuna konulmuştur. 

Madde 17.- Kartlı sistemlerle ilgili belgelerin nitel ve nicel boyutları dikkate alınarak, uy
gulamada bunlann mikrofilm, mikrofış şeklinde veya elektronik veya manyetik ortamlarda 
muhafaza edilmesine imkan tanınmıştır. 

Madde 18.- Özellikle kredi kartı portföylerinin genişliği gözönüne alındığında, borçların öden
memesi ve hesabın kat'ı halinde ihtarnamelerin tebliği uygulamada sorun teşkil etmektedir. İhtar-
lann noter kanalı ile gönderimi çok büyük maliyetler getirdiği gibi, geçerli tebligat yapılıp yapıl
madığı her işlemde tartışılmaktadır. Bu madde ile Tebligat Kanununun 35 inci maddesine benzer bir 
tebligat şekli öngörülmüş, kart çıkaran kuruluşlara sadece bu işlemler için resmi usule yakın bir teb
ligat yapma yetkisi verilmiştir. 

Madde 19.- "Ekonomik suça ekonomik ceza" ilkesinden hareketle, kartlı sistem içinde yer alan 
kuruluşlann denetim ve gözetim görevinin yerine getirilmesinde etkinliği sağlamak ve denetimin işlev
selliğini arttırmak amacıyla, Kurum nezdinde teşekkül ettirilecek komisyona, gerekçesini belirtmek şar
tıyla maddede sının çizilen durumlarda idari para cezası uygulama yetkisi tanınmıştır. Keyfi uy-
gulamalann engellenebilmesini teminen, sözkonusu idari para cezalannın gerekçeli olmasının yanısıra, 
bu tür cezalann uygulanmasından önce ilgili kuruluşlann savunmalarının alınması esası benimsenmiştir. 

Madde 20.- Maddede çalıntı olan veya hamili tarafından kaybedilmiş, henüz hamiline ulaş
mamış ya da iptal edilmiş bir kartı ele geçirerek kullananlar yahut kartı ele geçirmeden çeşitli yön
temlerle karta sağlanan hizmetlerden haksız yararlananlar için ağır hapis cezası ile suç teşkil eden 
bu fiiller nedeni ile zarar doğmuş ise bu zarann 5 katı ağır para cezası öngörülmüştür. Karta sağ
lanan hizmetlerden haksız yararlanma suçu, kartı fiilen elinde bulundurmayıp, numarasını, şifre, 
kod veya bunlar yerine geçecek herhangi bir kullanım yönteminin herhangi bir suretle ele geçiril
mesi veya iletişim araçlanyla kart hamili gibi davranarak kartı kullanmayı da içermektedir. 
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Maddede, kartın çalınmış, kaybedilmiş kart olduğunu bilerek kabul edenlerin de, suçun meydana 
gelmesindeki asli nitelikli faaliyetleri nedeniyle aynı şekilde cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. 

Madde 21.- Maddede, izni olmadan faaliyet gösterme, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma 
yapma gibi Kanunun 4 ve 5 inci maddelerindeki amir hükümlere aykırı davranışlara ilişkin ceza 
hükümleri yer almaktadır. Hapis ve ağır para cezası yanında, aykırı davranan kuruluşlar için 
faaliyetten men ve ilan ve reklamlarının durdurulması gibi feri cezalar da öngörülmüştür. 

Madde 22.- Maddenin birinci fıkrasında özel bir dolandırıcılık hali cezalandırılmaktadır. 
Maddenin ikinci fıkrasında kart başvuru formunu veya sözleşme ya da eklerini gerçeğe aykırı 

düzenleyenlerin cezalandırılmaları öngörülmektedir. 
Madde 23.- Maddenin birinci fıkrasında sahte banka kartı veya sahte kredi kartı üretenler ile 

sahte kartları sahteliklerini bildikleri halde kullananlar hakkında ceza öngörülmüştür. Diğer yandan, 
maddede bu tür teçhizatları sahte kart yapımı veya basımı saikiyle elinde bulundurma fiilinin de 
cezalandırılması öngörülmüştür. Bunun yanısıra, sahte kart yapımında kullanılacak teçhizatı imal 
edenlerin cezalarının bir misli arttırılacağı hükme bağlanmıştır. Kuşkusuz bu fıilerde, Türk Ceza 
Kanununun 10 uncu maddesi gereği, aynı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında satış belgesi ve diğer belgeleri gerçeğe aykırı düzenleyenlerin 
cezalandırılmaları öngörülmektedir. 

Madde 24.- Maddede, otomatik para çekme makinaları ile bunların içindeki para koruma altına 
alınmaktadır. 

Madde 25.- Bu maddeyle sözleşmesi iptal edilen kart hamillerinin kredi kartlarını kötü amaç
larla kullanmalarının engellenmesi, kart hamilleri ödeme güçlerinin bulunmadığını bile bile işlem 
yapmalarının engellenmesi ve ortaya çıkan zarar ayrıca tahsili amaçlanmıştır. 

Madde 26.- Maddenin birinci fıkrasında, Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ve 8 inci mad
denin 7 nci fıkrasına kasten aykırı hareket eden görevli ve ilgililer hakkında ceza hükmü getirilmiştir. 

Madde 27.- Maddede, 8 inci maddenin 1, 2, ve 5 inci fıkralarına aykırı hareket eden üye işyer
lerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplarına verilecek ceza hükme bağlanmaktadır. 

Madde 28.- Maddede, adli cezalara ilişkin artırım ve indirim halleri ile yasalar arası fikri iç
tima durumu hükme bağlanmıştır. 

Madde 29.- Maddeyle, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilmiştir. 

Geçici Madde 1.- Maddeyle, Kanun kapsamına giren kuruluşların durumlarını 6 ay içinde bu 
Kanun hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Geçici Madde 2.- Maddeyle, bankalar dışındaki bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluş
ların, 4 üncü maddede öngörülen yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak 6 ay içinde Kuruma 
başvurarak gerekli izinleri alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Geçici Madde 3.- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bilgi alışverişi ve/veya kartların 
kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri yapmak amacıyla faaliyette 
bulunan şirketlerin, Kanunun yayımı tarihini izleyen üç ay içinde Kuruma bildirimde bulunmak şar
tıyla 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrası ve 16 ncı madde hükümlerine istinaden kurulmuş sayılacaklan 
belirtilmiştir. Kurulmuş olanlarda da işlemlere birlik sağlamak amacıyla birleşme imkanı getirilmiştir. 

Madde 30.- Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 31.- Kanunun yürütme maddesidir. 
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ SABRİ VARAN'IN TEKLİFİ 
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, bankalarca çıkarılan kredi kartları ve banka kartları ile kart 

çıkarma yetkisine sahip kuruluşlarca çıkarılan kredi kartlannın kullanımına ilişkin esasları, kredi 
kartı ve banka kartı kullanıcıları ile bankalar, kartlı sistem kurma veya kart çıkarma veya üye işyeri 
anlaşması yapma faaliyetinde bulunan kuruluşlar ve kartlı sisteme dahil olmak üzere kendileriyle 
üye işyeri anlaşması yapılan üye işyerlerinin bu kartlann verilişi ve kullanımından doğan hak ve 
sorumluluklan ile, kartlı sistem kuracak veya kart çıkaracak veya üye işyeri anlaşması yapacak 
kuruluşlann faaliyet esaslannı düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- 1. Kartlı sistem kurma veya kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma 

faaliyeti gösteren kuruluşlar ile banka kartı ve kredi kartı işlemleriyle sınırlı olmak üzere bankalar, 
banka kartı ve kredi kartı kullanıcıları ile üye işyerleri bu Kanun hükümlerine tabidir. 

2.2- Bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
3.1- Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu 
3.2- Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu 
3.3- Banka; Bankalar Kanunu'nda tanımlanan kurum ve kuruluşlan, 
3.4- Banka Kartı; ait olduğu bankanın kartlı sistemi içerisinde hamiline, mevduat hesabı ile 

bağlantılı olarak doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazlan aracılığı ile hesabın kul
lanımını ve diğer bankacılık hizmetlerini sağlayan, mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere bankalar
ca çıkanlan kartı, 

3.5- Kredi Kartı; Banka veya kartlı sistem kurma veya kart çıkarma yetkisi ile kurulmuş şirket
lerin kendi kurduklan veya iştirak ettikleri ve/veya katıldıklan sistem çerçevesinde veya yurt için
de ya da yurtdışında kartlı sistem kurma veya kart çıkarma amacı ile kurulmuş şirketler ile yaptık-
lan anlaşmalara istinaden mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere çıkardıklan, hamiline sağlanan kul
lanım limiti dahilinde nakit kullanımı gerekmesizin mal ve hizmet temini ile her türlü ödemeleri 
yapma ve aynca doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazlan aracılığıyla nakit çekme 
olanağı sağlayan kartı, 

3.6- Kartlı Sistem Kuruluşu; Kredi kartı veya banka kartı sistemini kuran ve bu sisteme göre 
kart çıkarma veya kart kabulü konusunda üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlan, 

3.7- Kart Çıkaran Kuruluş; Sahip olduğu yetkiye istinaden kart düzenleyip veren bankalar ile 
diğer kuruluşlan, 

3.8- Üye işyeri Anlaşması Yapan Kuruluş; Kart kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle an
laşma yapan banka ya da kuruluşu, 

3.9- Üye işyeri; Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde ban
ka kartı veya kredi kartı hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden ger
çek veya tüzel kişiyi, 

3.10- Kart Hamili; Banka ve kartlı sistem kurma veya kart çıkarma yetkisi ile kurulmuş 
kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde bunlardan aldığı banka kartı veya kredi kartı aracılığı 
ile bu kartları kullanan kişilere sağlanan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 
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3.11- Satış Belgesi; Kartlı yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, 
kart hamilinin işlemden doğan borcunu ve diğer bilgileri gösteren ve kart hamili tarafından im
zalanan belgeyi, 

3.12- Nakit Ödeme Belgesi; Bankalarca veya yetkili kılınan üye işyerlerince kredi kartı 
hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenip, kart hamili tarafından imzalanan ve üzerinde kart 
no. su, hamilin adı soyadı, ödenen meblağın toplam tutarın, kesintilerden sonra ödenecek tutarı, 
kesinti yapılan komisyon ve vergi miktarını, 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde uygulanacak 
faiz oranı, tanzim tarihini, ödemeyi yapan kuruluşla ilgili bilgileri gösterir belgeyi, 

3.13- Alacak Belgesi; Kart kullanılarak alınmış olan malın veya hizmetin iadesi veya yapılan 
işlemin iptali halinde üye işyeri tarafından düzenlenip, üye işyeri yetkililerince imzalanan belgeyi, 

3.14- Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elek
tronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, 

3.15- Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü 
faaliyeti, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kartlı Sistem Kuruluşlarının Faaliyet İznine, Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar 
MADDE 4.- 1- Bankalar hariç, "kartlı sistem kurma veya kart çıkarma veya üye işyerleri ile 

anlaşma yapma faaliyetinde" bulunmak isteyen kuruluşlann Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 
Kurumundan izin almaları şarttır. Faaliyet izninin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu faaliyet
te bulunacak kuruluşlann taşıması gereken nitelik ve koşullar Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 
Kurumu Başkanlığında oluşturulacak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu Başkanlığınca 
çıkarılacak yönetmenlikle belirlenir. 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu, 
a) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Kurum Başkan Yardımcıları arasından Kurul

ca belirlenecek bir üye 
b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek 

bir üye, 
c) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkimler arasından görevlen

dirilecek bir üye, 
d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye, 
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği bir üye, 
f) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst 

örgütlerinin görevlendireceği bir üye, 
g) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye, 
h) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye, 
i) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 

görevlendireceği bir üye. 
Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilemez veya 

seçilemez. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları 
dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır. 

Komisyon enaz ayda iki defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine top
lanır. 
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Komisyon, Başkan dahil en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılan
ların çoğunluğu ile karar verir. 

Komisyon, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas 
komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu per
soneli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir. 

Komisyon üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek 
huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Komisyonun sekretarya hizmetleri kurul tarafından yerine getirilir. 
Komisyon kararları, Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu Başkanlığınca açıklanır. 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile 

sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelik
le belirlenir. 

4.2.- Birinci fıkra hükümlerine göre faaliyet izni verilen kuruluşların, bu Kanun hükümleri çer
çevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler kurum tarafından denetlenir. 

4.3.- Bankalar hariç, kartlı sistem kurma veya kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yap
ma faaliyetinde" bulunmak isteyen kuruluşların, Bu Kanun çerçevesindeki işlemleri yapabilecek 
gerekli teknik donanıma, yönetime ve personele sahip olunması, şikayet ve itirazlar ve Bilgi edin
dirme birimleri oluşturması zorunludur. 

Gerekli izni alan kuruluşlardan kuruluş birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak, 
muhasebe sistemlerinde tekdüzeni sağlamak; varlık, yükümlülük ve kaynakları ile işlemlerini ger
çek mahiyetlerine uygun surette ve ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde muhasebeleştirmek; fınansal tab
lolarını fınansal bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve 
karşüaştırılabilir, denetim, analiz ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde hazırlamak 
ve raporlamak zorundadırlar. 

4.4.- Bu kanun çerçevesinde izin alan kurum veya kuruluşlar, yine bu kanun çerçevesinde 
yapılan düzenlemelere ve bu düzenlemelerle ilgili sürelere uymak zorundadırlar. Uymayanların 
izinleri iptal edilir. İzinleri iptal edilen kurum ve kuruluşlar tekrar izin alamazlar. Ayrıca izinleri ip
tal edilen kurum veya kuruluşların ortaklarının başka bir ad altında bu alanda faaliyet göstermek 
için kurdukları kurum veya kuruluşların tespiti halinde izin için müracaat etmemiş sayılırlar. Bu 
durumda olan kurum veya kuruluşlar her hangi bir şekilde izin almış olsalar dahi, bu hususun tes
piti halinde izinler hiçbir işlem ve prosedüre tabi tutulmadan iptal edilmiş sayılır. 

4.5.- Kuruluşlara Faaliyet izni verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin kararlar ve bu kanun kap
samındaki düzenlemelerle ilgili yönetmenlikler Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Mesleki Faaliyetin Korunması 
MADDE 5.- 1. Bu Kanuna göre kartlı sistem kurma veya kart çıkarma veya üye işyerleri ile 

.anlaşma yapma yetkisi olanlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişi meslek edinerek, kartlı sistem 
kuramayacağı, kart çıkaramayacağı veya üye işyerleri ile anlaşma yapamayacağı gibi, ticaret un
vanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlarında bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak 
hiçbir kelime veya tabiri kullanamazlar. 

5.2.- Yalnızca kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, satışına aracılık ettikleri mal veya hizmet
lerde vadeli satış ve alıcının borç alacak durumunun izlenmesi kolaylığı sağlama amacıyla gerçek 
veya tüzel kişilerce oluşturulan kaydi ve elektronik sistemler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ile Sorumlulukları 

Kart Çıkaran Kuruluşlar 
MADDE 6.- 1. Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımına, kart hamil

lerinin yeterli derecede bilgilenmesine, yaptıkları işlemlerden doğan borçlarını öğrenebilmelerine 
imkan veren sistemi, teknolojik gereksinimlere uygun olarak kurmakla yükümlüdürler. 

6.2. Kartların kullanılması bir kod numarası, şifre, ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin 
kullanılmasını gerektiriyorsa, kart çıkaran kuruluşlar bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerek
li önlemleri almakla yükümlüdürler. 

6.3. Herhangi bir hesap bakiyesi ile sınırlı olmaksızın kart çıkaran kuruluşlar, bu kartlar için 
kendi tespit edecekleri usuller çerçevesinde yapacakları değerlendirmeye istinaden bir kullanım 
limiti tespit etmek zorundadırlar. Bu limitin azamî sınırı kart hamilinin belgeleyeceği gelirin 5 katını 
geçemez. Bu limit gerek görüldüğü takdirde Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu Başkan
lığınca değiştirilebilir ve bu değişiklik ilan edilir. 

Bankalar için Bankalar Kanunu Hükümleri saklı kalmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu kart çıkaran kuruluşların genel ve bireysel risk limitlerini ve oranlarını Ban
kacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu başkanlığında oluşturulacak, Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Komisyonu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu Kanun kapsamındaki işlemlere münhasır olmak üzere kart çıkaran kuruluşlar arasında 
yapılacak bilgi alışverişi bireysel kredi ürünü müşterilerine ait bilgilerin paylaşımına yönelik hiz
metlerin bir arada toplanacağı ve kredi kartı hamillerine ve üye iş yerlerine ait kredi kararı 
aşamasında kredi riskinin doğru olarak ölçülebilmesine olanak sağlayan yöntemlerin ve benzeri 
verilerin toplandığı ve sisteme dahil tüm kurum ve/veya kuruluşların kullanımına açılan ve yap
tırımı bulunan, Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin 8 inci fıkrasının, ikinci paragrafı hükmü 
çerçevesinde kurulacak Kredi Kayıt Şirketi vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

Kart başvurusunda bulunan şahısların veya tüzel kişilerin Kredi Kayıt Bürosundan sorguları 
yapıldıktan sonra ve büro skoruna göre tahsis kararı verilir. 

6.4. Kart çıkaran kuruluşlar, sözleşme hükümlerine göre belirlenecek dönemler itibariyle kredi 
kartı hamilinin yaptığı işlemleri, toplam borcu, son ödeme tarihini ve son ödeme tarihinde ödenmesi 
gereken asgari tutarı gösteren bir hesap dökümü düzenlemek ve bunu son ödeme tarihinden makul 
bir süre önce kart hamiline bildirmek ya da hamilin bunu başka etkin yollarla kolaylıkla öğrenebil
mesini sağlamakla yükümlüdürler. 

6.5. Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi anında, kartın kullanım şekli, kartın kullanımın
dan doğan borçların ödenme şartlan ve usulü, sorumluluk halleri, kartın kaybı ve çalınması hallerin
de hamilin yükümlülükleri ve hesap dökümünün öğrenilmesi yöntemi hususlarında kart hamilini 
bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

6.6. Kredi ve banka kartlarının ilk kullanım kart ücreti ve yenilenmesinden dolayı alınacak 
yenileme ücretlerini, mal ve hizmet alışveriş faizini, gecikme faizini, nakit kullanımlarda uy
gulanacak faizini, gecikme faizini ve diğer yasal kesintileri, herkesin görebileceği şekilde merkez 
ve şubelerinde ilan etmek ve kart hamillerine bildirmekle yükümlüdürler. 

6.7. Üye işyerleri tarafından kart çıkaran kuruluşlara usulüne uygun ibraz edilen satış bel
gelerinin anlaşılan komisyon oranı düşüldükten sonra kalan kısmını aralarındaki sözleşme hüküm
lerine göre, açık olmayan hallerde ise genel hükümlere göre ödemekle yükümlüdürler. 

6.8. Kredi kartını ve/veya banka kartını hamile imza karşılığı teslim etmekle yükümlüdürler. 
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6.9. Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacak
ları şikayet ve itirazlara ilişkin yazılı başvurularını, başvuru tarihinden itibaren otuz iş günü içinde 
iadeli taahhütlü bir mektupla cevaplandırmak zorundadır. Yazılı itirazlarda bu süreye postada geçen 
süreler de dahil edilir. Elektronik ortamlardaki başvurular 15 günlük süreyle sınırlıdır. Kuruluşlar, 
kart ve ek kart hamillerinin şikayet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağ
layacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde 19. madde hüküm
lerinde hareket edilecektir. 

6.10. Başvuru olmaksızın kredi kartı düzenlenemez ve sözleşme tanzim edilemez ve jest veya 
diğer adlar altında başvurusuz kredi kartı verilemez. 

6.11. Kart çıkaran kuruluşlar, para puan veya benzeri promosyonlar yapabilirler ancak hiçbir 
surette bunların maliyetlerini kart hamillerine yansıtamazlar. 

6.12. Kart çıkaran kuruluşlar, asıl kart ve ek kartlara kart hamillerinin resimlerini koymak 
zorundadırlar. 

Kart Hamilleri 
MADDE 7.- 1. Kartın kullanımından doğan sorumluluk, ilgili belgelere imza almak kaydıyla 

karta tanınan kullanım sınırının aşılması durumu da dahil olmak üzere, kart hamilinin zilyetliğine 
geçtiği andan itibaren, kart hamiline aittir. 

7.2. Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre, 
veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir 
şekilde korumak ve başkalarınca kullanılmasına engel olacak önlemleri almak zorundadır. 

7.3. Kartın ya da 2 nci bentte belirtilen bilgilerin kaybolması ya da çalınması halinde kart 
hamili, yazılı teyit edilen sözlü bildirimden sonraki kart kullanımlarından sorumlu olmayıp, sorum
luluk kart çıkaran kuruluşa aittir. 

7.4.Kart hamili, kendisine kart çıkaran kuruluş tarafından 6 ncı maddenin 1 inci ve 4 üncü 
bendleri hükümlerince sağlanacak imkanlardan yararlanarak, ödemek zorunda olduğu borç miktarı 
ve harcamalarına ilişkin dökümü öğrenmek için gerekli özeni göstermek ve son ödeme gününe 
kadar sözleşme hükümlerine uygun olarak borcunu ödemek yükümlülüğündedir. Gerekli özenin 
gösterilmiş olmasına rağmen hesap dökümü öğrenilmez ise ve bu yaptığı girişimleri yazılı olarak 
belgelemek kaydıyla ödemenin yapılmamasının sonuçlarından hamil sorumlu tutulamaz. 

7.5. Kart hamili, hesap dökümüne en geç son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, kart 
çıkaran kuruluşa yazılı olarak başvurmak suretiyle itiraz edebilir. İtiraz nedeninin belirtilmesi şart
tır. Süresi içinde usulüne uygun olarak itiraz edilmeyen hesap dökümü kesinleşir. Bu kesinleşme, 
kart çıkaran kuruluşlarla kart hamili arasındaki ilişkiye münhasır olup, tarafların genel hükümler
den doğan haklan saklıdır. 

7.6. Kart hamili, kartlarla ilgili ve sözleşme ile ilgili tüm itirazlarını 30 gün içerisinde Sistem
de yer alan ilgili kuruluşlar yapacak ve alınan neticenin sonucunda gerekli görürse, Banka ve Kredi 
Kartlan Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Komisyon Başkanlığı mutlak surette bu 
itirazlan 30 gün içerisinde değerlendirmek ve yazılı olarak cevap vermek zorundadır. 

7.7. Kart hamili adresinde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde kart çıkaran kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin yapılmaması halinde tüm 
sorumluluk kart hamiline aittir. 

7.8. Kart hamili, kartın kullanımı sırasında talep edildiği hallerde üye işyerine geçerli bir kim
lik belgesi ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, kartta imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış 
olması zorunludur 
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Üye İşyerleri 
MADDE 8.-1. Üye işyerleri kredi ve banka kartı ile işlem yapıldığını gösterir işaretleri, hamilleri 

tarafından kolayca görülebilecek, işyerinin girişinde bir yere koymak, üye iş sözleşmeleri herhangi bir 
nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdürler. Bu hükme uymayanlar hak
kında ilgili kurum ve kuruluşların talebi üzerine T.C.K. hükümleri gereği işlem yapılacaktır. 

8.2. Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini kredi 
kartı ya da banka kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. 

8.3. Üye işyerleri, kanundan ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve 
basiretli bir tacir gibi davranmak zorundadırlar. 

8.4. Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin kredi kartı ya da banka kartı ile ödenmesi veya 
nakit talep edilmesi halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş tarafından kendilerine verilen elek
tronik ya da mekanik cihazları kullanarak satış belgesi veya nakit ödeme belge düzenlemek ve bunu 
kart hamiline imzalatarak, imzalı asıl nüshayı 2 yıl muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart hamiline 
vermek zorundadırlar. 15 inci maddenin ispat yükümlülüğü hükümleri saklıdır. 

Kart kullanılarak satın alınmış bir malın veya hizmetin iadesi veya yapılan işlemin iptali halin
de üye işyerleri alacak belgesi düzenleyerek imzalamak ve bir nüshasını kart hamiline verdikten 
sonra diğer bir nüshayı da genel hükümlere göre muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

8.5. Üye işyerleri kart ile ödemenin yapıldığı tarih itibariyle satış belgesi düzenlemek zorun
dadırlar. Düzenlemeyenler hakkında V.U.K. ilgili maddeleri uygulanacaktır. Bu hükme aykırılık 
halinde satılan hizmet veya mal bedeli üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edilemez. 

8.6. Üye işyerleri, mal ve hizmet bedeli karşılığını banka kartı ya da kredi kartı ile yapmak is
teyen kişilerden gerekli gördükleri hallerde geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmelerini istemek, kart 
üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmak ve imza kont
rolü yapmak, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesinde 
kartın geçerliliğini tespit etmekle yükümlüdürler. Bu kontrollerin yapamamasından yararlanılarak 
gerçekleştirilecek haksız kart kullanımından doğan zararlardan üye işyerleri sorumludur. 

8.7. Üye işyerleri, satış belgesi düzenlenmeksizin telefon ya da diğer iletişim araçları yoluyla 
veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sistemlerin 
güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle ve bu sistemi kullanıma açabilmek için ayrıca ilgili 
kuruldan izin almakla yükümlüdürler. 

8.8. Üye işyeri, kart hamillerinden kart ile işlem yapması nedeniyle peşin ödemeye kıyasen 
ilave ücret, fiyat ve benzeri hiçbir menfaat temin ve talep edemezler, 

Üye işyerleri, indirimli ve kampanya dönemlerinde kart hamillerinden kart ile işlem yapması 
nedeniyle ilave ücret, fiyat ve benzeri hiçbir menfaat temin ve talep edemezler. 

8.9. Üye işyerleri, tek bir kart ile yapılacak ödeme tutarının kendilerine tanınan işyeri limitini 
aşması halinde üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü 
tutulmuş ise, bu limiti aşan her harcamanın tamamı için yetki almak zorundadır. Bu limiti aşan iş
lemlerin yetki alınmadan gerçekleşmesi durumunda üye işyerleri satılan hizmet veya mal bedelini 
üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemez. Talep hakkının bu şekilde kaybını önlemek 
amacıyla aynı ödeme işlemi için birden fazla satış belgesi düzenlenemez. 

8.10. Üye işyerleri, Sözleşmeye uygun olarak ibraz ettikleri satış belgelerinin komisyon oranı 
düşüldükten sonra kalan kısmını isteme hakkına sahiptirler. Sözleşmede belirtilen sürede kalan 
kısım ödenmez ise, Ödeneceği tarihe kadar geçen zaman zarfında sözleşmede belirtilen ve/veya 
belirtilecek faiz oranı üzerinden isteme hakkına sahiptirler. 
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Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlar 
MADDE 9.- 1. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları işyerleri için işlem 

sınırı tespit etmek ve gereken durumlarda kartın kabulü hususunda kart çıkaran kuruluştan onay alın
masını sağlayacak altyapıyı oluşturmakla ve işlem limiti belirlemekle ve üye işyerlerinin kartların 
üzerindeki manyetik alandaki ve elektronik bilgileri elde etmelerini, sistemlerine kopyalamalannı ve 
herhangi bir surette muhafaza etmelerini önleyecek tedbirleri almakla, yükümlüdürler. 

9.2. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları üye işyerlerine kart hamillerinin 
gerçekleştirdikleri işlem bedellerini sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadırlar. 

9.3. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, sundukları mal ve hizmetlerin uluslar arası standart 
belgesi veya Türk Standartlar Endüstrisi Kurumu standart belgesi olmayan işyerleriyle üye işyeri 
anlaşması yapamazlar. 

9.4. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları işyerleri ile ilgili olarak, kart 
hamilleri tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu Başkanlığına yapılacak şikayet
lerin ilgili komisyon başkanlığınca değerlendirilmesi neticesinde; şikayetin haklı olması durumun
da ilgili üye işyeri anlaşması yapan kuruluşları ve üye iş yerlerini yazılı olarak bir kez uyarmak ve 
aynı konuda benzeri şikayetler olması halinde de üye işyerinin sözleşmesinin feshine ve ilgili üye 
işyeri anlaşması yapan kuruluşun para cezası ile cezalandırılmasına karar verirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sigorta Hükümleri 

Kayıp Çalıntı Kart Sigortası 
MADDE 10.-1. Kart çıkaran kuruluş. Kart hamilinin kartını kaybolması ya da çalınması durum

larına karşılık sigorta ettirmek zorundadırlar. Kartın kaybolduğu veya çalındığı bildiriminin alındığı 
gün kart çıkaran kuruluş kartı iptal etmekle yükümlüdür. Kart hamili kayıp/çalıntı ihbarını kart çıkaran 
kuruluşa yazılı olarak yaptığı andan itibaren kart kullanımından doğan borçlardan sorumlu tutulamaz. 

Kaza Sigortası 
10.2. Kart çıkaran kuruluş. Kart hamilinin her türlü kaza sonucu olabilecek sürekli sakatlık ve 

ölüm durumlarına karşılık kart limitleri oranında sigorta ettirmek zorundadırlar. 
Alışveriş Sigortası 
10.3. Kart çıkaran kuruluş. Kart hamilinin kartla yapacağı harcamalarda faydalandığı mal ve 

hizmetlerde sorumluluğu dışında gelişen her olaya karşılık 45 gün süreyle sigortalamak zorundadır. 
Alışveriş sigortası kapsamına girecek mal ve hizmetler ilgili kurum tarafından çıkarılacak yönet
melikle belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sözleşmelere ilişkin hükümler 

Genel Sözleşme Şartları 
MADDE 11.- 1. Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri ve üye işyeri anlaşması yapan 

kuruluşlar ile üye işyerleri arasındaki ilişkiler bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yazılı 
sözleşme ile düzenlenir. 

11.2. Sözleşmenin bir örneğinin kart hamiline ve üye işyerine verilmesi zorunludur. 
11.3. Kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline verilecek sözleşme örnekleri 488 sayılı 

Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden istisnadır. 
11.4. Kart hamili ile yapılan sözleşme hükümleri açık, anlaşılır ve kolaylıkla okunabilecek 

boyutlarda düzenlenir. Sözleşmelerdeki yazıların renginin koyu siyah ve boyutları da 12 puntodan 
az olamaz. 
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11.5. Kart hamili ile yapılan sözleşmede faiz, ücret ve komisyon gibi parasal yükümlülüklere 
ilişkin hükümler ile sözleşmenin yenilenmesi ve feshine ilişkin hususlar taraflarca kolayca an
laşılabilecek belirli esaslara bağlanır. Bu hükümlerde yapılacak değişiklikler kart hamiline hesap 
dökümünde ya da ayrıca bildirilir. Kart hamili bu bildirimden sonra tüm borcunu ödemek ve kartını 
iptal ettirmek suretiyle sözleşmeyi sona erdirmek hakkına sahiptir. Kartın kullanımına devam edil
mesi halinde ise değişiklikler kart hamilince kabul edilmiş sayılır. 

11.6. Kart hamiline kart çıkaran kuruluş ile imzalayacağı sözleşmenin bir örneği ile birlikte, 
sözleşme hükümleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. Kart hamili ile yapılan sözleş
mede temerrüd dahil her türlü faiz oranı, faiz benzeri diğer oranlar, ceza, ücret ve komisyon gibi 
parasal yükümlülüklere ilişkin hükümler ile kartın kayıp veya çalınması halinde ispat yüküne iliş
kin şartlar ve sözleşmenin yenilenmesi ve feshine ilişkin hususlar taraflarca kolayca anlaşılabilecek 
belirli esaslara bağlanır. Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, 
komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart 
hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Bu hükümlerde yapılacak değişiklikler kart hamiline hesap 
dökümünde ya da ayrıca bildirilir. 

11.7. Kart çıkaran kuruluşlar kart hamillerinden borcunu kart hamili için belirlenen kullanım 
sınırı dahilinde şahsen ödemeyi taahhüt eden bir veya birden fazla kefil veya bu amacı içeren garan
tör gösterilmesini isteyemezler. 

ALTINCI BÖLÜM 
Faiz 

Alışveriş ve Nakit Çekme Faizi 
MADDE 12.- 1. Kredi kart kullanımından doğan her türlü mal ve hizmet alışverişlerinden kay

naklanan borçlarına ve nakit kullanıma ilişkin oluşan borç tutarı için uygulanacak faiz oranı Tür
kiye'de faaliyet gösteren bankaların kısa vadeli tüketici kredilerine uyguladıkları kredi faiz oranının 
ortalamasını geçemez. Bu ortalama ilgili kurum tarafından her ayın 1 'inde açıklanır. 

12.2. Bir hesap dönemine ilişkin oluşan toplam borç bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin 
hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibariyle faiz yürütülebileceğine dair kayıtlar hükümsüzdür. 

12.3. ilgili bankaların kısa vadeli tüketici kredileri faiz oranlan ve bu oranlardaki değişiklik
lerini 10 gün önceden ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar. 

12.4. Bankalar kredi kartı kullanımından doğan faiz hesaplamalarında ve asgari ödenme tutar
larının faiz uygulanmasının belirlenmesinde ilgili kurumun belirlediği yöntemleri kullanmak zorun
dadırlar. Bankalar faiz gelirlerindeki kayıpları hiçbir surette diğer ücret ve komisyon gelirleri adı al
tında kart hamillerine yansıtamazlar. Yansıtmaları halinde ilgili komisyon başkanlığının bu konuda 
çıkarmış olduğu ve 19. maddede belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Ek Kart 
MADDE 13.- Kart hamilinin yazılı talebi üzerine, üçüncü kişiler adına asli karta bağlı olarak 

ek kart düzenlenebilir. Asli kartın bağlı olduğu hesap bakiyesi ve bu karta tanınmış olan kullanım 
sınırı bakımından asli kart ile buna bağlı ek kartlar tek bir kart gibi işlem görür. 

Asli kart ve ek kart hamilleri ek kartın kullanımından doğan her türlü borç ve yükümlülüğe iliş
kin olarak kart çıkaran kuruluşa karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 
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Satış Belgesi ve İmza Gerektirmeyen İşlemler 
MADDE 14.- İşlemin niteliği nedeniyle satış belgesi düzenleme imkanı olmayan hallerde kart

lar, hamil tarafından çeşitli iletişim yöntemleri ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen 
kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak sureti ile de 
kullanılabilir. Ancak bu konuda sözleşmede hüküm olması zorunludur. 

İspat Yükümlülüğü 
MADDE 15.-1. Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden satış belgesi düzenlenmek

sizin telefon ya da diğer iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan işlemlerle 
doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükümlülüğü, üye işyerine aittir. 

15.2. Kartın kullanımı bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yön
temin kullanılmasını gerektiriyorsa, bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere yapılacak 
itirazlarda ispat yükümlülüğü kart hamiline aittir. 

Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsup İşlemleri 
MADDE 16.- Bu Kanun kapsamındaki işlemlere münhasır olmak üzere kart çıkaran kuruluş

lar arasında yapılacak bilgi alışverişi ve kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve 
mahsup işlemleri Bankalar Kanunu'nun 22 nci maddesinin 8 inci fıkrasının, ikinci paragrafı hükmü 
çerçevesinde kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

Bilgisayar Kayıtları, Kartlı İşlem Belgeleri, Bunların Muhafazası ve Suretleri 
MADDE 17.- Vergi Kanunları ,uyarınca düzenlenmesi, muhafazası ve ibrazı zorunlu olanlar 

haricinde, kartlı işlemlerle ilgili tüm belgeler ve muhasebe kayıtlan, kartlı sistem kuruluşlan, kart 
çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya 
elektronik veya manyetik ortamlarda muhafaza edilebilirler. Mikrofilmlerden veya mikrofişlerden 
alınan kopyaları ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler, bu 
kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla, asıllanna gerek kalmaksızın icra iflas 
Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır, asıllarına gerek kal
maksızın mahkemelerce delil olarak kabul edilir. Bu belgelerin saklama süresi genel hükümlere 
tabidir. 

Tebligat 
MADDE 18.- Bu kanun uyarınca kart hamiline yapılacak ihtarlar sözleşmedeki adresine, kart 

hamilinin bu adresini değiştirdiğini yazılı olarak bildirmiş olması halinde ise bildirilen son adresine 
yapılır. Kendisine tebligat yapılacak kimse veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince tebligat 
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden çekinirse veya ad
res değiştirilmiş ve yenisi bildirilmemişse, tebliğ olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti 
azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna imza karşılığında teslim edilerek, tesellüm 
edenin adresini ihtiva eden, ihbarnameyi gösteren adresteki binanın kapısına asılır. Asılma tarihin
den itibaren 15 günün bitiminde tebligat yapılmış sayılır. Yapılacak ihtarlar, yukarıdaki hükümleri 
içeren tebliğ rutanaklı zarfla gönderilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Para Cezaları 
MADDE 19.- Bu Kanunda yer alan idari para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak Banka 

Kartları ve Kredi Kartları Komisyonu Başkanlığınca belirlenecek yönetmenlik çerçevesinde, 
BDDK kurumunca uygulanır. İdari Para Cezalan Bu komisyon adına kuruma gelir kaydedilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 



- 4 0 -

Başkasına Ait Kartın Haksız Kullanımı 
MADDE 20.- Çalınan veya hamili tarafından kaybedilen ya da hamiline henüz ulaşmamış veya 

herhangi bir nedenle iptal edilmiş bir kredi kartını ya da banka kartını herhangi bir suretle ele 
geçirerek kullanan ya da kullanmaya teşebbüs edenler ile kredi kartı ya da banka kartını fiilen elin
de bulundurmayıp, numarasını, şifre, kod veya bunlar yerine geçecek herhangi bir kullanım yön
temini herhangi bir suretle de geçirerek, karta sağlanan hizmetlerden haksız olarak yararlananlar 
veya buna teşebbüs edenler ile bu kartları bilerek ödemeler de kabul edilen kişiler, 2 yıldan 10 yıla 
kadar ağır hapis ve ortaya çıkan zararın 10 katı ağır para cezasına mahkum edilirler. 

İzinsiz Kart Çıkartma veya Basma 
MADDE 21.-1.4 üncü madde belirtilen izinleri almaksızın kredi kartı çıkaran sistemi kuran ve 

ya 5 inci maddeye aykırı hareket eden kuruluşlar süresiz olarak faaliyetten men edilir ve bunların ilan 
ve reklamları durdurulur ve toplatılır, işleri fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları 100 milyon 
liradan 100 milyar liraya kadar ağır para ve 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilirler. 

21-2. 6 ncı maddenin 2 nci bendi hükümlerine aykırı hareket eden kuruluşların işlerini fiilen 
yöneten görevli ve ilgili mensupları 1 milyar liradan 5 milyar liraya kadar ağır para ve 6 aydan 5 
yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir. 

Gerçek Dışı Beyan, Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme ve Belgelerde Sahtecilik 
MADDE 22.- Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçek dışı 

beyanda bulunarak kartı kullanmaya devam eden ya da başkasına kullandıran kart hamilleri 2 yıl
dan 10 yıla kadar hapis ve ortaya çıkan zararın 10 katı ağır para cezasına mahkum edilirler. Ayrıca, 
Sözleşme ve eki belgelerde, kart başvuru formunda sahtecilik yapanlar. Ve kasten gerçeğe aykırı 
bilgi verenler, 6 aydan 5 yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilirler. 

Sahte Kart veya Belge Düzenlenmesi 
MADDE 23.- 1. Sahte banka kartı veya kredi kartı üreten veya bu kartları bilerek kullanan 

kişiler ile sahte kart yapımı ve basımında kullanılan teçhizatı bulunduranlar 2 yıldan 10 yıla kadar 
ağır hapis cezasına mahkum edilirler. Sahte kart yapımında kullanılmak üzere teçhizat imal eden
lere verilecek cezalar bir misline kadar artırılarak uygulanır. 

23-2. Kart başvuru formu, sözleşme veya eki belgelerde, satış belgesi, ve diğer belgelerde sah
tecilik ve tahrifat yapanlar 2 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilirler. 

23-3. Üye işyerinden kart kullanılarak satın alınmış bir mal veya hizmet bulunmaksızın satış 
yapılmış gibi gösterilerek satış belgesi veya kart hamiline nakit ödeme yapılmaksızın, yapılmış gibi 
gösterilerek nakit ödeme belgesi ya da bir mal veya hizmet iadesi veya işlem iptal olmaksızın, ol
muş gibi alacak belgesi düzenleyenler veya bu belgelerde ne surette olursa, olsun tahrifat yapanlar, 
2 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilirler. 

Otomatik Para Çekme Makinalarına Müdahale 
MADDE 24.- Geçerli bir kart veya işlem olmaksızın her ne suretle olursa olsun otomatik para 

çekme makinelerine herhangi bir müdahalede bulunarak içindeki para veya diğer kıymetleri alanlar 
veya buna teşebbüs edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilir. 

Kart Hamilinin Sözleşmesinin İptalinde Kartını Kullanması 
MADDE 25.- Kart sözleşmesi iptal edilip de, bunu bildiği halde, kartını kullanmaya devam 

eden veya ödeme gücü bulunmadığını bildiği halde, üye işyerlerinden işyerine tanınan kullanım 
sınırları altında mal veya hizmet alımlarında bulunarak, karta tanınan kullanım sınırını bilerek aşıp, 
6 ncı maddenin 4 üncü bendine göre kendisine bildirilen son ödeme tarihine kadar borcunun 
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tamamını ödemeyerek kredi kartı çıkaran kuruluş nezdinde borç bakiyesine sebebiyet veren kart 
hamiline bu kuruluşun şikayeti üzerine 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu işlemlerden 
dolayı ortaya çıkan zarar ayrıca tahsil edilir. 

Bilgilerin Saklanması Yükümlüğüne Aykırı Davranılması 
MADDE 26.- Kart çıkaran kuruluşların kartların kullanılması için gereken kod numarası, şifre 

ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin gizli kalmasını dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya mes
lekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle sağlamaması durumunda, işlerini fiilen 
yöneten görevli ve ilgili mensupları 2 milyar liradan 100 milyar liraya kadar ağır para cezasına mah
kum edilirler. 

Üye İşyerlerinin Cezaî Sorumlulukları 
MADDE 27.- 8 inci maddenin 1 inci, 2 nci ve 5 inci bentlerine aykırı hareket eden üye işyer

lerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları 10 milyar liradan 100 milyar liraya kadar 
ağır para cezasına mahkum edilirler. 

Diğer Hükümler 
MADDE 28.-1. 20 nci maddede yazılı suçların üye işyeri, kart çıkaran veya üye işyeri anlaş

ması yapan kuruluş yetkilileri veya çalışanları tarafından işlenmesi halinde, bu bentlerde öngörülen 
cezalar bir misline kadar arttırılarak uygulanır. 

28-2. 23 üncü maddenin 1 inci ve 3 üncü bentlerinde yazılı suçların birden fazla kişiler tarafından 
birlikte işlenmesi halinde, bu bentlerde yazılı cezalar yandan iki misline kadar arttırılarak uygulanır. 

28-3. Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı gerek
tirdiği takdirde, en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 29- Bu Kanunun uygulama esasları ile ilgili yönetmelik çıkarmaya Bankacılık Denet

leme ve Düzenleme Kurumu başkanlığında oluşturulacak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Komis
yonu Başkanlığı yetkilidir. 

GEÇÎCİ MADDE 1.- Bu Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmelikler 6 ay içinde hazır
lanarak yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
faaliyette bulunan ve faaliyetleri bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar, 4 üncü maddede 
öngörülen yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak 6 ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumuna başvurarak gerekli izinleri almak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar tamamı 4 ay içerisinde 
bu kanunun 6.3. maddesinde ve 16. maddesinde belirtilen bilgi alışverişi ve/veya kartların kul
lanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri yapmak amacıyla bu şirketi 6 ay 
içinde kurmak zorundadırlar. 

Bu alanda faaliyette bulunan şirketlerin, Kanunun yayımı tarihini izleyen üç ay içinde birleş
melerini gerçekleştirerek Kuruma bildirimde bulunmak şartıyla kurulmuş sayılırlar. 

Yürürlük 
MADDE 30.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 31.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Esas No: 1/1147 16/12/2005 

Karar No: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak, 5/10/2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Kanunu Tasansı", Başkanlığınızca, 1/12/2005 tarihinde, esas komisyon olarak 
Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna; tali komisyon olarak 
da, Adalet Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 15/12/2005 tarihli üçüncü toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin de 
katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile hukuki ve kurumsal düzenlemelerde banka kartları ve kredi kartları ile ilgili işlem
lerin denetlenmesine ve mevcut belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına, banka kartları ve kredi kart
ları sisteminin etkin çalışmasının sağlanmasına, kartlı ödemeler sisteminin taraflar açısından etkin 
çalışmasını sağlamak amacıyla banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, bu 
kartların kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerin takas ve mahsup edilmesi işlemlerine ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

Tasarı ile, BDDK'ın Avrupa Birliği Müktesebatımn üstlenilmesine ilişkin Ülkemiz Ulusal 
Programında yer alan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısını hazırlayacağı yönündeki 
yükümlülüğü yerine getirilmektedir. Söz konusu taslak, kart hamiliyle kart çıkaran kuruluşlar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen 17/11/1988 tarihli ve 88/590/EEC sayılı Avrupa Birliği Komisyonu 
Tavsiyesiyle uyumlu olarak hazırlanacaktır. 

AB Komisyonunun Tavsiyesi'nde yer alan hükümlere paralel olarak tasarı ile aşağıda belirtilen 
hükümler getirilmiştir. 

- Kredi Kartı Sözleşmesinde yer alan unsurların açıkça belirlenmesi ve tüketicilerin korun
masına yönelik hükümlere yer verilmiştir. 

- Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasında düzenlenecek sözleşmede yer alması 
gereken unsurlar detaylı olarak belirlenmiştir. 

- Kart çıkaran kuruluşların kart hamillerinin şikayet ve itirazlarına ilişkin olarak yapacakları 
başvuruları etkin bir şekilde ve gerekçeli olarak cevaplandırmalarını sağlayacak sistemleri kur
maları zorunlu hale getirilmiştir. 

- Kayıp ve çalıntı hallerine ilişkin sorumluluğun başlangıç anı, bu tür hallerde izlenecek 
prosedür ve buna ilişkin ispat usulleri belirlenmiştir. 

- Kart çıkaran kuruluşların kartlara ait kodları, şifreleri ya da kart hamillerinin kimliklerini 
korumaları yönünde gerekli tedbirleri almaları ayrıca kartın kullanımı sonucunda oluşan bilgilerin 
gerekli şekilde saklanmasına yönelik sistemleri kurmaları zorunlu tutulmuştur. 
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- Faiz hesaplamalan açık ve belirli bir şekilde yapılarak tüketicilerin bilgilendirilmesi, faizdeki 
değişikliklerin kart hamillerine belirlenen süreler içinde bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Tasarının 50 maddesi ile geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. Tasarının bütün maddeleri aynen kabul edildiğinden, ayrı bir metin düzenlenmesine gerek 
görülmemiştir. Ancak Komisyonumuz çeşitli maddeler üzerindeki açıklamalarla görüş ve 
önerilerini esas komisyona sunmayı uygun görmüştür. Üzerinde açıklama yapılan ya da görüş ve 
öneri geliştirilen madde ile bu açıklama, görüş ve öneriler şunlardır: 

Madde : 9 

Maddenin ikinci fıkrası ile, "kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişiye ilk yıl için kredi 
kartının limitinin aylık ortalama gelirinin iki katını aşamayacağı", düzenlenmiştir. Böylece şahıslar; 
limitleri, gelirlerinin iki katını aşmamak koşuluyla başvurdukları kredi kartı veren kuruluş sayısı 
kadar, kart alabilecektir. Komisyonumuzda yapılan açıklamalarda; ülkemizde pek çok kişinin 
bilinçsiz ve geliriyle orantısız kredi kartı kullanımı nedeniyle ödeme sıkıntısı yaşadığı, borçların 
birikerek ödenememesi nedeniyle de toplumda intiharlar, cinayetler ve iş kayıpları gibi toplumsal 
psikolojik ve sosyolojik vakalann sayısında artış olduğunu ve bütün bunların gelecek nesiller 
üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ifade edilmiştir. 

Madde hükmünün bu şeklinin korunması halinde, yaşanan toplumsal sıkıntılar ve sorunlar en
gellenemeyecektir. Bu gerekçe ile Komisyonumuz, söz konusu cümlenin, "bir gerçek kişinin sahip 
olduğu tüm kredi kartlarının limitinin o kişinin aylık ortalama gelirinin iki katını aşamaz" şeklinde 
bir ibare ile değiştirilmesini tavsiye etmektedir. Böylece kişilere tanınacak kart limiti, sadece bir 
kart için değil kişinin sahip olduğu bütün kartları bağlayacaktır. 

- Komisyonumuzda, tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında üyelerimiz; 2001 
yılında yaşanan ağır ekonomik krizden sonra pek çok kişinin bu krizden etkilendiğini, bu krizin 
yarattığı yıkımın halen devam ettiğini, insanların borcu borçla döndürmeye çalışırken, en fazla ban
kaların sorumsuzca dağıttığı kredi kartlarını kullandıklarını, vatandaşların bilinçsizliğinin yanı sıra 
bankaların da uyguladıkları ağır faiz koşulları altında ezilen tüketicilerin, birer kart mağduru haline 
geldiklerini, Avrupa Birliği Üyeliği yolunda ilerleyen ülkemizde insan haklarını ve çıkarlarını 
gözetmenin ülke politikalarının temelini oluşturması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bu gerekçelerle Komisyonumuz, geçmiş yıllarda, "kredi kartı borcunun temerrüdü nedeniyle 
ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen vatandaşlarımızın" bu mağ
duriyetlerinin giderilmesi amacıyla; "borcun temerrüde düşme tarihindeki ana parasına, kanunun 
yayım tarihinde belirlenecek enflasyon oranı kadar bir gecikme faizi uygulanıp, taksitler halinde 
geri ödeme imkanı" tanıyacak bir geçici maddenin, kanun tasarısına eklenmesini esas komisyonun 
takdir ve görüşlerine sunmayı uygun bulmuştur. 

Raporumuz, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna 
sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 

Yaşar Yakış Ali Rıza Alaboyun Nevin Gaye Erbatur 
Düzce Aksaray Adana 

(İmzada bulunamadı) 
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Üye 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

AfifDemirkıran 
Batman 

Üye 
Necdet Budak 

Edirne 

Üye 
Ömer İnan 

Mersin 

Üye 
İnci Özdemir 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Aydın Dumanoğlu 

Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Fatma Şahin 
Gaziantep 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Esas No: 1/1147, 2/170, 2/415 9/2/2006 

Karar No: 56 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 

24/11/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 
1/12/2005 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komis
yonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/1147 esas sayılı "Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı" ve Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın 2/415 sayılı "Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi" ile birlikte tali komisyon olarak Komis
yonumuza havale edilen Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun 2/170 sayılı "Tüketicinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu tarafından hazırlanan 16/12/2005 tarih ve 2 Karar sayılı rapor, Komisyonumuzun 
1/2/2006 tarihinde yapmış olduğu 38 sayılı birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullatif ŞENER ve beraberindeki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin ve teklif sahibi milletvekillerinin katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Ülkemizde 1968 yılında kredilendirme niteliği olmayan ilk kredi kartı çıkarılmış ve 1987 yılın
da da banka kartlarının çıkarılmasına başlanmıştır. Banka kartları ve kredi kartlarının; kayıtdışı 
ekonominin kontrol altına alınmasını ve küçültülmesini sağlamalarının yanı sıra hamilini para 
taşıma zorunluluğundan kurtarmaları, çalınma ve kaybolma gibi olası tehlikelerden daha kolay bir 
biçimde korunabilmeleri ve ödemelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamaları nedeniyle tüketiciler ve işyerleri tarafından kullanımları artmıştır. 

Teknolojide sağlanan gelişmeler ve küreselleşmenin hız kazanması, banka kartları ve kredi 
kartlarının dünyadaki gelişimine paralel olarak ülkemizde de kullanımını yaygınlaştırmıştır. Ül
kemizde 1990 yılında, banka kartları ve kredi kartı kullanımındaki artış nedeniyle, kartlı ödeme sis
temlerinde yer alan bankalar tarafından takas, hesaplaşma, yetkilendirme ve yurtiçi kurallar geliş
tirme gibi fonksiyonları yerine getirmek üzere Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (BKM) kurulmuş
tur. BKM'nin verilerine göre; ülkemizde 2003 yılı sonunda toplam kredi kartı sayısı 19.863.167 ve 
banka kartı sayısı 39.563.457 iken Aralık'2005 itibariyle kredi kartı sayısı 29.978.243'e banka kar
tı sayısı ise 48.243.369'a yükselmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Aralık'2005 itibariyle yayınladığı Negatif Nitelikli 
Ferdi Kredi ve Kredi Kartı Adetlerinin Dönemler İtibariyle Dökümüne göre; borcunu ödemeyen 
kredi kartları sayısı 2003 yılında 41.365 ve 2004 yılında 70.459 iken 2005 Aralık ayı itibariyle 
261.829'a yükselmiştir.Yine aynı dökümde belirtildiği üzere, borcunu gecikmeli olarak ödeyen 
kredi kartları sayısı 2003 yılında 21.044 ve 2004 yılında 51.363 iken 2005 Aralık ayı itibariyle 
55.797'ye yükselmiştir. 
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Banka kartları ve kredi kartlarını kullananların sayısındaki ve yapılan harcamalardaki artış 
nedeniyle bankalar arasındaki rekabetin artmasına rağmen piyasa aktörleri arasındaki ilişkiler halen 
Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türkiye Bankalar Birliğinin ilgili teb
liğleri uyarınca yürütülmektedir. Tarafların hak ve yükümlülüklerinin hukuki alt yapıdan yoksun ol
ması ve kredi kartlarının kullanımından doğan sorunların giderilmesinde yetkili mercilerin açıklığa 
kavuşturulmamış olması, sistemin etkin ve rekabetçi bir şekilde işleyişini engellemektedir. Nitekim 
kredi kartlarının kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan karmaşık hukuki ilişkiler ağı sayesinde kredi 
kartları; taksit yapan, kredi veren, yapılan harcamalar karşılığında kart hamillerine karşılıksız mal ve 
hizmet imkânı sağlayan, sigorta ve benzeri hizmetleri veren araçlar haline dönüşmüştür. Yasal alt 
yapıdan yoksunluk bazen adaletsiz uygulamaların ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. 

Banka kartları ve kredi kartları alanında yasal zeminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar; ilk 
olarak 1993 yılında Türkiye Bankalar Birliğince başlatılmış, Bakanlar Kurulu tarafından 2000 Yılı 
Programı kapsamına alınmış ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programında da öngörüldüğü üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafın
dan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
• Genel itibariyle; terminolojinin tanımlanmasının, tarafların hak, yükümlülük ve sorumluluk

larının belirlenmesinin, kartların kullanımına ilişkin genel işlem şartlarının hüküm altına alın
masının, sistemde yer alan kuruluşların denetiminin genel çerçevesinin çizilmesinin, Kanun kap
samındaki kuruluşların ve ilgili kamu kuruluşlarının kendi aralarındaki bilgi alışverişi esaslarının 
belirlenmesinin, banka kartı ve kredi kartı kullanan tüketicilerin haklarının güvence altına alın
masının, ispat yükünün açıklığa kavuşturulmasının ve ilgili suçların ve cezaların belirlenmesinin, 

• Mağaza kartları dışında banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılması, kullanımı, takas ve 
mahsup işlemlerinin yanı sıra kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş
lar ile birlikte üye işyerleri ve kart hamillerinin kanun kapsamına alınmasının, 

• Piyasada faaliyet gösterecek firmaların mali ve kurumsal yapısının güçlendirilmesinin ve kart 
çıkaran kuruluşların, kartların düzenli ve güvenli kullanımı için gereken sistemi kurmaları ve kesin
tisiz hizmet vermelerinin yanı sıra kart sahiplerine talepleri halinde 30 gün içerisinde bilgi vermeleri 
ve kart kullanıcılarının şikayetlerini gerekçeli olarak 20 gün içerisinde cevaplamalarının zorunlu 
hale getirilmesinin, 

• Kart çıkaran kuruluşların talepte bulunmayan veya sözleşmeyi imzalamayanlara kart 
verememesinin ve genel müdürlük ve şube dışında kredi kartı toplanabilecek yerlerin BDDK'nın 
uygun görüşü alınarak belirlenmesinin, 

• Asgari tutarın son ödeme tarihinden sonraki üç ay içinde ödenmemesi halinde yapılacak olan 
bildirime rağmen sonraki bir ay içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde kartların iptal edilmesinin, 

• Kredi kartı limitlerinin; objektif kriterler kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda belir
lenmesinin ve ilk yıl için ilgilinin beyanı yanında ilgili kuruluşlardan teyit edilerek belirlenen or
talama gelirin 2 katını aşamamasının, kart hamillerinin limitin artırılmaması yönündeki taleplerinin 
bankalarca dikkate alınmasının, 

• Kredi kartlarının ehil olmayanlar tarafından edinilmesini engellemek için reşit olmayan ek 
kart hamilleri adına düzenlenen kartların asıl kart sahibine teslim edilmesinin, 

• Kart sahiplerinin hesap özetindeki bilgiler için son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içerisin
de itiraz edebilmesinin ve süresi içinde itiraz edilmeyen hesap özetinin kesinleşmesinin, 
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• Kayıp ve çalınma halinde bildirimden önceki 24 saat içerisinde yapılan harcamalardan 150 
YTL için kart hamilinin sorumlu olması ve söz konusu 150 YTL için sigorta yaptırabilme im
kanının sağlanmasının, 

• Üye işyerlerinin; kartla yapılan ödemeleri kabul zorunluluğunun ve kart hamillerinden kartın 
kullanılması dolayısıyla herhangi bir ödeme talep edememelerinin, 

• Kartla yapılan alışverişlerde gerekli ihtimamı göstermeyen üye işyerlerinin, doğacak zarar
dan sorumlu olmalarının, 

• Asgari tutarın; dönem borcunun %10'undan aşağı olmamasının ve son ödeme tarihinde öden
memesi halinde kart hamilinin sadece gecikme faizi ödemesinin ve nakit kullanımları hariç, hesap 
kesim tarihinden önceki bir tarih esas alınarak faiz yürütülmesinin yasaklanmasının, 

• Sözleşmede öngörülmeyen komisyon, faiz ve benzeri hiçbir şeyin bankalarca kart sahibinden 
istenememesinin ve hesabından kesilememesinin, 

• Kredi kartı kefili için bildirim yapılmaksızın temerrüdün gerçekleşmemesi ve limit artırımı 
ve benzeri yükümlülüğü artıran ilave şartlardan sorumlu olması için yazılı onayının alınmasının, 

• Dönem borcunun bir kısmı ödenmesi halinde kalan bakiye üzerinden faizin hesaplanmasının, 
asgari tutar ve fazlası ödenmiş ise akdi faizin, asgari tutardan daha azı ödenmiş ise gecikme faizinin 
işlemesinin, 

• Gecikme faizinin akdi faizin %30'unu geçememesinin ve son ödeme tarihi ile hesap kesim 
tarihi arasında 10 günden az süre olmamasının, 

• Faiz oranlarındaki değişikliklerin kart sahiplerine 30 gün önceden bildirilmesi ve bildirimden 
itibaren 60 gün içerisinde borçların ödenmesi ve kartın kullanımının bırakılması halinde kart 
sahibinin faiz artışından etkilenmemesinin, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
> Kredi kartının kayıt dişiliği önlemesi ve nakit taşıma gereksinimini azaltması nedeniyle 

tüketiciye ve bankalara büyük kolaylıklar sağladığı, 
> Bir kişinin sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam bir limite sahip olması ve bireyin kul

landığı bütün kredi kartları için tek bir limitin geçerli olması, bunun da kişinin geliri ile orantılı 
olarak sınırlandırılması gerektiği, 

> Kredi kartının bir kredi aracı değil, bir ödeme aracı olarak görülmesi gerektiği, kredi kart
ları ile yapılan alışverişlerde yapılan vadeler, kredi kartlarının dağıtılacağı yerler ve kredi kartı rek
lamları konusunda kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiği, 

> Bankaların uyguladığı tüketici kredisi faizleri yıllık en fazla %30 iken kredi kartına uy
gulanan yıllık faizin %130 dolaylarında olduğu, 

> Kredi kartlarının dağıtımında kişilerin gelirlerinin dikkate alınmamasının ve objektif kriter
lerin kullanılmamasının kullanma alışkanlıklarını etkilediği ve bu sayede bir çok kişinin borçlannı 
ödeyemez duruma düştüğü, intihar ve böbrek satışı gibi olaylann yaşandığı ve bu nedenlerle kredi 
kartı borçlan nedeniyle zorda olan vatandaşlanmız için yeniden yapılandırmanın yapılması gerektiği, 

> Avrupa Birliğine üye ülkelerde akdi faiz konusunda kanuni düzenlemelerin yapıldığı ve faiz 
konusunda gerçekleştirilecek düzenlemelerde piyasada uygulanan faizlerin ortalamasının esas alın
masının, piyasadaki rekabet ortamının bozulmasını engelleyeceği, 

> Bankalar açısından kredi kartının en karlı sektörlerden biri olmasına rağmen kredi kart
larının bir ödeme aracı değil de kredi aracı olarak değerlendirilmesinin hem bankalara hem de 
tüketiciye zarar vereceği, 
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> Toplumun değişik kesimlerinden temsilcilerin de yer aldığı banka kartları ve kredi kartları 
komisyonunun oluşturulabileceği ve bu komisyonun söz konusu piyasanın faiz ve benzeri temel un
surlarını belirleyebileceği, 

> 1986 yılından beri kullanılmalarına rağmen banka kartları ve kredi kartları için yasal bir 
düzenleme bulunmaması nedeniyle bir çok toplumsal problemin ortaya çıktığı ve toplumun kredi 
kartları konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyacı bulunduğu, 

> Kredi kartlarında hiç borcunu ödemeyenlerin yanı sıra, sadece asgari tutarları ödemek 
suretiyle bankalar arasında borç çevirmeye çalışan bir çok vatandaşımızın olduğu ve bu nedenle 
tüketiciyi disipline etmek için asgari ödeme oranının % lO'dan daha yüksek oranlara taşınması 
gerektiği, 

> Kaybolan veya çalınan kredi kartları için kart hamilinin sorumluluğunun öngörülmesinin 
yanlış olduğu ve üye işyerleri tarafından yapılacak kimlik ve imza kontrolünün zorunlu hale getiril
mesiyle sorunun çözümlenebileceği, 

> Bankalar tarafından kurulan Kredi Kayıt Bürosu AŞ'nin bireysel kredi başvurularının değer
lendirilmesinde yararlanılan bütün bireysel kredi ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu bir data ban
kası olmasına karşın Bankalararası Kart Merkezinin POS makineleri aracılığı ile yapılan işlemlerin 
kaydının tutulduğu bir merkez olduğu ve bu şirketlerin şahıslar için getirilecek limit sınırlaması 
konusunda işlevsel olabilecekleri, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada 

maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve Kanun Tasarısı ile Teklifler, birbirleriyle ilgili görülerek, İç
tüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilmiş ve görüşmeler sırasında Tasarının esas alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Tasarının; 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi kart hamilinin talebi olmaksızın kartın 

limitinin bankalar tarafından artırılmasını engellemek gayesiyle değiştirilmiş, ikinci fıkrasının 
birinci cümlesi ise kart yerine kişi için limit sınırlaması getirilerek bilinçsizce kredi kartı kul
lanımından doğabilecek sıkıntıları ve kişilerin gelir düzeylerinin çok üzerinde harcamalar yap
malarını önlemek gayesiyle değiştirilmiştir. 

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- 24 üncü maddesinin; birinci fıkrasının birinci cümlesi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkındaki Kanunla paralellik sağlanarak kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasında düzen
lenecek sözleşmelerin okunabilir ve anlaşılabilir olmaları sağlanmış, üçüncü fıkrasının birinci cüm
lesi tüketicilerin ödemeler konusunda daha fazla disipline edilmelerini sağlamak için değiştirilmiş 
ve son fıkrasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla paralellik sağlanması ve 
kredi kartı kefillerinin mağdur edilmelerinin önüne geçilmesi için adi kefalet hükümlerine tabi ol
malarını sağlayan bir hüküm eklenmiştir. 

- 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- 26 ncı maddesinin; üçüncü fıkrası, bankaların daha yüksek gecikme faizi uygulamak is

temeleri sonucunda akdi faizin yüksek olmasına yol açan akdi faiz ile gecikme faizi arasındaki 
bağın kesilmesi, Avrupa Birliği uygulamaları ile paralellik sağlanması, bankaların mali yapısının ve 
rekabet ortamının bozulmaması için piyasada gerçekleşecek faizlerle ilişkilendirilerek faizlere sınır-
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lama getirilmesi, gereken verilerin bankalarca hazırlanması zaman alacağından Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasınca açıklanacak iki önceki aya ilişkin verilerin esas alınmasının sağlanması 
için değiştirilmiş ve maddeye 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla ilgili olarak 
meydana gelebilecek belirsizlikleri gidermek gayesiyle bir fıkra eklenmiştir. 

- 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- 35 inci maddesinin son fıkrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla uygulanan 
idari para cezalarının Hazineye aktarılmasını temin ve tarafsızlığı tesis etmek gayesiyle metinden 
çıkarılmış, maddeye idari para cezalarının artırılmasındaki belirsizliğin giderilmesi ve geçen zaman 
içerisinde cezaların etkinliğinin ve yaptırım gücünün korunması için para cezalarının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri uyarınca artırılmasını sağlayan bir hüküm eklenmiştir. 

- 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- 47 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve Devlet İstatistik Enstitüsü ifadesi Türkiye İs

tatistik Kurumu şeklinde değiştirilmiştir. 
- 48, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Geçici 3 üncü maddesi; mevcut kredi kartı sözleşmelerinin değiştirilmesindeki zorluk dikkate 

alınarak sadece uygulamaların yasaya uygun hale getirilmesini sağlamak ve faize ilişkin hükümler 
için öngörülen sürenin uygulamalar için üç aya çıkartılmasını sağlamak gayesiyle değiştirilmiştir. 

- Kredi kartı borcu nedeniyle hakkında yasal takip yapılan kişi sayısındaki artış ve bu konudaki 
şikayetler dikkate alınmak suretiyle, söz konusu kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasını 
temin etmek gayesiyle; 31/12/2005 tarihine kadar aleyhine icra takibine başlanılmış kişilerin, icra 
takip talebinde belirtilen toplam alacak tutarı için icra takibinin başlamasından borcun tamamı 
ödeninceye kadar %22 faiz üzerinden hesaplanacak tutarı oniki eşit taksit halinde ödemelerine im
kan veren bir düzenleme Tasarıya geçici 4 üncü madde olarak eklenmiştir. 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 49 ve 50 nci maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzun kabul ettiği değişiklikler nedeniyle redaksiyon ihtiyacı duyulmuş ve Baş

kanlığımıza verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde, Tasan kanun yazım tekniğine uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Kâtip 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Üye 

iehmet Güner 
Bolu 

Başkanvekili 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

Üye 
Atilla Başoğlu 

Adana 
Üye 

Fahri Çakır 
Düzce 

Sözcü 

Hasan Angı 
Konya 
Üye 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 
Üye 

Nejat Gencan 
Edirne 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
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Üye 
Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Üye 
Nuri Çilingir 

Manisa 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mustafa Öztürk 

Sinop 

Üye 
Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 

Üye 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

Üye 

Hasan Ören 
Manisa 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI 
KANUNU TASARISI 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI 

KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; banka 

kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kul
lanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler 
sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2.- Kartlı sistem kuran, kart 

çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar 
ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu Kanun 
hükümlerine tâbidir. 

Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal 
veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç 
alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart 
çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir 
kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba 
bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla 
sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya 
tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine tâbi değildir. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denet

leme Kurulunu, 
b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunu, 
c) Banka: Mevduat bankaları ve katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını, 
d) Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel 

cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hiz
metlerinden yararlanmayı sağlayan kartı, 

e) Kredi kartı: Nakit kullanımı gerekmek-
sizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme 
olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı 
bulunmayan kart numarasını, 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Kartlı sistem kuruluşu: Banka kartı veya 
kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre 
kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma 
yetkisi veren kuruluşları, 

g) Kart çıkaran kuruluş: Banka kartı veya 
kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar 
ile diğer kuruluşları, 

h) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş: 
Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağ
lamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan 
bankalar ya da kuruluşları, 

i) Üye işyeri: Üye işyeri anlaşması yapan 
kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kart 
hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin 
etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

j) Kart hamili: Banka kartı veya kredi kartı 
hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 

k) Harcama belgesi: Banka kartı veya 
kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak 
üye işyeri tarafından düzenlenen, kart 
hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bil
gileri gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir 
kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici 
başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında 
kart hamili tarafından imzalanan belgeyi, 

1) Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya 
yetkili üye işyerlerince banka kartı veya kredi 
kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzen
lenerek, kart hamilinin kimliğinin bir kod 
numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka 
bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart 
hamili tarafından imzalanan belgeyi, 

m) Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem 
borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarını 
gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü, 

n) Dönem borcu: Hesap kesim tarihine 
kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi 
ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamını, 

o) Asgari tutar: Dönem borcunun öden
mesi gereken en az tutarını, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

p) Alacak belgesi: Banka kartı veya kredi 
kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya 
hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan 
işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına 
alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından 
düzenlenen belgeyi, 

r) Bildirim, talep, şikayet ve itirazlar: Kart 
hamilinin yazılı olarak, elektronik ortamda 
veya telefon ile yapacağı bildirim, talep, 
şikayet ve itirazları, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
İzne Tâbi İşlemler 

Faaliyet izni 
MADDE 4.- Kartlı sistem kurma, kart çıkar

ma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, 
takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak is
teyen kuruluşların Kuruldan izin almaları şarttır. 

Bu kuruluşların; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Kurucularının gerekli malî güç ve itibara 

sahip bulunması, işin gerektirdiği dürüstlük ve 
yeterliliğe sahip olması ve banka ortaklarında 
aranan diğer nitelikleri haiz olması, 

c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarıl
ması ve tamamının nama yazılı olması, tüzel 
kişi kurucuların yönetim ve denetimine sahip 
gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi, 

d) Nakden ve her türlü muvazaadan ari 
olarak ödenmiş olan sermayesinin altı milyon 
Yeni Türk Lirasından az olmaması, 

e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hüküm
lerine uygun olması, 

f) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri ger
çekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve 
teknik donanıma sahip olması, şikayet ve 
itirazlarla ilgili birimleri oluşturması, 

g) (d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde 
beşi tutarındaki sisteme giriş payının Kurum 
hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi, 

şarttır. 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Kuruluşların bu Kanun kapsamındaki 
faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine 
uygunluğunu sağlaması zorunludur. 

Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem 
kuruluşlarının Türkiye'de şube ya da kredi kar
tı sistemi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye 
işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsil
cilik açmaları Kurulun iznine tâbidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Faaliyet izninin iptali 
MADDE 5.- Kartlı sistem kurma, kart 

çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi 
alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının, 
4 üncü maddede belirtilen şartları kaybetmesi, 
iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış ol
duğunun tespit edilmesi, iznin alınmasından 
itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi 
veya bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile 
faaliyette bulunulmamış olması hallerinden 
birinin gerçekleşmesi halinde Kurul, bu Kanun 
kapsamındaki işlemlere ilişkin faaliyet iznini 
iptal edebilir. 

Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar 
ile verilmiş olan izinlerin iptaline ilişkin gerek
çeli kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 

Ana sözleşme, pay edinim ve devirleri 
MADDE 6.- Kartlı sistem kurma, kart 

çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi 
alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının 
ana sözleşme ve değişiklikleri, pay edinim ve 
devirleri ve dolaylı pay sahipliğinin belirlen
mesine ilişkin hususlar Kurulca belirlenir. 

İzin başvurularının değerlendirilmesi 
MADDE 7.- Bu Kanun hükümleri uyarınca 

Kuruma yapılan izin başvurulan, denetimin etkin 
bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelik
te doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin var
lığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşullann, 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu esnasın
da ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması 
veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. 
Red kararlan ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri 

Kart çıkarma ve buna ilişkin yüküm
lülükler 

MADDE 8.- Kart çıkaran kuruluşlar, talep- MADDE 8.- Tasarının 8 inci maddesi 
te bulunmayan veya sözleşme imzalamayan Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez
ler. Bu kuruluşlarca genel müdürlük veya şube 
haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerler 
Kurumun uygun görüşü alınarak Türkiye Ban
kalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Bir
liği tarafından müştereken belirlenir. 

Asgari tutarın son ödeme tarihini takip 
eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart 
çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bil
dirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu 
tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi 
kartı kullanımından dolayı adli cezaların uy
gulanması halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça 
kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilir 
ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi 
kartı düzenlenemez. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli 
ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikayet 
ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya 
yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak 
açık tutmakla yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi 
anında kart hamilini yeteri derecede bilgilendir
mek ve talep edilmesi halinde, gerçekleştirilmiş 
işlemlere ait kayıtları otuz günü geçmemek 
üzere işlemin mahiyetine uygun bir süre zarfın
da sağlamakla yükümlüdür. Yurt dışı işlemlerin
de bu süre altmış gün olarak uygulanır. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanıl
ması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belir-
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leyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerek
tiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması amacıy
la gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak 
belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazış
malarda kart numarasının açıkça yer almasını 
engellemekle yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve 
kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim edil
mesini sağlayacak önlemleri almak, reşit ol
mayan ek kart hamilleri adına düzenlenen ban
ka ve kredi kartlarının asıl kart hamillerine tes
limini sağlamakla yükümlüdür. 

Kredi kartı limiti 
MADDE 9.- Kart çıkaran kuruluşlar, kredi 

kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya en
gel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık 
veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran 
kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı 
limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuç
lan, müşterini tanı ilkeleri ile 29 uncu madde 
çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate 
alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden 
kullanım limiti tespit etmek zorundadır. Kart 
çıkaran kuruluşlar kart limitlerini bu hüküm 
çerçevesinde güncelleyebilirler. Kart çıkaran 
kuruluşlar kart hamillerinin limitlerinin artırıl-
maması yönündeki taleplerini dikkate almak 
zorundadırlar. 

Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek 
kişiye ilk yıl için tanınacak kredi kartları limiti 
aylık ortalama gelirinin iki katını aşamaz. Bu 
fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına 
kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıl
lık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından 
beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen 
gelirler üzerinden tespit edilir. 

Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü 
kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini 
aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzen
lenebilir. 

Kredi kartı limiti 
MADDE 9.- Kart çıkaran kuruluşlar, kredi 

kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya en
gel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık 
veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran 
kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kar
tı limiti, bir model veya skorlama sistemi 
sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile 29 uncu 
madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri 
dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye is
tinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır. 
Kart çıkaran kuruluşlar kart limitlerini bu 
hüküm çerçevesinde güncelleyebilirler. Kart 
çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep et
medikçe kart limitlerini artıramazlar. 

Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek 
kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için 
tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl 
için, ilgilinin aylık ortalama gelirinin iki katını 
aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk 
Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık 
veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili 
tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca 
teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir. 

Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü 
kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini 
aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzen
lenebilir. 
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Kurul, ikinci fıkrada yer alan sınırlama da 
dahil olmak üzere, kart çıkaran kuruluşların 
genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını belir
lemeye yetkilidir. 

Hesap özeti 
MADDE 10.- Kurulca belirlenecek usul 

ve esaslar çerçevesinde, kredi kartı hesap özeti 
düzenlenmesi, yazılı veya kart hamilinin talebi 
üzerine elektronik ortam veya başka etkin yol
larla bildirilmesi zorunludur. 

Şikayet ve itirazlar 
MADDE 11.- Kart çıkaran kuruluşlar, kart 

ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili 
olarak yapacakları şikayet ve itiraz baş
vurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde hamilin başvuru yöntemi kul
lanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandır
mak zorundadır. Kuruluşlar, kart ve ek kart 
hamillerinin şikayet ve itirazlarının ilgili birim
lerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbir
leri almakla yükümlüdür. 

Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme 
tarihinden itibaren on gün içinde, kart çıkaran 
kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. 
Kredi kartı hamili, yapacağı başvuruda, hesap 
özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini gerek
çesiyle belirtmek zorundadır. Süresi içerisinde 
itiraz edilmeyen hesap özeti kesinlesin Hesap 
özetinin kesinleşmesi genel hükümlere göre 
dava hakkını ortadan kaldırmaz. 

Kartın haksız kullanımı ve sigortalanması 
MADDE 12.- Kartın ya da 16 ncı maddede 

belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması 
halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki 
yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı 
kullanımdan doğan zararlardan yüz elli Yeni 
Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 
Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline 
veya kastına dayanması veya bildirimin yapıl
maması hallerinde bu sınır uygulanmaz. 

Kurul, ikinci fıkrada yer alan sınırlama da 
dahil olmak üzere, kart çıkaran kuruluşların 
genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını belir
lemeye yetkilidir. 

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1082) 



59 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve il
gili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu ile 
kart hamilinin birinci fıkrada belirtilen yüz elli 
Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun 
sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kart
ların sigortalanması ve sorumluluğun paylaşıl
masına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kurumsal yönetime ilişkin hükümler 
MADDE 13.- Kart çıkarma, bilgi alışverişi, 

takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan 
kuruluşların yönetim ve teşkilat yapısına, 
muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal 
yönetime ilişkin usul ve esasları Kurulca belirlenir. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uy
guladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her tür
lü komisyon oranlan ile istenilen diğer bilgileri 
kamuoyuna yayınlanmak üzere aylık olarak Kuruma 
iletir. Yayınlanacak bilgi ve belgelerin içeriği ve 
yayınlama usul ve esasları Kurulca belirlenir. 

Koruyucu hükümler 
MADDE 14.- Kurul, bu Kanunun 4 üncü 

maddesi uyarınca faaliyet izni verilen kuruluş
ların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borç, 
yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri 
arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi 
etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz 
kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, öl
çülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sermaye 
ve likidite yeterliliği de dahil sınırlamalar ve 
standart oranlar belirlemek suretiyle, gerekli 
düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her 
türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 
faaliyet izni verilen kuruluşlar, yapılan düzen
lemelere uymak, belirlenen sınırlamaları ve 
standart oranları hesaplamak, tutturmak ve 
idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurul 
tarafından istenen tedbirleri belirlenen süreler 
içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür. 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14.- Tasarının 14 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kart Hamillerinin Yükümlülükleri 

Kart kullanımına ilişkin yükümlülükler 
MADDE 15.- Kart kullanımından doğan 

sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kartın zil
yetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan 
kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, 
kart hamiline aittir. 

Kartın imza hanesinin kart hamili tarafın
dan imzalanmış olması zorunludur. Üye iş
yerinin talep etmesi durumunda kart hamili, 
kartın kullanımı sırasında kimlik belgesi ibraz 
etmek zorundadır. 

Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarınca har
cama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim 
araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla 
yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka 
aykırı kullanımlardan kaynaklanan zararlardan 
kart hamili sorumlu tutulamaz. 

Bildirim zorunluluğu 
MADDE 16.- Kart hamili, kendisine tevdi 

edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod 
numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka 
bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu 
bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve baş
kaları tarafından kullanılmasına engel olacak 
önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması 
veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir 
işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu 
derhal haberdar etmek zorundadır. 

Kart hamili adresinde meydana gelen 
değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on-
beş gün içinde kart çıkaran kuruluşa bildirmek
le yükümlüdür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Üye İşyeri ve Üye İşyeri Anlaşması Yapan 

Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler 
Kartın kontrol ve kabulü 
MADDE 17.- Üye işyerleri, kart hamil

lerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alım-

MADDE 15.- Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16.- Tasarının 16 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17.- Tasarının 17 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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lannın bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile 
ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu 
zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. 
Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanıl
ması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim 
altında ilave bir ödemede bulunmasını is
teyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, 
üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından 
üye işyeri sözleşmesi fesh edilir ve bir yıl sürey
le yeni bir sözleşme yapılamaz. 

Üye işyerleri, mal ve hizmet bedeli kar
şılığını banka kartı veya kredi kartı ile ödemek 
isteyen kişilerin imza gerektiren işlemlerde im
za kontrolünü yapmak, kartın tahrifata uğrayıp 
uğramadığını kontrol etmek ve üye işyeri an
laşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaş
tırılan bilgiler çerçevesinde kartın geçerliliğini 
tespit etmekle yükümlü olup, gerekli durumlar
da kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik bel
gesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmak 
üzere geçerli bir kimlik belgesi ibrazını talep 
etmek ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle 
kredi kartı üzerindeki bilgileri karşılaştırarak 
kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin 
yapılmamasından doğan zararlardan üye işyer
leri sorumludur. 

Bilgilendirme ve sistemin güvenliğinin 
sağlanması 

MADDE 18.-Üye işyerleri, banka ve kredi MADDE 18.- Tasarının 18 inci maddesi 
kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, iş- Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
yerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından 
kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye iş
yeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona er
diği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla 
yükümlüdür. Üye işyerleri, teknik bir nedenle 
geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde 
kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür. 

Üye işyerleri, 20 nci madde uyarınca har
cama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim 
araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla 
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işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere 
kuracakları sistemlerin güvenli bir şekilde 
çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. 

Harcama ve alacak belgesi 
MADDE 19.- Üye işyerleri, mal ve hizmet 

bedellerinin banka kartı ya da kredi kartı ile 
ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20 
nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
elektronik ya da mekanik cihazları kullanarak 
harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi 
düzenlemek ve aslını sözleşmede belirtilen süre 
içinde muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart 
hamiline vermek zorundadır. Bu hükme aykırılık 
halinde satılan hizmet veya mal bedeli üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluştan talep edilemez. 

Üye işyerleri kart kullanılarak satın alın
mış bir malın iadesi veya hizmetin alımından 
vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halin
de, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasını 
kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı 
da muhafaza etmekle yükümlüdür. 

İmza gerektirmeyen işlemler 
MADDE 20.- İşlemin niteliği nedeniyle 

harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı 
olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşit
li iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek 
veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya 
da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntem
le işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir. 

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar 
MADDE 21.- Üye işyeri anlaşması yapan 

kuruluşlar, kartın kabulü hususunda kart 
çıkaran kuruluştan onay alınmasını sağlayacak 
alt yapıyı oluşturmakla yükümlüdür. Üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları 
işyerleri için işlem limiti tespit edebilir. 

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, söz
leşme yaptıkları üye işyerlerine kart hamillerinin 
gerçekleştirdikleri işlem bedellerini sözleşme 
hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır. 

MADDE 19.- Tasarının 19 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20.- Tasarının 20 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21.- Tasarının 21 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Anlaşma yapılacak üye işyerlerinin kap
samını ve işlem türlerini sınırlandırmaya Kurul 
yetkilidir. 

İşlem limiti 
MADDE 22.- Üye işyerleri, tek bir kredi 

kartı ile yapılacak harcama tutannın belirlenen 
işlem limitini aşması halinde kart çıkaran 
kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla 
yükümlü tutulmuş ise, harcamanın tamamı için 
yetki almak zorundadır. Aynı kart ile aynı ödeme 
işlemi için birden fazla harcama belgesi düzen
lenemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde 
üye işyerleri satılan hizmet veya mal bedelini üye 
işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemez. 

Bilgilerin saklanması 
MADDE 23.- Üye işyerleri, kartın kul

lanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili 
edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan 
kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere 
kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına 
açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. 
Üye işyerleri, kart bilgilerini üye işyeri anlaş
ması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya 
kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz 
ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan 
kuruluşlar, bu fıkranın uygulanmasını gözet
mekle yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, edindikleri kişisel 
bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin 
pazarlanması dışında başka amaçlarla kullan
mamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum 
ve kuruluşlar dışında kalanların bu bilgilere 
ulaşmasını engellemek amacıyla gereken ön
lemleri almakla yükümlüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları 
Sözleşme şartları 
MADDE 24.- Kart çıkaran kuruluşlar ile 

kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve 
ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yazılı sözleş-

MADDE 22.- Tasarının 22 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23.- Tasarının 23 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme şartları 
MADDE 24.- Kart çıkaran kuruluşlar ile 

kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve 
ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az on iki 
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me ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart 
hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme 
hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart 
hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. 

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile 
akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğinde 
yer alması gereken asgari hususlar Kurulca 
belirlenir. 

Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem 
borcunun yüzde onundan aşağı olamaz. Hesap 
özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son 
ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart 
hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede ön
görülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük 
altına sokulamaz. 

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, 
sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya 
masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette 
ödeme talep edilemez ve kart hamilinin 
hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart 
hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran 
kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan 
hükümlere yer verilemez. 

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedik-
çe, kefil için temerrüt durumunun oluş
mayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme 
hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı 
nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım 
limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin 
ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması 
için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. 

Sözleşme değişiklikleri 
MADDE 25.- Sözleşmede yapılacak 

değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişik-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak 
yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir 
örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. 
Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hak
kında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi 
zorunludur. 

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile 
akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğinde 
yer alması gereken asgari hususlar Kurulca 
belirlenir. 

Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem 
borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. 
Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son 
ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart 
hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede ön
görülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük 
altına sokulamaz. 

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, 
sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya 
masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette 
ödeme talep edilemez ve kart hamilinin 
hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart 
hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran 
kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan 
hükümlere yer verilemez. 

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, 
kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı 
sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde 
kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki 
değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yük
seltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara 
dair sorumluluğunun başlaması için kefilin 
yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı kul-
lanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda 
belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. Asıl 
borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yol
lar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez. 

MADDE 25.- Tasarının 25 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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likler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son 
ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 
Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme 
tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam 
olunması halinde, sözleşmede meydana gelen 
değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz 
oranının artırılması durumunda ise bu değişik
liğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün ön
ceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. 
Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim 
tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm 
borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son 
verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. 

Kart hamili talep etmek suretiyle kartı iptal et
tirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. 

Faiz hesaplaması 
MADDE 26.- Bir hesap dönemine ilişkin 

toplam borç tutan veya hesap bakiyesi üzerin
den, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlen
diği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih 
itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıt
lar hükümsüzdür. Nakit kullanımına ilişkin 
borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilir. 
Nakit kullanımı kapsamında değerlendirilecek 
işlemler Kurulca belirlenir. 

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi 
halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz 
hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar 
ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi 
faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması 
durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temer
rüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasın
dan doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz. 

Gecikme faiz oranı akdi faiz oranının yüz
de otuz fazlasını geçemez. 

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi 
arasında on günden az bir süre olamaz. 

Katılım bankaları açısından bu Kanun uy
gulamasında yer alan faiz kâr payı, gecikme 
faizi ise gecikme cezası olarak uygulanır. 

Faiz hesaplaması 
MADDE 26.- Bir hesap dönemine ilişkin 

toplam borç tutan veya hesap bakiyesi üzerin
den, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlen
diği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih 
itibanyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıt
lar hükümsüzdür. Nakit kullanımına ilişkin 
borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilir. 
Nakit kullanımı kapsamında değerlendirilecek 
işlemler Kurulca belirlenir. 

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi 
halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz 
hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar 
ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi 
faiz, asgari tutann altında ödeme yapılması 
durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temer
rüt hali de dahil olmak üzere, kart uy
gulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uy
gulanmaz. 

Akdi faiz oranı, bankacılık sektörünün 
kredi kartlan için iki önceki ayda uyguladığı 
ağırlıklı ortalama faiz oranının % 25 fazlasını 
geçemez. Gecikme faiz oranı bankacılık sek
törünün iki önceki ayda kredi kartlan için uy
guladığı ortalama gecikme faiz oranının % 25 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Denetim ve Alınacak Önlemler 

Denetim 
MADDE 27.- Bu Kanunun 4 üncü mad

desine istinaden faaliyet izni verilen kuruluş
ların, bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçek
leştirdikleri faaliyetlerin denetim ve gözetimi 
Kurum tarafından sağlanır. Bu kuruluşlar, ön
celikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 
sistemleri, muhasebe ve fınansal raporlama 
birimi kurmak, fınansal tablolara ilişkin bilgi ve 
belgeler başta olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, 
belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun ve 
hazır hale getirmek zorundadırlar. 

Kanun kapsamında yer alan kişi ve 
kuruluşlar, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde gizli dahi olsa bu Kanunun uy
gulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve bel
geyi talep üzerine Kuruma tevdi etmekle 
yükümlüdür. 

Denetim ve gözetime ilişkin usul ve esas
lar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Alınacak önlemler 
MADDE 28.- Yapılan denetimler sonucun

da, 14 üncü madde çerçevesinde tespit edilen 
hususlar ile ilgili tedbirleri almayan, bu 
Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet 

fazlasının geçemez. İki önceki ayda kredi kart
larına uygulanan söz konusu faiz oranlan her 
ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
açıklanır. 

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi 
arasında on günden az bir süre olamaz. 

Katılım bankaları açısından bu Kanun uy
gulamasında yer alan faiz kâr payı, gecikme 
faizi ise gecikme cezası olarak uygulanır. 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak
kında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fık
rasının (f) bendi kredi kartlan için uygulanmaz. 

MADDE 27.- Tasannın 27 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28.- Tasarının 28 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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izni verilen kuruluşların faaliyet iznini kaldır
maya en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla 
Kurul yetkilidir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği 
Bilgi alışverişi, takas ve mahsup işlemleri 
MADDE 29.- Kart hamillerinin risk MADDE 29.- Tasarının 29 uncu maddesi 

durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine 
getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi ve belge 
alışverişi veya kartların kullanımından doğan 
borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri 
kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecek
leri yazılı sözleşmeler çerçevesinde kendi 
aralarında veya en az beş kart çıkaran kuruluş 
tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla ger
çekleştirilir. Bilgi alışverişine ilişkin olarak 
kurulacak sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel 
kişiler ücret karşılığında faydalanır. Bu hakkın 
kullanımına veya alınan bilgi ve belgelere iliş
kin uyuşmazlıklarda bu Kanunun 44 üncü mad
desi hükümleri uygulanır. Bu hüküm gereğince 
yapılacak bilgi ve belge alışverişi 31 inci mad
denin ikinci fıkrası hükmü dışındadır. 

Birinci fıkraya istinaden kurulacak şirketler, 
Kurumca istenilen tüm bilgi ve belgeleri belir
lenen usul ve esaslara uygun olarak vermekle 
yükümlüdür. Kurum, alınacak bilgi ve belgeleri 
gözetim ve denetim sisteminde ve yapılacak 
kanunî işlemlerde kullanmaya yetkilidir. 

Bu şirketlerin faaliyet usul ve esasları, 
üyelik şartları ile gözetim ve denetimine ilişkin 
hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafın
dan yönetmelikle düzenlenir. Kurulca gerek 
görülmesi halinde bu şirketlerin gözetim ve 
denetimine ilişkin yetki Kurum tarafından Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte 
kullanılabilir. 
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Kurumlar arası işbirliği 
MADDE 30.- Bu Kanunun uygulanması ve 

kredi kartlan politikalannın yürütülmesiyle ilgili 
konularda; Kurum, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Rekabet 
Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ve Kurulca belirlenecek diğer kurumlarla kar
şılıklı mütalâa veya bilgi teatisinde bulunurlar. 

Kurum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine 
getirmek amacıyla veri tabanlarında yer alan ve 
birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik 
hükümleri çerçevesinde paylaşırlar. 

Bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair 
yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ilgili 
tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurulca 
belirlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kanunî Yükümlülükler 

Sırların saklanması 
MADDE 31.- Kurul üyeleri ile Kurum 

personeli, görevleri sırasında öğrendikleri bu 
Kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart hamil
lerine ve kefillere ait sırları kanunen açıkça yet
kili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendi 
yararlanna kullanamazlar. 

Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye iş
yeri anlaşması yapan kuruluşlar, 29 uncu mad
dede yer alan kuruluşlar ile üye işyerleri, bun
ların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensup
ları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görev
lileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri 
sırları kanunen açıkça yetkili kılınan merciler
den başkasına açıklayamazlar. Kart çıkaran 
kuruluşların destek hizmeti aldığı kuruluş ve 
çalışanlan hakkında da bu hüküm uygulanır. 

İspat yükü 
MADDE 32.- Kart numarası bildirilmek 

suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik or
tam, sipariş formu veya diğer iletişim araçlan 

MADDE 30.- Tasarının 30 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31.- Tasarının 31 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32.- Tasarının 32 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmaz
lıklarda ispat yükü üye işyerine aittir. 

Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında 
oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, iş
lemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba in
tikal ettirildiği ve herhangi bir teknik yetersizlik 
veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme 
yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir. 

Bu Kanun kapsamında telefonla yapılan bil
dirimlerin, konuşmaların kaydedildiği çağrı mer
kezlerine veya ilgili yerlerde sağlanan kayıt 
cihazları aracılığıyla yapılması zorunludur. Kart 
çıkaran kuruluşların ilân ettikleri ve duyurdukları 
çağrı merkezlerine iletilen telefonla yapılan bil
dirimlere ilişkin ses kayıtlan, bildirim tarihinden 
itibaren bir yıl süreyle saklanır. Bunlardan ihtilaf
lı olanlann bu süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf 
sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur. 

Mikrofilmlerden veya mikrofışlerden alınan 
kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortam
lardan çıkanlan bilgileri içeren belgeler, bu kop
ya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıy
la asıllanna gerek kalmaksızın 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fık
rasında belirtilen belgelerden sayılır. 

Özen yükümlülüğü 
MADDE 33.- Kartlı sistem kuran, kart 

çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve 
üye işyerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile 
getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 
gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür. 

Mesleki faaliyetin korunması 
MADDE 34.- Bu Kanuna göre kartlı sistem 

kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaş
ma yapma yetkisi olanlar dışında, hiçbir gerçek 
veya tüzel kişi aslen veya fer'an meslek edinerek 
kartlı sistem kuramaz, kart çıkaramaz veya üye 
işyerleri ile anlaşma yapamaz, ticaret unvanlan 
ve her türlü belgeleri ile ilân ve reklâmlannda bu 
işlerle uğraştıklan izlenimini yaratacak hiçbir 
kelime veya tâbiri kullanamazlar. 

MADDE 33.- Tasarının 33 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34.- Tasannın 34 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ONUNCU BÖLÜM 
İdari ve Adlî Cezalar 

İdarî para cezaları 
MADDE 35.- Kurul kararıyla ve gerekçesi 

belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşlara, bu Kanunun; 

a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarına aykırılık halinde iki bin Yeni Türk 
Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına ay
kırılık halinde iki bin Yeni Türk Lirasından on 
bin Yeni Türk Lirasına kadar, ikinci fıkrasına 
aykırılık halinde beş bin Yeni Türk Lirasından 
az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın 
yüzde biri tutarına kadar, 

c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aykırılık halinde iki bin Yeni 
Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırılık 
halinde on bin Yeni Türk Lirasından elli bin 
Yeni Türk Lirasına kadar, 

e) 18 inci maddenin ikinci fıkrasına ay
kırılık halinde iki bin Yeni Türk Lirasından on 
bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

f) 24 üncü ve 25 inci maddelerine aykırılık 
halinde iki bin Yeni Türk Lirasından on bin 
Yeni Türk Lirasına kadar, 

g) 27 nci maddesinin birinci fıkrasına ay
kırılık halinde on bin Yeni Türk Lirasından elli 
bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

h) İlgili maddelerine göre, Kurul tarafın
dan bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan 
diğer düzenlemelere uyulmaması halinde iki 
bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk 
Lirasına kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın 
yüzde biri oranına kadar, 

idarî para cezası uygulanır. 
İdari para cezaları Kuruma gelir olarak 

kaydedilmek üzere ilgili kuruluşa tebliğ edilir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî para cezaları 
MADDE 35.- Kurul kararıyla ve gerekçesi 

belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşlara, bu Kanunun; 

a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarına aykırılık halinde iki bin Yeni Türk 
Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına ay
kırılık halinde iki bin Yeni Türk Lirasından on 
bin Yeni Türk Lirasına kadar, ikinci fıkrasına 
aykırılık halinde beş bin Yeni Türk Lirasından 
az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın 
yüzde biri tutarına kadar, 

c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aykırılık halinde iki bin Yeni 
Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırılık 
halinde on bin Yeni Türk Lirasından elli bin 
Yeni Türk Lirasına kadar, 

e) 18 inci maddenin ikinci fıkrasına ay
kırılık halinde iki bin Yeni Türk Lirasından on 
bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

f) 24 üncü ve 25 inci maddelerine aykırılık 
halinde iki bin Yeni Türk Lirasından on bin 
Yeni Türk Lirasına kadar, 

g) 27 nci maddesinin birinci fıkrasına ay
kırılık halinde on bin Yeni Türk Lirasından elli 
bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

h) İlgili maddelerine göre, Kurul tarafın
dan bu Kanuna dayanılarak alman kararlara, 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan 
diğer düzenlemelere uyulmaması halinde iki 
bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk 
Lirasına kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın 
yüzde biri oranına kadar, 

idarî para cezası uygulanır. 
Bu kanunda belirtilen para cezaları her yıl 

başında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun il
gili hükümleri uyarınca artırılır. 
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Sahte belge düzenlenmesi 
MADDE 36.- Gerçeğe aykırı olarak har

cama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak 
belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne 
surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle 
kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki 
belgelerde sahtecilik 

MADDE 37.- Banka kartı veya kredi kar
tını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe 
aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan 
veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile 
bunları bilerek kullananlar bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde 
veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya 
sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ib
raz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilirler. 

İzinsiz kart çıkarma 
MADDE 38.- Bu Kanunun 4 üncü mad

desinde belirtilen izinleri almaksızın kartlı sis
tem kuran, kredi kartı çıkaran veya üye işyeri 
anlaşması yapan veya ticaret unvanları, her tür
lü belgeleri, ilân ve reklâmları veya kamuoyuna 
yaptıkları açıklamalarda bu işlerle uğraştıkları 
izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan 
gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar ad
lî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkraya aykırılık halinde, Kurumun 
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi 
üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması 
halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin 
faaliyetleri ve reklamları geçici olarak dur
durulur, ilânları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim 
kararı ile kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu 
kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

MADDE 36.- Tasarının 36 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37.- Tasannın 37 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38.- Tasarının 38 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı 
davranılması 

MADDE 39.- Bu Kanunun 8 inci mad
desinin beşinci fıkrası ve 23 üncü maddesi 
hükümlerine kasten aykırı hareket eden 
kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görev
lileri ve işlemi yapan kişiler, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Kartların kullanılması için zorunlu olup 
gizli kalması gereken kod numarası, kart 
numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka 
bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya 
meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara ay
kırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan 
kart çıkaran kuruluşlar, üye işyerleri ve üye iş
yeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen 
yöneten görevli ve ilgili mensupları bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 31 inci maddesine aykırı dav
rananlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. 

Üye işyerlerinin cezai sorumluluğu 
MADDE 40.- Bu Kanunun 17 nci mad

desinin birinci fıkrasına, 18 inci maddesindeki 
banka ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gös
teren işaretleri kaldırma yükümlülüğüne ve 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket 
eden üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten 
görevli ve ilgili mensupları bin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri 
vermemek 

MADDE 41.- Bu Kanunun 27 nci mad
desinin ikinci fıkrası uyannca istenilen bilgi ve 
belgeleri vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri 
gerçeğe aykırı olarak verenler, üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 39.- Tasarının 39 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40.- Tasarının 40 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41.- Tasarının 41 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Kovuşturma usulü 
MADDE 42.- Bu Kanunun 38 inci, 39 un

cu ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlara 
ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, 
Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına 
yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu 
başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Bu fık
ra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde 
açılan kamu davalarında, başvuruda bulunması 
halinde Kurum, başvuru tarihinde müdahil 
sıfatını kazanır. 

Birinci fıkra hükümlerine göre başlatılan 
soruşturmalar neticesinde Cumhuriyet savcıları 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, 
bu karar Kuruma tebliğ edilir. Kurum, ken
disine tebliğ edilecek bu kararlara karşı 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza 
yetkilidir. Kamu davası açılması halinde, id
dianamenin bir örneği Kuruma tebliğ edilir. 

Bu Kanunun 39 uncu maddesinde belir
tilen suçtan dolayı ilgililerin Cumhuriyet Baş
savcılığına başvuru hakkı saklıdır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Kurumsal kredi kartları 
MADDE 43.- Bu Kanunun 8 inci mad

desinin ikinci fıkrası, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü, 
25 inci, 26 ncı ve 44 üncü maddesi hükümleri 
tacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkın
da uygulanmaz. 

Yetkili mahkeme ve merciler 
MADDE 44.- Bu Kanunun uygulanmasıy

la ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici 
olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korun
ması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü 
maddesi hükümleri uygulanır. 

Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart 
hamilleri aleyhine açılacak davalarda 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır. 

MADDE 42.- Tasarının 42 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43.- Tasarının 43 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44.- Tasarının 44 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Tebligat 
MADDE 45.- Bu Kanun uyarınca kart 

hamiline ve kefillerine yapılacak ihtarlar 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru formun
daki adresine, kart hamilinin bu adresini değiş
tirdiğini bildirmiş olması halinde ise bildirilen 
son adresine yapılır. 

Katılma payı 
MADDE 46.- Bankalar hariç olmak üzere, 

bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet 
izni verilen kuruluşlar bir önceki yıl sonu bilan
ço toplamının on binde üçünü geçmemek üzere 
Kurulca belirlenecek oranda katılma payını 
Kuruma öderler. 

Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen 
katılma payları 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir. 

Bu kuruluşlarca Kuruma ödenen katılım 
payı tutarları kurumlar vergisi matrahının tes
pitinde gider olarak kabul edilir. 

Parasal tutarlar 
MADDE 47.- Para cezalarına ilişkin hüküm

ler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar 
ve sınırlardan her biri, her yıl, Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyatları en
deksindeki artış oranının gerektirdiği miktan geç
memek üzere Kurul kararıyla artırılabilir. 

Yönetmelikler 
MADDE 48.- Bu Kanuna göre çıkarılacak 

yönetmelikler bir yıl içerisinde hazırlanarak 
Kurumca yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanun hüküm
leri kapsamına giren kuruluşlar durumlarım bir 
yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale 
getirmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bankalar hariç ol
mak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te 4 üncü maddede belirtilen faaliyetlerde 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 45.- Tasarının 45 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46.- Tasarının 46 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Parasal tutarlar 
MADDE 47.- Para cezalarına ilişkin hüküm

ler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar 
ve sınırlardan her biri, her yıl, Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları en
deksindeki artış oranının gerektirdiği miktan geç
memek üzere Kurul karanyla artınlabilir. 

MADDE 48.- Tasarının 48 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Tasannın geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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bulunan kuruluşlar, anılan maddede öngörülen 
yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak üç 
ay içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri 
almak zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun kap
samında kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamil
leri arasında akdedilmiş sözleşmelerdeki faiz 
hesaplamasına ilişkin hükümler bir ay, diğer 
hükümler ise bir yıl içerisinde bu Kanun 
hükümlerine uygun hale getirilmek zorundadır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun kap
samındaki kart çıkaran kuruluşlar faiz hesap
lamasına ilişkin uygulamalannı üç ay, diğer uy
gulamalarını ise bir yıl içerisinde bu Kanun 
hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4.- 31.12.2005 tarihi 
itibariyle, haklarında icra takibi başlatılmış olan 
kredi kartı borçluları, Kanun'un yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili 
kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı 
olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek 
suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle 
ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, 
düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve 
ilk taksiti de peşin ödemeleri şartı ile icra takip 
tarihinden itibaren anapara borcu tamamen tah
sil edilinceye kadar % 22 faiz oranı üzerinden 
hesaplanacak borç tutarını; takip, dava masraf 
ve harçları, vekalet ücreti ile birlikte 12 eşit tak
sitte ödeme hakkına sahip olurlar. 

Anapara, icra takip talebinde belirtilen 
toplam alacak tutandır. 

Kredi kartı borçlusunun bu maddenin 
birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya 
müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğ
rultusunda taksit tutarlannı ödemesi şartıyla, 
halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kay
dıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas 
Kanunu'nda belirtilen süreler işlemez. 

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına 
karşı ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak 
ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz 
yoluna başvurabilir. 

İşbu geçici madde kapsamında yeniden 
yapılandınlan borçlarda, borçlunun yapılandırma 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 49.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 50.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kal
kar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de 
vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer. 

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde 
ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan 
haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı 
maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden 
mevcut icra takip işlemlerine devam edilir. 

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri 
isteme.hakkı vermez. 

MADDE 49.- Tasarının 49 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50.- Tasarının 50 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
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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